
Výzva 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 2 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Ju�í�ek Jan  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Ostrožná 5, 746 01  Opava 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 244/17
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 244/17-46 EP mzda 

Protože jste nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu 
nebylo možné odevzdat ani osob�, která by byla oprávn�na ji p�ijmout, a nebylo možno 
zanechat výzvu v míst� doru�ování, byla písemnost uložena a p�ipravena k vyzvednutí dne 
12.11.2018. 

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

V p�ípad�, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lh�t� 10 dn� ode dne, kdy byla 

p�ipravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lh�ty za den 

doru�ení. Po uplynutí této lh�ty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné

vámi užívané schránky, ledaže exekutor vhození písemnosti do schránky vylou�il. Není-

li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu ú�adu a ú�ad o tom vyv�sí na ú�ední 

desce exekutora sd�lení. 

Délka vyv�šení výzvy na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Sd�lení 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Ju�í�ek Jan  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Ostrožná 5, 746 01  Opava 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 244/17
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 244/17-46 EP mzda 

Protože adresát nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a 
protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osob�, která by 
byla oprávn�na ji p�ijmout, byla písemnost soudu (soudního exekutora) uložena.  

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

Jelikož si adresát písemnost ve lh�t� 10 dn� nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý 

den této lh�ty za den doru�ení. Jelikož po uplynutí této lh�ty nebylo možné písemnost 

vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schrány, byla vrácena odesílateli.  

Délka vyv�šení sd�lení na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Výzva 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 2 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Kwiecinski Dominik  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Valdíkov 8, 675 03  Valdíkov 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 178/18
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 178/18 – Vyrozum�ní o zahájení 
exekuce , EP 15,16, str. 17, návrh ET 

Protože jste nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu 
nebylo možné odevzdat ani osob�, která by byla oprávn�na ji p�ijmout, a nebylo možno 
zanechat výzvu v míst� doru�ování, byla písemnost uložena a p�ipravena k vyzvednutí dne 
12.11.2018. 

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

V p�ípad�, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lh�t� 10 dn� ode dne, kdy byla 

p�ipravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lh�ty za den 

doru�ení. Po uplynutí této lh�ty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné

vámi užívané schránky, ledaže exekutor vhození písemnosti do schránky vylou�il. Není-

li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu ú�adu a ú�ad o tom vyv�sí na ú�ední 

desce exekutora sd�lení. 

Délka vyv�šení výzvy na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Sd�lení 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Kwiecinski Dominik  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Valdíkov 8, 675 03  Valdíkov 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 178/18
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 178/18 – Vyrozum�ní o zahájení 
exekuce , EP 15,16, str. 17, návrh ET 

Protože adresát nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a 
protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osob�, která by 
byla oprávn�na ji p�ijmout, byla písemnost soudu (soudního exekutora) uložena.  

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

Jelikož si adresát písemnost ve lh�t� 10 dn� nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý 

den této lh�ty za den doru�ení. Jelikož po uplynutí této lh�ty nebylo možné písemnost 

vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schrány, byla vrácena odesílateli.  

Délka vyv�šení sd�lení na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Výzva 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 2 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     �echura Roman  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Bobkova 711/23, 198 00  Praha 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 162/18
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 162/18 – Vyrozum�ní o zahájení 
exekuce, EP 19,20, str. 21, návrh ET 

Protože jste nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu 
nebylo možné odevzdat ani osob�, která by byla oprávn�na ji p�ijmout, a nebylo možno 
zanechat výzvu v míst� doru�ování, byla písemnost uložena a p�ipravena k vyzvednutí dne 
12.11.2018. 

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

V p�ípad�, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lh�t� 10 dn� ode dne, kdy byla 

p�ipravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lh�ty za den 

doru�ení. Po uplynutí této lh�ty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné

vámi užívané schránky, ledaže exekutor vhození písemnosti do schránky vylou�il. Není-

li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu ú�adu a ú�ad o tom vyv�sí na ú�ední 

desce exekutora sd�lení. 

