
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 7672/11
Ve Zdíkově, dne 25.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Oplová Marie, Petra Jilemnického 2814/2, 415 01 Teplice, nar. 12.08.1969

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 311.43 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 285/12
Ve Zdíkově, dne 25.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Pocsová Jana, U Radnice č.p. 229, 403 31 Ústí nad Labem, nar. 18.05.1963

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 648.42 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 4122/22
Ve Zdíkově, dne 23.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Hejnová Radka, Karla IV. 401/7, 370 01 České Budějovice, nar. 13.09.1978

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2327.5 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 6629/10
Ve Zdíkově, dne 23.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Kotlár František, Na Vyhlídce č.p. 269, 382 11 Větřní, nar. 02.02.1990

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1450 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 5763/13
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Fürbachová Veronika, Pod Rozhlednou 2983/4, 400 11 Ústí nad Labem, nar. 
19.12.1981

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 576.23 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 12170/11
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Eichhorn Jakub, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov, nar. 22.07.1981

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 9675 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 8884/11
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Macho Jaroslav, Majdalena č.p. 78, 378 03 Majdalena, nar. 01.02.1957

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 7231.22 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 6306/11
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Lazoková Vlasta, Mahenova 212/6, 400 01 Ústí nad Labem, nar. 25.04.1947

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 832.1 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 5043/10
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Klivická Věra, Barvířská 128/21, 460 07 Liberec, nar. 12.11.1961

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 13054.32 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 1134/08
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Bendl Milan, Lesní č.p. 1286, 464 01 Frýdlant, nar. 16.08.1969

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 250.31 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 709/08
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Bőhmová Magdalena, Pustějov č.p. 252, 742 43 Pustějov, nar. 27.02.1950

k převzetí přeplatku z rozdělované podstaty  ve výši 159.838,64 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 17394/07
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Lelič Jiří, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice, nar. 18.12.1963

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2284.31 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 7066/07
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Černý Robert, Bulovka č.p. 54, 464 01 Bulovka, nar. 11.08.1973

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3986.48 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 5840/07
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Pompa Gustáv, dř. Gustav, náměstí Národního odboje 56/5, 284 01 Kutná 
Hora, nar. 11.07.1952

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 560.61 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 637/22
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Kváš Jan, Sibiřská č.p. 560, 403 31 Ústí nad Labem, nar. 12.09.1992

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1225.58 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 3724/21
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Bydžovský Filip, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, 370 01 České Budějovice, 
nar. 16.04.1992

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 897 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 1626/20
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Svatoň Radek, Židovská 1172/22, 586 01 Jihlava, nar. 10.10.1968

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 2167.99 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 3600/19
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Ing. arch. Bujárek Josef David, Hrusická 2520/16, 141 00 Praha, nar. 
28.04.1974

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 10000 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 15239/07
Ve Zdíkově, dne 16.01.2023

V ý z v a

Vyvěšena na úřední desku.

Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Pěnkavová Milena, Pluhův Žďár č.p. 37, 378 24 Pluhův Žďár, nar. 
03.08.1974

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 3242.35 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.


