Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 14108/09
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Krapfová Kateřina, Moskevská 18/11, 460 01 Liberec, nar. 23.02.1999

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 8332.3 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 8042/08
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Kupilíková Zdeňka, Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod, nar. 19.07.1983

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 544.81 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 3143/17
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Novák Petr, Sociální péče 2768/4, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa,
nar. 12.09.1979

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3940.27 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 3513/17
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Adámek Jiří, Přívozská 154/9, 702 00 Ostrava, nar. 30.12.1967

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 442.5 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 7128/11
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Dycha Jan, Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš, nar. 09.05.1976

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 377 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 1657/16
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Mazourková Ilona, Tovární 1781/41, 400 01 Ústí nad Labem, nar.
29.05.1995

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 206.45 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 4275/10
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Čihák Jindřich, Bidlova 791/6, 500 03 Hradec Králové, nar. 18.08.1952

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3381.88 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 3799/20
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Souhrada Karel, Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa,
nar. 06.06.1980

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1449.59 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 8169/10
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Cenzov Radek, Rychnov nad Malší č.p. 31, 382 41 Dolní Dvořiště-Rychnov
nad Malší, nar. 02.06.1991

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1865.5 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 7319/10
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Cenzov Radek, Rychnov nad Malší č.p. 31, 382 41 Dolní Dvořiště-Rychnov
nad Malší, nar. 02.06.1991

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1678.5 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 1213/08
Ve Zdíkově, dne 10.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Kneisl Jan, Jirkovská č.p. 5010, 430 04 Chomutov, nar. 07.03.1969

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 221.43 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 16135/09
Ve Zdíkově, dne 10.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Nezdarová Jana, dř. Urbanová, Volgogradská 171/7a, 460 07 Liberec, nar.
10.09.1974

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2290 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 187/08
Ve Zdíkově, dne 10.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Blažková Monika, Družební č.p. 14, 405 02 Děčín, nar. 29.12.1981

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 126.51 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 1386/13
Ve Zdíkově, dne 10.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Kiššová Renata, Školní 605/18, 415 01 Teplice, nar. 02.10.1967

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2493.87 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 8564/09
Ve Zdíkově, dne 10.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Krejčová Lenka, Olešník č.p. 69, 373 50 Olešník, nar. 08.05.1976

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 604.3 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 2355/10
Ve Zdíkově, dne 10.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Brzková Věra, Kasalice č.p. 46, 533 41 Kasalice, nar. 23.11.1953

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3107.41 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 2414/21
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Steklý Ladislav, Ladova 2545/36, 400 11 Ústí nad Labem-Severní Terasa,
nar. 13.02.1991

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2540.82 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 5153/10
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Šesták František, Prosečné č.p. 56, 543 73 Prosečné, nar. 11.06.1968

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 5747.36 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 966/17
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Henyš Roman, Neštěmická 727/29, 400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno,
nar. 02.10.1974

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 324.89 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 82/18
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.

Janeček Stanislav, Královská 1137/3, 408 01 Rumburk, nar. 24.07.1962

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1073.24 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 3346/11
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Gorol Miroslav, 1. máje 362/7, 400 07 Ústí nad Labem-Krásné Březno, nar.
04.02.1981

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2323.47 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 8045/08
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Dušek Jan, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice, nar.
20.08.1957

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 759.06 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice
se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy
telefon: +420 388 311 061, mobil 773 454 036 e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č. ú.: 285063450/0300
IČ: 43876439
ID datové schránky: tfsg8mx
Spisová značka: 040 Ex 5126/07
Ve Zdíkově, dne 21.02.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Hanák René, Třešňová 813/4, 360 17 Karlovy Vary-Stará Role, nar.
18.01.1980

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 5432.74 Kč.
Přeplatek mu bude vyplacen v sídle úřadu SE viz výše po předchozím objednání alespoň 3 dny
předem nebo mu bude zaslán bankovním převodem po sdělení 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.

