Exekutorský úřad Praha 7 , pracoviště Jankovcova 13 ,170 00 Praha 7

Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil
tel: 02/66713022,
fax: 02/66713031,
mobil: 0602/857061
e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site : www.exekutor-plasil.cz
sídlo exekutorského úřadu : Tusarova 25, 170 00 Praha 7

Č.j. 063 EX 354/05-49V1

Vyvěšeno dne: 15.6.2010

Sňato dne:
Výzva
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 2 o.s.ř. a § 124 odst. 2 e.ř.
Adresát: Zdeňka Makulová,roz.Skříčková, nar. 8.4.1971
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Bratrská 709/34,750 02 Přerov

Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Praha 7,
JUDr. Vladimír Plášil, soudní exekutor,
pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

Doručovaná písemnost: příkaz k úhradě nákladů exekuce č.2 dle § 88/2e.ř. + výzva

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudního exekutora zastižen a protože písemnost soudního exekutora
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne: 15.6.2010
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v kanceláři
soudního exekutora na pracovišti Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 - Holešovice v úředních hodinách : Pondělí, úterý,
čtvrtek vždy od 10,00 do 12,00 hodin, ve středu od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 18,00 hodin, v pátek v době
stanovené po telefonické dohodě.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí,
považuje se podle zákona patnáctý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost
vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže soudní exekutor vhození písemnosti do
schránky vyloučil. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu soudnímu exekutorovi a soudní
exekutor o tom vyvěsí na úřední desce soudního exekutora sdělení.

V Praze dne 15.6.2010
JUDr. Vladimír Plášil, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Dana Korytková,DiS
pověřen(a) soudním exekutorem
JUDr. Vladimírem Plášilem

