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PŘEDVOLÁNÍ
 k rozvrhovému jednání

Soudní exekutor JUDr. Aleš Chovanec, Exekutorský úřad v Opavě, se sídlem Veleslavínova 19, 746 
01  Opava, pověřený  k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce, které vydal Okresní soud v 
Opavě pod. č.j. 35Nc 525/2006-7 ze dne 14.04.2006, ve věci

oprávněného  BEKRA TRANS s.r.o.,  se  sídlem  Na  Výsluní  č.  201/13,  Praha,  PSČ:  100  00,  IČ: 
25401556, práv. zást. Mgr. Maleček Ladislav, advokát, Nerudova 22, 412 01  Litoměřice, 

proti povinnému Pavlík Leonhard, nar. 10.5.1958, bytem Náměstí 405/43, Kravaře, PSČ: 747 21, IČ: 
13590073, JUDr. Stavařová Hana, opatrovník, Veleslavínova 371/19, 746 01  Opava

Vás předvolává k rozvrhovému jednání, které nařizuje

na den 13.2.2015 v 11:00 hod.,

do jednací místnosti Exekutorského úřadu v Opavě, Veleslavínova 371/19, 746 01 
Opavě, která se nachází v prvním patře jeho sídla.

K tomuto jednání jste předvolán(a). Vaše účast není nutná; nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z
důležitého  důvodu o odročení  jednání  (o důvodnosti  žádosti  o  odročení  jednání  rozhoduje  soudní 
exekutor), může soudní exekutor rozhodnout o rozvrhu ve Vaší nepřítomnosti.
Dostavíte-li  se k jednání,  přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný 
průkaz totožnosti.  Jste-li  zaměstnán(a),  oznamte svému zaměstnavateli,  že jste  předvolán(a).  Máte 
právo, aby Vám zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.

Poučení:
Oprávněný a každý věřitel  povinného, který včas přihlásil  svou pohledávku,  je povinen u jednání, 
nebo  pokud  se  nezúčastní  jednání  písemně,  vyčíslit  svou  pohledávku  a  její  příslušenství  ke  dni  
rozvrhového jednání, uvést do které skupiny patří a uvést skutečnosti významné pro jeho pořadí. 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.

Při  rozvrhu  podstaty  se  mohou  oprávněný  a  další  věřitelé  povinného,  kteří  včas  přihlásili  svou 
pohledávku,  domáhat  uspokojení  jiných  vymahatelných  pohledávek  nebo  pohledávek  zajištěných 
zástavním  právem  než  pro  které  byla  nařízena  exekuce  jen,  jestliže  v přihlášce  uvedou  výši 
pohledávky  a  jejího  příslušenství  prokáží  příslušnými  listinami  –  jejich  originálem  nebo  úředně 
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ověřenou fotokopií. 

Originály  nebo  úředně  ověřené  kopie  listin  tvořící  přílohu  přihlášky  budou věřitelům vráceny  po 
právní moci rozvrhu. 

JUDr. Aleš Chovanec, v.r.
         soudní exekutor

Vyhotovil na základě pověření: Eva Salichová

V Opavě dne 29.1.2015
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