Mgr. Kamil Košina

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
PRACHATICE

soudní exekutor
se sídlem ve Zdíkově č. p. 79
384 73 Stachy
IČ: 43876439

tel.: 388 311 061, 773 454 036
e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 2102552593/2700
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040Ex 5163/06-13

Ve Zdíkově, dne 22.11.2017

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Jirka Michal, Nám. Přemysla Otakara II 2/2, 370 01 České Budějovice 1, r.č.780222/1229

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................1.125,00 Kč.

Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše nebo mu bude zaslán poštovní poukázkou či
bankovním převodem po sdělení cílové adresy či čísla účtu povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

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 elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
PRACHATICE

soudní exekutor
se sídlem ve Zdíkově č. p. 79
384 73 Stachy
IČ: 43876439

tel.: 388 311 061, 773 454 036
e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 2102552593/2700
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040Ex 93/17

Ve Zdíkově, dne 30.11.2017

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Wágner Jiří, Čebín 21, 664 23 Čebín, r.č.600916/1675

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši

725,- Kč

Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše nebo mu bude zaslán poštovní poukázkou či
bankovním převodem po sdělení cílové adresy či čísla účtu povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

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 elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
PRACHATICE

soudní exekutor
se sídlem ve Zdíkově č. p. 79
384 73 Stachy
IČ: 43876439

tel.: 388 311 061, 773 454 036
e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 2102552593/2700
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040Ex 5509/08

Ve Zdíkově, dne 15.12.2017

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Kristófová Iveta, dříve Peterová, Hrbovická 76/19, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, r.č.785223/2894

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................4.159,43 Kč

Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše nebo mu bude zaslán poštovní poukázkou či
bankovním převodem po sdělení cílové adresy či čísla účtu povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

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 elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Mgr. Kamil Košina

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
PRACHATICE

soudní exekutor
se sídlem ve Zdíkově č. p. 79
384 73 Stachy
IČ: 43876439

tel.: 388 311 061, 773 454 036
e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 2102552593/2700
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040Ex 3457/09

Ve Zdíkově, dne 04.01.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Prchalová Terezie, V Kasárnách 352, 384 51 Volary, r.č.855504/1748

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................116,- Kč

Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše nebo mu bude zaslán poštovní poukázkou či
bankovním převodem po sdělení cílové adresy či čísla účtu povinným.
Tato výzva budiž vyvěšena na úřední desce SE.

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

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 elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

