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 2109/21
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Džudža Roman, J. Plachty 1366/6, 370 04 České Budějovice, nar.
23.02.1962

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1043.22 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 3633/09
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Kudrnáč Petr, Husova č.p. 126, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, nar.
12.10.1968

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 4659 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 1248/07
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Janíček Petr, Holíkova č.p. 471, 254 01 Jílové u Prahy, nar. 19.04.1962

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 5355,86 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 3191/09
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Válek Jakub, Palackého nám. č.p. 46, 379 01 Třeboň, nar. 21.06.1990

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 459 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 15044/07
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Papajová Olga, Palackého náměstí č.p. 75, 411 81 Brozany nad Ohří, nar.
02.07.1957

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 4272.18 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 5498/09
Ve Zdíkově, dne 12.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Holub Tomáš, Jaroslava Seiferta č.p. 1538, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
nar. 01.07.1983

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3043 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 466/16
Ve Zdíkově, dne 12.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Kusáník Miloš, Pražská tř. 569/111, 370 04 České Budějovice, nar.
08.06.1984

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2106 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 4144/09
Ve Zdíkově, dne 12.10.2022

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

Chiracová Silvie, Slezská 2210/128, 130 00 Praha, nar. 26.11.1990

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 18469 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 4468/17
Ve Zdíkově, dne 07.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Bayerlová Karolína, Holečkova 1517/3, 370 04 České Budějovice, nar.
02.04.1990

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 125 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 6920/09
Ve Zdíkově, dne 07.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Šarkanová Judita, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov, nar.
09.03.1949

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 4319,74 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.

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 1299/15
Ve Zdíkově, dne 07.10.2022

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

Čopák Pavel, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha, nar. 06.08.1970

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 398 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 71/04
Ve Zdíkově, dne 07.10.2022

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

Wiesner Ladislav, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, nar. 02.11.1977

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 233.31 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 4238/15
Ve Zdíkově, dne 07.10.2022

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

Bartušek Josef, Zolova 502/2, 400 07 Ústí nad Labem, nar. 19.09.1951

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2201.24 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 574/11
Ve Zdíkově, dne 07.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Šnokhous Radek, sídliště Vajgar č.p. 578, 377 01 Jindřichův Hradec, nar.
20.06.1982

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 8252,20 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 9545/10
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Štefanec Marek, Hradecká č.p. 173, 503 03 Smiřice, nar. 11.03.1978

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3892.58 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 1177/09
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Imrišek Miroslav, Krásný Dvůr č.p. 7, 439 72 Krásný Dvůr, nar. 01.05.1947

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2363.95Kč.
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 16094/07
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Holý Zdeněk, Českobrodská č.p. 37, 190 12 Praha, nar. 06.06.1972

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3107.43 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 8242/08
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Matuchová Šárka, Slánská č.p. 62, 273 41 Brandýsek, nar. 16.12.1971

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 868.83 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 10598/10
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Derenin Milan, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň, nar. 04.09.1953

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 4797.94 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 3502/09
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Šíp Jakub, Velké náměstí č.p. 3, 383 01 Prachatice, nar. 29.08.1983

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 7783.39 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 18158/09
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Kalinová Jana, Pod Skalkou 1351/24, 466 01 Jablonec nad Nisou, nar.
17.07.1956

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 161 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 1465/09
Ve Zdíkově, dne 13.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Horváthová Jolana, Dr. Horákové 627/7, 400 07 Ústí nad Labem, nar.
29.08.1954

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 128 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 4971/16
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Zalaba Ján, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice, nar.
10.03.1987

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 600 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 17064/09
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Szilágyiová Anna, Mládežnická č.p. 1753, 431 11 Jirkov, nar. 09.01.1950

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2229.84 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 2561/11
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Sabo Štefan, Palackého nám. č.p. 1, 394 64 Počátky, nar. 03.04.1956

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2165.01 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 685/22
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
PALLAS ATHENA INTERNATIONAL, spol. s r.o., Náměstí č.p. 32, 384 51
Volary, nar.

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1533.29 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 2357/21
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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

Hrzán Vlastimil, Máchova 354/2, 410 02 Lovosice, nar. 22.04.1991

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2767.77 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 8472/11
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

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 1078 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 3253/15
Ve Zdíkově, dne 17.10.2022

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1.
Bihary Michal, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice, nar.
30.05.1992

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 4867,69 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.

