Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 382/15

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Kubů Jiřina, 29.12.1987
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Benešovo náměstí 12, 59451 Křižanov
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 382/15 – 133 Usnesení o změně plátce mzdy
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 382/15

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Kubů Jiřina, 29.12.1987
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Benešovo náměstí 12, 59451 Křižanov
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 382/15 – 133 Usnesení o změně plátce mzdy
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2019
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 363/13

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Brožek Zdeněk, 22.06.1991
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Přemysla Otakara 637, 53701 Chrudim IV
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 363/13 – 175 Usnesení o změně plátce mzdy
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 363/13

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Brožek Zdeněk, 22.06.1991
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Přemysla Otakara 637, 53701 Chrudim IV
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 363/13 – 175 Usnesení o změně plátce mzdy
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2019
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 965/18

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Hadrava Aleš, 12.10.1976
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Nám. ČSL Armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 965/18 – 44 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 965/18

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Hadrava Aleš, 12.10.1976
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Nám. ČSL Armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 965/18 – 44 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2019
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 2842/13

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Kůrka Jiří, 16.02.1963
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Nám. Čsl. Armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 2842/13 – 112 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 2842/13

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Kůrka Jiří, 16.02.1963
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Nám. Čsl. Armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 2842/13 – 112 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2019
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 1378/16

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Kůrka Jiří, 16.02.1963
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Nám. Čsl. Armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 1378/16 – 19 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 1378/16

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Kůrka Jiří, 16.02.1963
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Nám. Čsl. Armády 52, 39470 Kamenice nad Lipou
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 1378/16 – 19 Příkaz k úhradě nákladů exekuce
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2019
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 2543/13

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Dvořák Jan, nar. 23.1.1984
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 2543/13 – 215 Usnesení oprava
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 2543/13

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Dvořák Jan, nar. 23.1.1984
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Masarykovo nám. 104, 67571 Náměšť nad Oslavou
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 2543/13 – 215 Usnesení oprava
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2019
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 735/11

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Holouš Jan, 11.02.1978
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Wiedermannova 1407/9, 15800 Praha 5-Stodůlky
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 735/11 – 45 Usnesení o nákladech exekuce - insolvence
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 735/11

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Holouš Jan, 11.02.1978
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Wiedermannova 1407/9, 15800 Praha 5-Stodůlky
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 735/11 – 45 Usnesení o nákladech exekuce - insolvence
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2019
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 965/17

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Kvasnica Josef, 31.01.1989
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 965/17 – 56 Usnesení o nákladech exekuce - insolvence
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 965/17

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Kvasnica Josef, 31.01.1989
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 965/17 – 56 Usnesení o nákladech exekuce - insolvence
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2019
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 2918/13

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Žuravlov Boris, 27.12.1978
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 2918/13 – 134 Dražební vyhláška
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 2918/13

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Žuravlov Boris, 27.12.1978
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 2918/13 – 134 Dražební vyhláška
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2013
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem v Třebíči, Bráfova ul. 53, PSČ 674 01

soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková

tel.: 568 841 641, mobil: 774 968 006
e-mail: exekutorkozakova@eutrebic.cz
042Ex 2918/13

Výzva pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 2 o.s.ř.
Adresát : Žuravlov Ivana, nar. 26.11.1967
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Masarykovo nám. 97/1, Jihlava
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení: Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,
Bráfova 53, 674 01 Třebíč
Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 2918/13 – 134 Dražební vyhláška
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí) dne 07.11.2019. Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla
připravena k vyzvednutí v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě
Třebíč, Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
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.
Vyvěšeno dne: 07.11.2019
Sňato dne: 30. dnem po vyvěšení
Za správnost vyhotovení : Iveta Šabacká
042Ex 2918/13

Sdělení pro vyvěšení na úřední desce Exekutorského úřadu Třebíč podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát : Žuravlov Ivana, nar. 26.11.1967
Adresa, na níž má být písemnost doručena : Masarykovo nám. 97/1, Jihlava
Ex. úřad, který písemnost odevzdal k doručení:
Bráfova 53, 674 01 Třebíč

Exekutorský úřad Třebíč, JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor,

Doručovaná písemnost: č.j. 042 EX 2918/13 – 134 Dražební vyhláška
Protože jste nebyl při doručování písemnosti exekutorského úřadu zastižen a protože písemnost exekutorského úřadu
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost uložena (připravena
k vyzvednutí). Jelikož si adresát píse semnost ve lhútě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den ode dne
uložení za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné
adresátem užíváné schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi. Písemnost si můžete vyzvednout
v úřední dny: Po – Čt v době: 8:00 – 12:00 a 13:00 - 16:00 hodin na Exekutorském úřadě Třebíč, Bráfova 53, 674
01 Třebíč. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Vyvěšeno dne : 18.11.2019
Sňato dne : 40. dnem po vyvěšení, (tzn. sdělení je vyvěšeno 30 dní po doručení písemnosti, které nastane desátým
dnem po vyvěšení výzvy dle $ 49 odst. 2 o.s.ř.)
Za správnost vyhotovení: Iveta Šabacká

