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Vyhláška
Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Barborou
Jarolímovou v insolvenční věci
dlužníka:

Vladimír Ondruš, narozen 17. 9. 1977, trvale bytem Nám. T. G. Masaryka
130/14, 796 01 Prostějov, korespondenční adresa Bohumíra Šmerala 3767/7,
796 01 Prostějov

o insolvenčním návrhu dlužníka
takto:
I.

Insolvenční soud oznamuje, že insolvenčním návrhem v záhlaví označeného insolvenčního
navrhovatele bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka:
Vladimír Ondruš, r. č. 770917/2306, trvale bytem Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01
Prostějov

II.

Tato vyhláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 07.10.2020 09:19; tímto
okamžikem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

III.

Soud vyzývá věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení,
aby podali přihlášku pohledávky s těmito náležitostmi:
a) Přihláška se podává na formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti
na internetové stránce www.justice.cz v části Ministerstvo spravedlnosti, formuláře
a tiskopisy, povinné formuláře pro insolvenční řízení.
b) K přihlášce je nutno připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.
c) Vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou listinou.
d) Přihláška včetně příloh se podává dvojmo.
e) Přihlášky na základě této výzvy lze podávat až do rozhodnutí o úpadku.

IV. Soud vyzývá věřitele dlužníka, aby všechna podání (včetně přihlášek) zasílaná k tomuto
řízení adresovali: Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, Studentská č. 7,
PSČ 771 11 Olomouc.
Poučení:
Proti této vyhlášce není odvolání přípustné.
Proti této vyhlášce lze u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, podat námitky
do 15 dnů od jeho doručení, u osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta
k podání námitek běžet dnem zvláštního doručení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti
nebo důkazy.
Tato vyhláška není rozhodnutí o tom, zda je podaný insolvenční návrh důvodný.
Olomouc 7. října 2020
Bc. Barbora Jarolímová, v. r.
vyšší soudní úřednice
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