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 3388/16
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Gregor Richard, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha, nar. 24.08.1986

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 960 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 1619/06
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Ploc Pavel, Náměstí č.p. 89, 373 11 Ledenice, nar. 21.10.1972

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 793 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 591/04
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Pešek Robert, Náměstí č.p. 1, 391 33 Jistebnice, nar. 03.04.1971

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1399 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 17980/09
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Ortman Antonín, Křižíkova č.p. 2741, 407 47 Varnsdorf, nar. 23.11.1967

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 150.95 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 7804/10
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Lidická Jaroslava, Lažany č.p. 346, 378 21 Kardašova Řečice, nar.
23.03.1966

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2105 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 772/21
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Říha Jakub, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha, nar. 17.12.1989

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2552.05 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 7798/08
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Ing. Šátava Jiří, Lnáře č.p. 140, 387 42 Lnáře, nar. 30.12.1949

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1220 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 3578/11
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Viková Hana, Slavče č.p. 16, 373 21 Slavče, nar. 20.07.1985

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 853.02 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 10995/09
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Černý Roman, Dolní Nezly č.p. 1, 412 01 Liběšice, nar. 04.09.1969

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 5238.84 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 3394/18
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Štorková Lucie, Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, nar.
17.09.1983

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1786.75 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 6400/10
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Paterová Vlasta, Sídliště Za Chlumem č.p. 765, 418 01 Bílina, nar.
30.01.1956

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1036 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 395/22
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

RNDr. Ložek Pavel, Blahoslavova 227/2, 130 00 Praha, nar. 17.01.1947

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2000 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 4330/13
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Hrdličková Jiřina, Neštěmická 723/31, 400 07 Ústí nad Labem, nar.
02.07.1955

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1677 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 8974/11
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Smolová Hana, Jindřicha Plachty č.p. 181, 403 31 Ústí nad Labem, nar.
07.05.1973

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 961.16 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 6403/09
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Beneš Jaroslav, 17. listopadu č.p. 4628, 430 04 Chomutov, nar. 03.04.1950

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1478.1607 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 7671/09
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Lounová Miroslava, K. H. Borovského č.p. 325, 407 11 Děčín, nar.
13.09.1947

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 6738 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 535/22
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Šamánek Michal, Oblá 473/45, 634 00 Brno, nar. 29.04.1981

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3327.5 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 1248/21
Ve Zdíkově, dne 21.09.2022

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

Škárka Mojmír, Roháčova 301/42, 130 00 Praha, nar. 18.04.1957

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 6430.69 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 17215/09
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Jančata Pavel, Alešova č.p. 1523, 431 11 Jirkov, nar. 21.06.1968

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1816 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 5152/09
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Vinklarková Dagmar, Topolová č.p. 577, 431 51 Klášterec nad Ohří, nar.
30.05.1956

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 11083 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 10902/10
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Feko Josef, Štefánikova č.p. 459, 407 47 Varnsdorf, nar. 20.11.1969

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 15316 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 11078/08
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Prosrová Monika, Rűckerova 145/49, 385 01 Vimperk, nar. 31.12.1972

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2543.26 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 7527/06
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Malý Karel, Chomutovská č.p. 1255, 432 01 Kadaň, nar. 12.12.1977

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 17689.02 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 516/22
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

SNIPSLEITER s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha, nar.

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3327.5 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 4309/07
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Machačka Milan, Vnoučkova 521/2, 142 00 Praha, nar. 27.02.1963

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 4042 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 1514/20
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Toboříková Nela, nám. Pod Branou 439/3, 460 01 Liberec, nar. 07.05.1999

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 111.69 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 11935/09
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Kartuš Miloslav, náměstí Míru č.p. 11, 436 01 Litvínov, nar. 08.02.1976

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2691.83 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 3473/14
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Spáčil Kamil, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, nar.
28.05.1975

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 108.9 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 1571/11
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Řičák Josef, Žižkovo nám. 3/3, 390 01 Tábor, nar. 01.12.1946

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2105,40 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 5183/12
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Marek Milan, Střezov č.p. 52, 438 01 Březno, nar. 26.04.1970

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1015,81 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 1433/22
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Gürtler Jan, Pokratická 454/60, 412 01 Litoměřice, nar. 29.09.1999

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2380.09 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 883/20
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Barták Filip, Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem, nar. 15.10.1972

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 72.29 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 558/22
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Kašparová Kateřina, Trčků z Lípy č.p. 69, 583 01 Chotěboř, nar. 17.06.1994

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3327.5 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 1332/08
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Kršíková Valeria, F. S. Tůmy č.p. 1241, 735 14 Orlová, nar. 22.11.1956

k převzetí přeplatku povinného ve výši Kč 288.336,97 z rozdělované podstaty

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 1332/08
Ve Zdíkově, dne 01.09.2022

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

Kršíková Valeria, F. S. Tůmy č.p. 1241, 735 14 Orlová, nar. 22.11.1956

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 6655 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.

