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č.j. 197 EX 82175/12-38

Vyrozumění účastníků řízení o převzetí spisu

Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice,  Exekutorský úřad Jeseník,  se sídlem Otakara Březiny 229/5, 
790 01  Jeseník,  ve věci exekučního  řízení  nařízeném na základě usnesení  o  nařízení  exekuce/pověření 
k provedení  exekuce  Okresního  soudu  Brno  -  venkov ze  dne 21.10.2014 č.j. 28  EXE  803/2012-13 
k uspokojení pohledávky

proti povinnému: Brázda  Jiří,  bytem  Masarykova  100,  Židlochovice,  IČ:  71992316,  RČ: 
700326/3784

na návrh oprávněného: s Autoleasing, a.s., se sídlem Budějovická 1518/13b, Praha-Nusle, IČ: 27089444

tímto  sděluje,  že  s účinností  od  1.  října  2014  byl  Mgr.  Alan  Havlice  rozhodnutím ministryně 
spravedlnosti  pod č.j.  MSP-478/2014-OJ-SO/10 jmenován soudním exekutorem do  uvolněného 
exekutorského úřadu Jeseník po JUDr. Antonínu Dohnalovi s tím, že došlo k převzetí spisu.

Oprávněného zároveň poučuje o tom, že má ve shodě s ustanovením § 44b zákona č. 120/2001 Sb., 
exekuční řád, v platném znění, právo požádat o změnu exekutora.

Spisová značka soudního exekutora se tímto mění z 014 EX na 197 EX.

Číslo účtu soudního exekutora Mgr. Alana Havlice pro zasílání plateb je:
č.ú. 267043536/0300, VS   8217512  .  

Jeseník 01. října 2014

       Mgr. Alan Havlice, v.r. 
soudní exekutor 

 
Za správnost vyhotovení:
Marcela Koláčková
pověřena soudním exekutorem

 

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí.  Dle ust.  § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – 
kancelářský 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.
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