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tel.: + 420 277 277 920, e-mail: podatelna@eupraha4.cz, ID datové schránky: mupep9r
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Čj. 189 EX 189/15-8 (dříve 186 EX 6112008)
Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.!
INFORMACE O PŘEVZETÍ SPISU
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 4 se sídlem Školská 695/38, 110 00
Praha 1 tímto oznamuje, že ve smyslu ust. § 44b odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., v platném znění (dále jen „e.ř.“),
došlo na základě návrhu oprávněného k
převzetí spisu
ve věci exekuce prováděné na základě pověření/usnesení Okresního soudu v Chebu č.j. 13Nc5045/2008-5 ze dne
11.06.2008, dle nějž je prováděna exekuce podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu č.j.
21Ro795/2007-6 ze dne 20.03.2007 vydaného Okresním soudem v Chebu, který nabyl právní moci dne 17.04.2007 ve
věci uspokojení pohledávky
oprávněného
Kooperativa
pojišťovna,
a.s.,
Vienna
Insurance
Group
se
sídlem
Pobřežní
665/21,
Praha-Karlín,
PSČ:
186
00,
IČ:
47116617,
práv. zast. advokátem Mgr. Karel Ležatka, advokát, se sídlem 28. října 1610/95, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ: 702
00, IČ: 66254418
proti
povinnému
Jiří
bytem Ruská 155/3, Mariánské Lázně - Mariánské Lázně, dat.nar. 12.04.1957

Vrkoč

ve výši 2.974,- Kč s příslušenstvím, nákladů nalézacího řízení ve výši 14.807,- a nákladů exekuce,
kdy původním exekutorem, který vedl exekuci pod sp. zn. 186 EX 6112008 byl Mgr. Ervín Dreiseitel, Exekutorský
úřad Vsetín, Blahoslavova 965/12, 757 01 Valašské Meziříčí.
Novým exekutorem, který přebírá spis exekutorského úřadu, je JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., soudní
exekutor, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Školská 695/38, 110 00 Praha, Česká republika. Nový soudní
exekutor dále informuje o změně platebních údajů pro zasílání veškerých úhrad a plnění, a to:
číslo účtu nového exekutora: 2108730194/2700
vedený u UnicreditBank Czech Republic, a.s.
variabilní symbol: 18915
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M. soudní exekutor, současně žádá účastníky řízení a další subjekty, aby při
komunikaci používali spisovou značku nového exekutora sp. zn.:
189 EX 189/15.
P o u č e n í : 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 03. 02. 2015
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4
Za správnost vyhotovení Mgr. Barbora Ševčíková
pověřen(a) soudním exekutorem JUDr. et Mgr. Jiřím Leskovjanem, LL.M.

