
Výzva 
pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 2 o.s.ř. 

 
 

Adresát (jméno a příjmení):     Skácelík Daniel  
Adresa, na níž má být písemnost doručena:   Horní Náměstí 382/69, 746 01  Opava 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:   Exekutorský úřad Opava 

JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor 
Veleslavínova 19, 746 01  Opava 

Spisová značka doručované písemnosti:  032 Ex 251/14 
Označení doručované písemnosti:    Ex 251/14-100 PKUNE, zrušení EP 
103,104,105 
 
 
Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu 
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a nebylo možno 
zanechat výzvu v místě doručování, byla písemnost uložena a připravena k vyzvednutí dne 
16.10.2018. 
 
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena 
k vyzvednutí v době: pondělí – čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. 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. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné 
vámi užívané schránky, ledaže exekutor vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-
li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu úřadu a úřad o tom vyvěsí na úřední 
desce exekutora sdělení. 
 
Délka vyvěšení výzvy na úřední desce soudního exekutora: 30 dnů 
Daná písemnost byla rovněž vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická 
úřední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 
 
 
Vyvěšeno dne: 16.10.2018    Sňato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, příjmení a podpis osoby,   jméno, příjmení a podpis osoby, 
jež sdělení vyvěsila     jež sdělení sňala 

 

 

 

 

 



 

Sdělení 
pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.ř. 

 
 

Adresát (jméno a příjmení):     Skácelík Daniel  
Adresa, na níž má být písemnost doručena:   Horní Náměstí 382/69, 746 01  Opava 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:   Exekutorský úřad Opava 

JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor 
Veleslavínova 19, 746 01  Opava 

Spisová značka doručované písemnosti:  032 Ex 251/14 
Označení doručované písemnosti:    Ex 251/14-100 PKUNE, zrušení EP 
 
 
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a 
protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osobě, která by 
byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu (soudního exekutora) uložena.  

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena 
k vyzvednutí v době: pondělí – čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 
 
Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý 
den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost 
vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schrány, byla vrácena odesílateli.  

Délka vyvěšení sdělení na úřední desce soudního exekutora: 30 dnů 
Daná písemnost byla rovněž vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická 
úřední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 16.10.2018    Sňato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, příjmení a podpis osoby,   jméno, příjmení a podpis osoby, 
jež sdělení vyvěsila     jež sdělení sňala 

 

 

 

 

 



Výzva 
pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 2 o.s.ř. 

 
 

Adresát (jméno a příjmení):     Zálešáková Zuzana  
Adresa, na níž má být písemnost doručena:   Jesenická 788/26, 792 01  Bruntál 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:   Exekutorský úřad Opava 

JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor 
Veleslavínova 19, 746 01  Opava 

Spisová značka doručované písemnosti:  032 Ex 326/07 
Označení doručované písemnosti:    Ex 326/07-220 EP mzda 
 
 
Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu 
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a nebylo možno 
zanechat výzvu v místě doručování, byla písemnost uložena a připravena k vyzvednutí dne 
16.10.2018. 
 
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena 
k vyzvednutí v době: pondělí – čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. 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. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné 
vámi užívané schránky, ledaže exekutor vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-
li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu úřadu a úřad o tom vyvěsí na úřední 
desce exekutora sdělení. 
 
Délka vyvěšení výzvy na úřední desce soudního exekutora: 30 dnů 
Daná písemnost byla rovněž vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická 
úřední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 
 
 
Vyvěšeno dne: 16.10.2018    Sňato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, příjmení a podpis osoby,   jméno, příjmení a podpis osoby, 
jež sdělení vyvěsila     jež sdělení sňala 

 

 

 

 

 

 



Sdělení 
pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.ř. 

 
 

Adresát (jméno a příjmení):     Zálešáková Zuzana  
Adresa, na níž má být písemnost doručena:   Jesenická 788/26, 792 01  Bruntál 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:   Exekutorský úřad Opava 

JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor 
Veleslavínova 19, 746 01  Opava 

Spisová značka doručované písemnosti:  032 Ex 326/07 
Označení doručované písemnosti:    Ex 326/07-220 EP mzda 
 
 
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a 
protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osobě, která by 
byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudu (soudního exekutora) uložena.  

Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla připravena 
k vyzvednutí v době: pondělí – čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 
 
Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý 
den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost 
vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schrány, byla vrácena odesílateli.  

Délka vyvěšení sdělení na úřední desce soudního exekutora: 30 dnů 
Daná písemnost byla rovněž vyvěšena způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická 
úřední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 16.10.2018    Sňato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, příjmení a podpis osoby,   jméno, příjmení a podpis osoby, 
jež sdělení vyvěsila     jež sdělení sňala 

 

 

 

 

 


