
Vyvěšeno dne: 17.01.2023
Sejmuto dne: 28.02.2023

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

Adresát: Jaromír Husák,č.p. 243, 543 71 Chotěvice, (RUIAN: 2351005), nar. 04.09.1956
Adresa, na níž má být písemnost doručena: č.p. 243, (RUIAN: 2351005) 543 71 Chotěvice

Exekutorský úřad, který písemnost předal k doručení: Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas

Doručovaná  písemnost:  146  EX  2220/15-120  VSP,  146  EX  2220/15-107  NNE,  146  EX
2220/15-109 ET, 146 EX 2220/15-110 ET, 146 EX 2220/15-111 ET, 146 EX 2220/15-112 ET, 146
EX 2220/15-113 ET, 146 EX 2220/15-114 ET, 146 EX 2220/15-115 ET, 146 EX 2220/15-119 EPD,
146 EX 2220/15-118 vyze, 146 EX 2220/15-121 pouč. hp, 146 EX 2220/15-117 uzsv

Protože jste nebyl při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastižen a písemnost
soudu/soudního exekutora nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout,
protože písemnost nebylo možné vhodit do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, byla
vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi dne: 17.01.2023.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnu ode dne, kdy byla připravena k
vyzvednutí u soudního exekutora v sídle Exekutorského úřadu Praha 1, Jablonecká 322, 190 00
Praha 9, v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hodin. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo
jiný doklad totožnosti.

V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnu 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 soud/soudní exekutor vhození písemnosti do schránky
vyloučil. Není-li takové schránky, soudní exekutor o tom vyvěsí na úřední desce soudu
sdělení.

V souladu se zákonným požadavkem (ust. § 50l odst. 3 o.s.ř.) je obsah úřední desky soudního
exekutora  JUDr.  Jiřího  Bulvase  zveřejněn  i  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na:
http://www.exekutorpraha1.cz/.

Jméno a příjmení doručovatele:        JUDr. Jiří Bulvas, soudní exekutor
Datum: 17.01.2023      Podpis soudního doručovatele: ………… 

http://www.exekutorpraha1.cz/