Délka vyv�šení výzvy na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Sd�lení 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     �echura Roman  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Bobkova 711/23, 198 00  Praha 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 162/18
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 162/18 – Vyrozum�ní o zahájení 
exekuce, EP 19,20, str. 21, návrh ET 

Protože adresát nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a 
protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osob�, která by 
byla oprávn�na ji p�ijmout, byla písemnost soudu (soudního exekutora) uložena.  

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

Jelikož si adresát písemnost ve lh�t� 10 dn� nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý 

den této lh�ty za den doru�ení. Jelikož po uplynutí této lh�ty nebylo možné písemnost 

vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schrány, byla vrácena odesílateli.  

Délka vyv�šení sd�lení na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Výzva 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 2 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Vargo Tomáš  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Horní nám�stí 382/69, 746 01  Opava 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 351/12
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 351/12- usnesení o výt�žku 

Protože jste nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu 
nebylo možné odevzdat ani osob�, která by byla oprávn�na ji p�ijmout, a nebylo možno 
zanechat výzvu v míst� doru�ování, byla písemnost uložena a p�ipravena k vyzvednutí dne 
12.11.2018. 

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

V p�ípad�, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lh�t� 10 dn� ode dne, kdy byla 

p�ipravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lh�ty za den 

doru�ení. Po uplynutí této lh�ty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné

vámi užívané schránky, ledaže exekutor vhození písemnosti do schránky vylou�il. Není-

li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu ú�adu a ú�ad o tom vyv�sí na ú�ední 

desce exekutora sd�lení. 

Délka vyv�šení výzvy na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Sd�lení 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Vargo Tomáš  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Horní nám�stí 382/69, 746 01  Opava 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 351/12
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 351/12 usnesení o výt�žku 

Protože adresát nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a 
protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osob�, která by 
byla oprávn�na ji p�ijmout, byla písemnost soudu (soudního exekutora) uložena.  

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

Jelikož si adresát písemnost ve lh�t� 10 dn� nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý 

den této lh�ty za den doru�ení. Jelikož po uplynutí této lh�ty nebylo možné písemnost 

vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schrány, byla vrácena odesílateli.  

Délka vyv�šení sd�lení na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Výzva 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 2 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Podeszwová Lenka  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Generála Sochora 1242/23, 708 00  
Ostrava-Poruba 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 246/17
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 246/17-30 EP mzda 

Protože jste nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu 
nebylo možné odevzdat ani osob�, která by byla oprávn�na ji p�ijmout, a nebylo možno 
zanechat výzvu v míst� doru�ování, byla písemnost uložena a p�ipravena k vyzvednutí dne 
12.11.2018. 

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

V p�ípad�, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lh�t� 10 dn� ode dne, kdy byla 

p�ipravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lh�ty za den 

doru�ení. Po uplynutí této lh�ty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné

vámi užívané schránky, ledaže exekutor vhození písemnosti do schránky vylou�il. Není-

li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu ú�adu a ú�ad o tom vyv�sí na ú�ední 

desce exekutora sd�lení. 

Délka vyv�šení výzvy na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Sd�lení 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Podeszwová Lenka  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Generála Sochora 1242/23, 708 00  
Ostrava-Poruba 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 246/17
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 246/17-30 EP mzda 

Protože adresát nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a 
protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osob�, která by 
byla oprávn�na ji p�ijmout, byla písemnost soudu (soudního exekutora) uložena.  

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

Jelikož si adresát písemnost ve lh�t� 10 dn� nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý 

den této lh�ty za den doru�ení. Jelikož po uplynutí této lh�ty nebylo možné písemnost 

vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schrány, byla vrácena odesílateli.  

Délka vyv�šení sd�lení na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Výzva 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 2 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Elbl Václav  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Peka�ská 428/53, 746 01  Opava 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 229/08
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 229/08- 154 EP ú�et, 155 EP mzda 

Protože jste nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu 
nebylo možné odevzdat ani osob�, která by byla oprávn�na ji p�ijmout, a nebylo možno 
zanechat výzvu v míst� doru�ování, byla písemnost uložena a p�ipravena k vyzvednutí dne 
12.11.2018. 

