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 7776/10
Ve Zdíkově, dne 19.03.2020

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Pompová Aneta, Mírové Náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, nar. 26.04.1985
k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 1309.99 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 4052/17
Ve Zdíkově, dne 19.03.2020

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Janotová Osvaldová Jiřina, Nám. Přemysla Otakara Ii. 2/2, 370 01 České Budějovice, nar.
14.10.1966

k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 4792 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 1877/07
Ve Zdíkově, dne 19.03.2020

Výzva
Vyvěšena na úřední desku.
Nadepsaný soudní exekutor vyzývá povinného:
1. Kordan Evžen, Bohdašín č.p. 26, 549 57 Teplice Nad Metují, nar. 18.09.1974
k převzetí přeplatku v exekučním řízení ve výši 245.67 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.

