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Věc : Výzva k     přihlášení do dražby  

Ve věci exekuce vedené pod č. 067 EX 17437/21, na základě pověření Obvodní soud pro Prahu 4, č.j. 
67  EXE  3197/2021-15,  ze  dne  04.11.2021,  ve  věci  vymáhání  pohledávky  ve  výši  4 400,00 Kč s 
příslušenstvím ve prospěch oprávněného:

Město Roztoky, nám. 5. května 2, 25263, Roztoky, IČ 00241610

a v neprospěch povinného:

MILOSLAV URBAN, Nad Zbraslaví 39, 14300, Praha, r.č.660916/1647

V příloze  Vám  zasílám  dražební  vyhlášku  a  doporučuji,  abyste  uplatnili  pohledávku,  která  je 
vymáhaná  touto  exekucí,  do  dražebního  řízení.  Současně  upozorňuji  na  ustanovení  §  15  zákona  č.  
119/2001Sb.,  podle kterého můžete svojí pohledávku uplatnit  nejpozději  do zahájení dražebního jednání. 
Přílohou tohoto přípisu je aktuální finanční rekapitulace. 

Zároveň Vám sděluji,  že exekuční řízení vedené pod sp. zn.  067 EX 17437/21 bylo zahájeno dne 
25.10.2021. Doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí.

 
Ohledně dalšího majetku povinného bude exekuce prováděná našim úřadem bez přerušení.

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor

Za správnost:

Pokud Vám byl  tento dokument  doručen bez  otisku razítka a  bez podpisu,  jedná se  o dokument  doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle 
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v 
sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Město Roztoky
nám. 5. května 2
25263  RoztokyČeská republika



Hana Častulíková

FINANČNÍ REKAPITULACE

Pokud Vám byl  tento dokument  doručen bez  otisku razítka a  bez podpisu,  jedná se  o dokument  doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle 
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v 
sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Oprávněný - nárok Kč Uhrazeno Zbývá uhradit

Jistina 4 400,00 0,00 4 400,00

Úrok 0,00 0,00 0,00

Příslušenství 0,00 0,00 0,00

Náklady 100,00 0,00 100,00

Náklady nalézacího řízení 0,00 0,00 0,00

CELKEM 4 500,00 0,00 4 500,00
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