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

V p�ípad�, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lh�t� 10 dn� ode dne, kdy byla 

p�ipravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lh�ty za den 

doru�ení. Po uplynutí této lh�ty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné

vámi užívané schránky, ledaže exekutor vhození písemnosti do schránky vylou�il. Není-

li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu ú�adu a ú�ad o tom vyv�sí na ú�ední 

desce exekutora sd�lení. 

Délka vyv�šení výzvy na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Sd�lení 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Elbl Václav  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Peka�ská 428/53, 746 01  Opava 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 229/08
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 229/08- 154 EP ú�et, 155 EP mzda 

Protože adresát nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a 
protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osob�, která by 
byla oprávn�na ji p�ijmout, byla písemnost soudu (soudního exekutora) uložena.  

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

Jelikož si adresát písemnost ve lh�t� 10 dn� nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý 

den této lh�ty za den doru�ení. Jelikož po uplynutí této lh�ty nebylo možné písemnost 

vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schrány, byla vrácena odesílateli.  

Délka vyv�šení sd�lení na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Výzva 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 2 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Malý Jan  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Svatojánský Újezd 10, 507 81  Lázn�
B�lohrad 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 496/10
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 496/10- 124,127, EP 

Protože jste nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu zastižen a protože písemnost soudu 
nebylo možné odevzdat ani osob�, která by byla oprávn�na ji p�ijmout, a nebylo možno 
zanechat výzvu v míst� doru�ování, byla písemnost uložena a p�ipravena k vyzvednutí dne 
12.11.2018. 

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

V p�ípad�, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lh�t� 10 dn� ode dne, kdy byla 

p�ipravena k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lh�ty za den 

doru�ení. Po uplynutí této lh�ty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné

vámi užívané schránky, ledaže exekutor vhození písemnosti do schránky vylou�il. Není-

li takové schránky, písemnost se vrátí odesílajícímu ú�adu a ú�ad o tom vyv�sí na ú�ední 

desce exekutora sd�lení. 

Délka vyv�šení výzvy na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 



Sd�lení 
pro vyv�šení na ú�ední desce soudu podle § 49 odst. 4 o.s.�. 

Adresát (jméno a p�íjmení):     Malý Jan  
Adresa, na níž má být písemnost doru�ena:   Svatojánský Újezd 10, 507 81  Lázn�
B�lohrad 
Exekutor, který písemnost odevzdal k doru�ení:   Exekutorský ú�ad Opava 

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

Spisová zna�ka doru�ované písemnosti:  032 Ex 496/10
Ozna�ení doru�ované písemnosti:    Ex 496/10- 124,127, EP 

Protože adresát nebyl p�i doru�ování písemnosti soudu (soudního exekutora) zastižen a 
protože písemnost soudu (soudního exekutora) nebylo možné odevzdat ani osob�, která by 
byla oprávn�na ji p�ijmout, byla písemnost soudu (soudního exekutora) uložena.  

Uloženou písemnost si m�žete vyzvednout nejpozd�ji do 10 dn� ode dne, kdy byla p�ipravena 
k vyzvednutí v dob�: pond�lí – �tvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, v pátek od 8.00 do 12.00 
hodin na výše uvedené adrese. Vezm�te si s sebou ob�anský pr�kaz nebo jiný doklad 
totožnosti. 

Jelikož si adresát písemnost ve lh�t� 10 dn� nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý 

den této lh�ty za den doru�ení. Jelikož po uplynutí této lh�ty nebylo možné písemnost 

vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schrány, byla vrácena odesílateli.  

Délka vyv�šení sd�lení na ú�ední desce soudního exekutora: 30 dn�
Daná písemnost byla rovn�ž vyv�šena zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup (elektronická 
ú�ední deska na adrese: www.exekutoropava.cz) 

Vyv�šeno dne: 12.11.2018    S�ato dne: 
Marcela Šimonová      
jméno, p�íjmení a podpis osoby,   jméno, p�íjmení a podpis osoby, 
jež sd�lení vyv�sila     jež sd�lení s�ala 


