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Podkonický zábokona|UČet s dafko! na dezmocnost píispěV€k na péči o osobu b|izkou je z exekucé vy|oučen' D|e Ust. s 1 7 odst' 2 Žákona č. 108/2006 s b' . o sociá|n ich

. sluŽbách p]alí] 
'PřispěVek nepod|éhá Výkonu rozhodnutía nemŮŽé býl piedmětem dohody o sÉŽkách. .nedod.Žuje taky zákony ||!|!!j!

Ndh|ásjl zneJŽi|i Užlecné.

04.11.21 22:Og

Hodnocení firmy JuDr. Juraj Podkonický Ph.D .,

Reeenze a hodnocení. JUDr' Juraj Podkonický Ph.D - Najisto'cz

varyags 8 2 .

zdrávjm. beŽ jákéhoko|iv Vyzváni' LJpozorněni mě dosta|na bankovním účtU do minus 5000kcz,aještě vymáhápo zamestnale|ovi sp|átky, nemoŽné.1osana vybere účet dá

mínusu'anez.uší'přikázzaVymozenoučástkupnb1omexekUcPoslanarmu11'spina.'colo|ou
na néjnemůŽeme'a|€ ]tak se dá podatexekuce na exekuci,s |írn as nepoÓitá

Nahlásil zneuŽ]ti uŽilečnéz

baía.tw .)T T 2|?a

Pán JUdÍ' Vyrnéhé jž záp|acenou exekuciznov!' Jak]e to moŽné? onje přece Búh a len mŮŽe všechno' Na jednu Věc a]€ zapomně|' taí] nahoře]sou sivšichniíovnia poiom
zá|eŽína rozděovnik!. kam ho Poš|oU'''A pochybLrji, Ž€ za lo. jak se chová a co provádise nahoru dostane' sp'Še hezky do ko1|é.. Jak kdo Žije a jak se chová k osta1nim, tak se
rŤru lojednou VŠéchflo pěkně vláti''''boŽim|ýny me]o| poma|u. a|ejisté'

!ah|é9i!zE!!4!UŽitečné?,,j

74í|ldi 2t a 2a2|)

To ze nezvedá llÍ'ie tady zbýečné psát a jesi|i uŽ ano tak palřile mezity št'astnějšÍ ná mai|y jesi|L odeplse ?tak ověřený e|.podp s'dluh jsem jiz za manŽe|k! !hlad IVědomě
b|okuje Účty a n c s] z loho nedě|á pÍavděpodobně neni na ného k|uka s|ovenského rner nejhoršiŽe ani nevico vše zpusobuje (nebo spÍŠe VÍ ) vŠe za rěho dě|aji tzv zmocně.c
,UVádi|ididozoufa]ébezvýchodnésiiuaceikdyŽma]jvše!hrázenechcijenříctzezoUfa|í|idédě|ajizouía|éč
ako sa píav]ná hfubý pýelhÍubá Žáp|ata nrc zého mu nepře]ia|e iaky n c dobrého nezbýVájen bohuŽelpro nás ]l a řešil VŠe s pláVniky píšU toh|€ pfotoŽe mam doma 3 ma|é
dětiz1oho ten ne]m adšímá měsic a říct děterÍ víté dneska nebudeme jist protoŽé nám jur6] vědomě b|okuje Účetz Ja diabetik na inzu|inu měibych iaky pravide|ně jisla|e at
zdechnu ju'a] ale ne|rap miděti a io uŽ nem|uv m o nájmu á da|šich potřebách k Ž]vo!U |ák děkuji mocjuÍaji

Nahlásil znéUŽiti UŽilďmé? ! l

neÍortitti 23'6 202.

Take musiín napsal zklsenost mé dcery' V unoíu a breznu slrhli olci wyzivne po 2600 ínesicne' otecje|ikoz íne| dop|acene Vyzivne záz3da| o zruseni exekuce. Dceía je|ikoz

p|aliI poctive zrlsen podpori|a' od te doby Podkon]cky zadftuje ma|emu Vyzivne ve rysi 5200 a to Uzje konec cervna Dcela lam s1a|e Vo|a' kazda pracovnice Íekne neco

i]neho' Dnes me dorazila da|sik',' od nich, ze pry vlzivne budou víacet otci???? Jak kdyz je opravnenÓu osobou matla ma|eho a s olcem neijiá lén ma uícene p|atit

