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Sp. zn. 162 EX 33/18
Sp. zn. 162 EX 33/18

Sdělení

Výzva

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř.

pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř.

Adresát: Václav Říha, nar. 02.12.1994
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Libouchec č.p. 211, 403 35 Libouchec

Adresát: Václav Říha, nar. 02.12.1994
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Libouchec č.p. 211, 403 35 Libouchec
Písemnost k doručení odevzdal:
Mgr. Pavel Ender, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ostrava,
Fügnerova 818/8, 702 00 Ostrava
Doručovaná písemnost: 162 EX 33/18-21 PUNE
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo
možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost
uložena (připravena k vyzvednutí) dne: 17.04.2019
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout každý všední den od pondělí do čtvrtku
od 8:00 do 16:00 hod. a v pátek od 8:00 do 12:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu
Ostrava, na adrese Fügnerova 818/8, 702 00 Ostrava. Vezměte si s sebou občanský
průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne,
kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této
lhůty za den doručení.
Daná písemnost byla rovněž vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup
(elektronická úřední deska na www.exekuce-ostrava.cz)
Jméno a příjmení doručovatele: Lenka Boštíková
Datum: 17.04.2019

Doručovaná písemnost: 162 EX 33/18-21 PUNE
Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a písemnost nebylo možné
odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudního
exekutora uložena. Jelikož jste si písemnost ve lhůtě 10 dnů od uložení
nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
Protože nebylo možné v místě doručování vhodit písemnost do domovní nebo
jiné Vámi užívané schránky, byla písemnost vrácena soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout každý všední den od pondělí do čtvrtku
od 8:00 do 16:00 hod. a v pátek od 8:00 do 12:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu
Ostrava, na adrese Fügnerova 818/8, 702 00 Ostrava. Vezměte si s sebou občanský
průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Daná písemnost byla rovněž vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup
(elektronická úřední deska na www.exekuce-ostrava.cz)
Jméno a příjmení doručovatele: Lenka Boštíková
Datum: 17.04.2019
Podpis doručovatele:

Podpis doručovatele:

Vyvěšeno dne: 17.04.2019
Sejmuto dne: 28.05.2019

Písemnost k doručení odevzdal:
Mgr. Pavel Ender, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ostrava,
Fügnerova 818/8, 702 00 Ostrava
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Vyvěšeno dne: 17.04.2019
Sejmuto dne: 28.05.2019

