Místo pro podací nálepku

Odesílatel:

Místo pro cenu služby

Adresát:
DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU

✂

✂

VÝHRADNĚ JEN ADRESÁTA
NEVKLÁDAT DO SCHRÁNKY
Prohlášení doručujícího orgánu:

Odesílatel:

Zásilka (písemnost) byla dodána (odevzdána) dne .......................................
v . .......................... hodin . ...................... minut.
Protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka (písemnost) uložena a připravena
k vyzvednutí dne ........................................... a adresátu byla zanechána výzva,
aby si zásilku (písemnost) vyzvedl.
Jméno a příjmení doručovatele ..............................................................................

DORUČENKA DO VLASTNÍCH RUKOU
VÝHRADNĚ JEN ADRESÁTA
NEVKLÁDAT DO SCHRÁNKY

razítko
.........................................................
podpis doručovatele

Označení písemnosti:
Adresát:

Uložená zásilka (písemnost) byla vyzvednuta dne . ..............................................
v . .......................... hodin . ...................... minut.
Protože si adresát zásilku (písemnost) nevyzvedl v úložní době, byla vložena do
domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne ...........................................
Jméno a příjmení vydávající osoby/doručovatele
..................................................................................................................................

Jméno a příjmení osoby, která zásilku převzala ............................................
razítko

Vztah osoby, která zásilku převzala, k adresátovi .........................................
. ..................................................................
podpis vydávající osoby/doručovatele

Potvrzuji převzetí této zásilky dne . .................................................................
Podpis osoby, která zásilku převzala ..............................................................

Typ I.

Typ I. - Doručování do vlastních rukou (§ 49 odst. 1, 2, 3 o. s. ř.)

✂

✂

Výzva a poučení
Podací pošta: ...........................................................................................................................................................................
Podací číslo: . ...........................................................................................................................................................................
Adresát: . .................................................................................................................................................................................
Adresa, na níž má být zásilka (písemnost) dodána ............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Soudní exekutor, který zásilku (písemnost) odevzdal k dodání
...................................................................................................................................................................................................
Doručovaná písemnost
...................................................................................................................................................................................................
Protože jste nebyl při dodávání zásilky (písemnosti) soudu zastižen a protože zásilku (písemnost) soudu nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla zásilka (písemnost) soudu uložena dne ...................................................
Uloženou zásilku (písemnost) si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla uložena.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí,
považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena
do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže soud vhození písemnosti do schránky vyloučil. Není-li
takové schránky, písemnost se vrátí soudu a soud o tom vyvěsí na úřední desce soudu sdělení.
Protože jste písemnost soudu odepřel přijmout/odmítl poskytnout součinnost nezbytnou k řádnému
doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přiijetí písemnosti bylo odepřeno/
kdy součinnost byla odmítnuta.
Jméno a příjmení doručovatele .........................................................................................
Datum: . ................................................................. Podpis doručovatele .............................................................................

