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sp. zn. 140 EX 00589/15-288 
 

OZNÁMENÍ 

o rozvrhovém jednání 
 

Ve věci exekučního řízení na základě: 
 
Exekučního titulu: (rozhodnutí soudu, exekutora, orgánu veřejné moci, notáře, rozhodce apod.) 
1) Rozsudek Okresní soud ve Znojmě ze dne 22.06.2015 č. j. 11 C 195/2014-21 
2) Usnesení Okresní soud ve Znojmě ze dne 08.07.2015 č. j. 11 C 195/2014-25 
 

Oprávněný: ACE s.r.o., IČ: 61860441, se sídlem Nikoly Vapcarova čp. 3270 / čo. 7, 143 00 
Praha 4, zastoupen právním zástupcem JUDr. Vlastimil Trojan, advokát, se 
sídlem Daliborova čp. 648 / čo. 10, 102 00 Praha 10 
 

Povinný: Milan Popovič, nar. 23.11.1974, IČ: 45027943, bytem Šafov čp. 19, 671 06 
Šafov, 
 

Oprávnění exekutora k vedení exekuce na základě: 
pověření, které vydal Okresní soud ve Znojmě dne 25.11.2015 pod č. j. 16 EXE 3334/2015-16, 

 
soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336q, odst. 4, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, tímto 

oznamuje, 
 
že dne 03.12.2020 v(e) 11:00 hod. se bude konat rozvrhové jednání, a to na Exekutorském úřadu 
Praha 3, Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1, 2. patro, kód zvonku 2000 . 
 

Jednání se týká rozvrhu rozdělované podstaty, jež byla získána v dražbě konané soudním 
exekutorem dne 02.04.2020. 
 

K tomuto jednání jsou předvoláni oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další 
oprávněný, povinný, a osoby, které podaly přihlášku, ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta (§ 
336f, odst. 4, zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). 
 

Nedostaví-li se některý z účastníků rozvrhového jednání a ani včas nepožádá z důležitého 
důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soudní exekutor), 
může soudní exekutor rozhodnout o rozvrhu v jeho nepřítomnosti. 
 

Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou 
pohledávku a její příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a 
skutečnosti významné pro její pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství 
vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a jejich skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle 
údajů uvedených ve spisu. 
 

Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je 
třeba je vyčíslit tak, aby bylo zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před 
rozvrhovým jednáním a v jaké výši dříve. 
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V Praze dne 11.11.2020 

Mgr. Jan Vedral 
soudní exekutor 

v. r. 
L. S. 

Za správnost vyhotovení: 
Josef Frank, ředitel úřadu 
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