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Mgr. Petr Řehák, advokát 
Květa Šedivá 
Ing. Martin Lubas 
JUDr. Tomáš Sokol, advokát 
JUDr. Jan Brož, advokát 
 

(adresát) 

 
P Ř E D V O L Á N  Í 

         
Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha - východ, se sídlem Praha 
6, Libocká 73/57, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud 
v Kolíně pod č.j. 14 Nc 3876/2009-17 dne 12.08.2009, kterým byl nařízen výkon exekučního 
titulu, kterým je: exekutorský zápis, který sepsala Mgr. Tereza Pukowietzová, exekutorský 
koncipient Mgr. Jiřího Nevřely, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha - východ, dne 
25.11.2008 pod sp.zn. 054 EZ 6255/08, ve kterém bylo pokračováno exekutorským zápisem, 
který sepsal JUDr. Vojtěch Lachnit, exekutorský kandidát Mgr. Jiřího Nevřely, soudního 
exekutora Exekutorského úřadu Praha - východ, dne 15.12.2008 pod sp.zn. 054 EZ 6674/08, 
k uspokojení pohledávky  
 
oprávněné(ho):    
1. SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD., reg. č. HE 257931, 

sídlo: Afentrikas 4, Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaca, Kypr, 
(původní oprávněná: AVALON CONTINENTAL S.A., reg.č.: 1421886, 
sídlo: Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy), 
zastoupen(a): Mgr. Petr Řehák, advokát, 
sídlo: Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, 
 

v částce 99.941,00 Kč s příslušenstvím, t.j.:  

- úrok z prodlení - 23% ročně z částky 71.978,00 Kč od 30.12.2008 do zaplacení, 

- smluvní pokuta ve výši 19.698,00 Kč, 
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce 
 
proti povinné(mu):   
1. Květa Šedivá, nar. 4.5.1954,  

bydliště: Horní Chvatliny 18, 281 44 Dolní Chvatliny, 
 

rozhodl takto: 
 

Jednání o rozvrhu rozdělované podstaty se nařizuje  
  

na den 17. února 2016 v 18.00 hodin. 
 

v sídle úřadu soudního exekutora na adrese Libocká 73/57, 161 00 Praha 6. 
 

Vaše účast u jednání není nutná. 
 
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, 
popřípadě jiný průkaz totožnosti. 
 



Každý z věřitelů, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství 
ke dni rozvrhového jednání a 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 obsažených ve spisu. Po skončení 
rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla 
vyčíslena (§ 337b odst. 2 o.s.ř.). 
 
K tomuto jednání jste předvolán(a). 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 věc projednat a rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti. 
 
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám 
zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání soudu pracovní volno bez náhrady mzdy. 
 
 
V Praze dne 19. ledna 2016 
 

 
 
 
         Mgr. Jiří Nevřela 
         soudní exekutor 
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