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 184 EX 2844/16-130  Mgr. Petr Scholz 9.1.2017 
 
Věc: Vyvěšení dražební vyhlášky 
 
Ve věci exekuce vedené pod spisovou značkou 184 EX 2844/16 na základě usnesení č.j. 15 EXE 610/2016-10, které 
vydal Okresní soud ve Strakonicích na návrh oprávněného: 

1. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 14022, Praha 4, IČ 60193336 

proti povinnému: 

1. PETRA RÁŽOVÁ, Chlum 64, 38801, Chlum, r.č.715206/1576, IČ 68534213, zast. MONIKA 
BROULÍKOVÁ, Masarykova 1115, 56002, Česká Třebová 

 
Vám v souladu s ust. § 336c o.s.ř. v příloze zasílám naši dražební vyhlášku k vyvěšení (nebo zveřejnění jejího 
podstatného obsahu) na úřední desce - zveřejnění způsobem v místě obvyklým.  
 
Děkuji za součinnost 
 
Pokud je dokument zasílán elektronicky, je opatřen zaručeným elektronickým podpisem soudního exekutora a jeho 
přílohy jsou konvertovány podle ustanovení § 22 a.n. zák. č. 300/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákon o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), opatřeny elektronickou značkou soudního exekutora a 
časovým razítkem a mají tak platnost originálu. 
 
 
Příloha: dle textu 
 

 
V Praze dne 9.1.2017 Soudní exekutor 
Vyřizuje: Mgr. Petr Scholz  
 

Mgr. Ondřej Svoboda v.r. 

   
 
 

 

Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opatřeny 
vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal. Provozovatel poštovních 
služeb může opatřit takový stejnopis řídícími znaky pro vyhotovování. K písemné žádosti účastníka, kterému byl 
listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se předá účastníkovi v sídle 
úřadu na technickém nosiči dat (§ 17 kancelářského řádu).   
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