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Naše č. j.: 110 Ex 749/22-40
V Teplicích dne 12.5.2022
SDĚLENÍ
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále
pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp. zn.: 110 Ex 749/22, vyvěšuje na své úřední
desce toto:
Adresát a adresa, na níž má být písemnost doručena:
JAN TIMKO
nar. 18.08.1976
NÁM. DR. EDUARDA BENEŠE 85
431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení:
Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích
Doručovaná písemnost:
110 EX 749/22-19: Vyrozumění o zahájení exekuce;110 EX 749/22-25: Výzva ke splnění;110 EX
749/22-27: Informace o e.ř.;110 EX 749/22-1: Návrh;110 EX 749/22-8: Ex.titul;110 EX 749/2229: Složenka
Protože adresát nebyl při doručování zastižen a protože písemnost soudního exekutora nebylo možné
odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudního exekutora uložena.
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 schránky, byla vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout u soudního exekutora v podatelně zdejšího exekutorského
úřadu.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Bez něj vám písemnost nemůže být
vydána.
V souladu se zákonným požadavkem (ust. § 50l odst. 3 o.s.ř.) je obsah úřední desky soudního
exekutora Mgr. Martina Svobody zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup:
http://www.exekutorskyurad.cz.

Mirka Smítková

osoba pověřená soudním exekutorem
Mgr. Martinem Svobodou

