Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., soudní exekutor
Školská 695/38, 110 00 Praha 1
tel. + 420 277 277 920, e-mail: podatelna@eupraha4.cz, ID datové schránky: mupep9r
číslo účtu: 2108730194/2700, jenž je vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , var.symbol: 596915

Č.j. 189 EX 5969/15-34
Původní č.j. 186 EX 3948/2009
Karel Kellner
Bohutice č.p. 8
671 76 Bohutice

Věc: Sdělení soudního exekutora
V exekuční věci oprávněného: 1) CENTRAL FINANCE a.s., Elišky Krásnohorské 1037/14, Praha,
PSČ: 110 00, IČ: 26869136 proti povinnému: 1) Karel Kellner, Bohutice č.p. 8, Bohutice, PSČ: 671
76, dat.nar. 15.12.1977, IČ: 68066414 vykonávané na základě usnesení Okresního soudu ve Znojmě
č.j. 16 Nc 7281/2009-4 ze dne 20.11.2009, k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému
pohledávku ve výši 1.813,- Kč s příslušenstvím, jakož i náklady exekuce, jejichž výše se určuje
zvláštním rozhodnutím
si Vám dovolujeme sdělit, že na výše uvedenou pohledávku k dnešnímu dni zbývá doplatit
částka ve výši 26.343,69 Kč.
Číslo účtu pro zaslání vymáhané pohledávky je: 2108730194/2700, jenž je vedený u
UnicreditBank Czech Republic, a.s., variabilní symbol: 596915.
Předem děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Poučení:

Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost,
která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí.
(ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl
listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v
žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze dne 31.10.2017
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4
Za správnost vyhotovení Michal Vávra
pověřen(a) soudním exekutorem
JUDr. et Mgr. Jiřím Leskovjanem, LL.M.

