Doručenka 162 x 217 mm_exe_typ3_OSŘ
Odesílatel:

Místo pro podací nálepku
na doručenou zásilku

Místo pro výplatné

Adresát:

DOPORUČENĚ
DO VLASTNÍCH RUKOU
NEUKLÁDAT
Prohlášení doručujícího orgánu:
Zásilka (písemnost) byla dodána
(odevzdána) dne
v

hodin

hodin

Podací pošta:
Adresát:

Podací číslo:

minut

Protože adresát nebyl zastižen,
byla zásilka (písemnost) vložena
do domovní nebo jiné
adresátem užívané schránky
dne
v

OZNÁMENÍ A POUČENÍ

Odesílatel:

DORUČENKA
DO V L ASTN ÍCH RU KO U
N E U KL ÁDAT

III.

Adresa, na níž má být zásilka (písemnost) podána:
Exekutorský úřad, který zasilku (písemnost) odevzdal k dodání:

Označení písemnosti:
Doručovaná písemnost:

minut

Jméno a příjmení doručovatele

Adresát:

razítko

podpis doručovatele

Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala
Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi
Potvrzuji převzetí této zásilky dne
Podpis osoby, která zásilku převzala

Protože jste nebyl při dodávání zásilky (písemnosti) exekutorského
úřadu zastižen a zásilku (písemnost) exekutorského úřadu nebylo možné
odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože
zásilku (písemnost) nebylo možné vložit do vaší domovní nebo jiné vámi
užívané schránky, vrací se odesílajícímu exekutorskému úřadu dne
Exekutorský úřad písemnost vyvěsí na 10 dnů na úřední desce.
Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po
vyvěšení. Písemnost si můžete u exekutorského úřadu vyzvednout v
úředních hodinách. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný
doklad totožnosti.
Protože jste písemnost exekutorského úřadu odepřel
přijmout/odmítl poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému
doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou
dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno/kdy součinnost
byla odmítnuta.
Jméno a příjmení doručovatele
Datum:

Podpis doručovatele
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Prohlášení doručujícího orgánu:
Přijetí zásilky (písemnosti bylo odepřeno dne
Jméno a příjmení osoby, která zásilku (písemnost) odepřela přijmout
O následcích odepření přijetí zásilky (písemnosti bylo poskytnuto poučení ústně - předáním písemného poučení.
Odepření zásilky (písemnosti) bylo odůvodněno
- bez uvedení důvodu
K řádnému dodání zásilky (písemnosti) nebyla poskytnuta nezbytná součinnost dne
Jméno a příjmení osoby, která neposkytla nezbytnou součinnost k dodání zásilky (písemnosti)
O následcích neposkytnutí součinnosti bylo poskytnuto poučení ústně - předáním písemného poučení.
Neposkytnutí nezbytné součinnosti spočívalo v
Protože adresát nebyl zastižen a nebylo mu možné zanechat výzvu, zásilka (písemnost) se vrací
exekutorskému úřadu dne
Protože zásilku (písemnost) nebylo možné po uplynutí 10 dnů vložit do schránky adresáta,
vrací se exekutorskému úřadu dne
Zásilka (písemnost) byla uložena a připravena k vyzvednutí dne
a desátým dnem od toho dne se považuje za doručenou.
Zásilka (písemnost) byla vložena do schránky dne

Tento výrobek je chráněn
evropským průmyslovým právem
platném na celé území EU.

Jméno a příjmení doručovatele

razítko
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EXE162TYP1/2017

jméno a příjmení a podpis

