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 8337/11

Ve Zdíkově, dne 07.03.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Chvátal Marek, Lnáře 225, 387 42 Lnáře, r.č.760504/1675

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................2.233,77 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 5193/10

Ve Zdíkově, dne 07.03.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Kokrda Václav, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, r.č.490602/224

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................4.956,70 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 6270/07-25

Ve Zdíkově, dne 12.03.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Tesárková Marcela, Dukelských hrdinů 553/10, 400 01 Ústí nad Labem, r.č.805211/2904
zast. JUDr. Zdeněk Grus, advokát, Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem 1, IČ:71332286

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................171,00 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 12260/11-50

Ve Zdíkově, dne 12.03.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Pacáková Hana, Cetoraz 95, 394 11 Cetoraz, r.č.675809/1648

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................14.364,30 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 2786/13-46

Ve Zdíkově, dne 12.03.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Kopecký Michal, Vinařská 743/22, 400 01 Ústí nad Labem-Bukov, r.č.760708/2923
zast. Martin Kopecký, Vinařská 22, 400 01 Ústí nad Labem, narozen: 25.8.1980

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................500,00 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 6697/16

Ve Zdíkově, dne 28.03.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Mikeľ Josef, V. Volfa 1317/9, 370 05 České Budějovice 2, r.č.870609/1361

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................5.635,- 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 4117/06

Ve Zdíkově, dne 10.04.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Glejdura Ján, Karlova 1530/11, 350 02 Cheb, r.č.650715/6117

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................70,- 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 15448/07

Ve Zdíkově, dne 10.04.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Kudrna Jiří, Ulice Práce 2199/20, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, r.č.571226/0983

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................353,43,- 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 5578/10

Ve Zdíkově, dne 10.04.2018

Výzva

Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Šarišská Slávia, Za Vsí 386/2, 733 01 Karviná-Staré Město, r.č.495514/356

K převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši..............................321,37,- 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.