Vvzivne???? To ho chteiidohnat k da|simu exékucnim! prikazu ze d|uz|5200 a neboiak lo ma c|ovek chapat' A co maly? Je Venku trava tak se ma]it past ci co pane ''

exěkutore?''''' DceÍa i€ samozivite]ka a ma se co olaet a lo ze Vy zadzujete nepravem penize Ubohych det lo se vam zda Íajn???? V dub|U naby|o přalnirczhodn!t zrusen
éXekuce po vasich zdÍzovanich a lskokach u soudu v Írulnove Nevyhra| jste tak kd!? vy z loho nebudete mit ri1o tak ani zo Ubohe di1e nebude iist? co jsle lo za c|oveká? Jak s
takovym charak1erem muŽete k|idne zit?Aha. ia zapomela' \y na pop|aicich vsech d|uzniku co sinahlabe|e vlastne aninemuzele mi| exislencni prcb|emy tak co byisle neséb.á|
penize maleho ditete co by se za ne mohlo ná]islze? Jakym pravem zadrzujete sta|e penize meho vnUká???? Ty pen]ze paÍijenjemu a opravneneiého matce!|llKlera diky

vám má financniprcb|emy' Nebere totiz statrsce meslcne Vite? Tak sé nedopoÚslejte lrestnéhÓ cinu a okamziteje ma|emu á dcén pos]e|e' To se vazne nevidi, Nechapu iak
Vase vyzivne muze spolupracovat s takovym co paraztLr]é na penezich nebohych deii' okÍadaje o Vyzlvne a jeste se lvarjze pomaha samozivilelkám

N6hásn Žngužilí užiIečŤé? ,' .

JM 28.2.2(l2rl

Bez jákéhoko|iv Vaíován í, dopoÍuČeného dopisu zpráVy eÍna]lu ' sms nebo le|efonního hovoí! ml piiŠ]a b]okace na dva mé Účty' Na poště mi !ýs|ky i zprávu o bezd]!Žnost '

Čís|o připádu. které isem s€ dozvědě|z banky neexistuje V 
'egistru' 

Takh|e ne ty pafchante!Budu podávatŽa|obu' JM

NghEijljrylEÚ Užtečné?
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ZdráVÍm' imě pan sebra]Gechny penlze z banky, ity našetřené nején výop|alu' a to aniŽ by mi dal jakkoli Vědět. Ješté ke vŠém! iajně = skýě abyď to nevěděla, a banká mi

nesmÍdát Žádné infomáce' Tak co je to za zmetka?

!E]r!Ési.!!c!Žj!Užneč"é''0

cadovahélena 29.10.201g

BohuŽe|jsem iiá na|ete|a,přítel má od něho sÍážku z p|aIu'kdy by|a pos|ana na podnik 14'10.2019 a 25 'řÍna.ně navštivi|ijeho píacovnÍc 
'a 

mÚŽu vám říď'nebojíse bát iz
rodicaku co mám na děti,chlé|y obfunský Pfukaz a podepsat že jsem jeho pří!e|kyně' opravdu'toh|eje podvod.chlějlpo mě d|uh kleďneĎímŮj'a už běžÍsraŽka z p|atu,tak p.oč

dohoda o sp|atkovem kalendáři? opravdu podvodnic]a.ičeho se nešliti' Azákon ásipro ně nep|at-

Náhiásit aeuŽitl Uži!éčné? 4 a

jaňi6a11022006 4 10'2019

Tenh|e ýpek co siřiká " soudn í exekuloť je pekný parchan|'... od |onského zářísem podávB|a Žádos1' on 1o zača|resi| od |edna |kdy mi nePos|al ani ce|ou čási peněz soL]dem
.určenoU''''ataktoude|a|ivunoÍu.vbreznud{rbnUnicapakVkVetnuaVicnjcdodneška....nanreilynereaguje''nebospisejakmUsechce

mé nic nechodí'v č€rvnu s6m pos]|ala odvolani.zadost o zruseniexekLrcé kde sista|e dokola v./myslelruzné poslupy zrusen i exekuce'takŽe sem obá syny posi|a|a zadost

zVláŠ1.''dodnésnénizadneW'jadreniodsoÚduáexe|ucetedab6zdá|iprslozésémjizrUsila'''jeloodpornýc|ověkk1eakodlobííás

Náh|ásit ňeuŽili lJŽilóč.é? 7 c

pajula1zs 22.7.2019

Býva|ý přit€| dosla| exekučně splacenid|UhU za nep|acen í výŽivného běžné výživné. Ex€kuci\yřizuje pan Podkonický. Exekuce běžíuŽ od dubna (býva|ý přÍlelpracu]e)a do

dnešnlhodne miz9 strže.é exekuce nepňš|a an!koruna a nsjvětší Vrcho| vŠeho je. že lerto měsic mihodný pan exekutol dokonce neposla|anice|é běŽné !ýŽivné, které je

mimochodem ze zákona a pos|a|mijen část||||Dovoial se nemoŽné a jeho ce|kový přísluP je kálástroiá' obvo]áVa|a]sem co seda|o' a|e Všude mé odkáza|ina konkrétnÍho

exekuioÍa' Jsem.áda. Že Žijiv ceské Repub|]ce, kde evidentné zákony nep|atí prc všecimy stejně a exej(utoR se pasova|i do Íole BohŮ co simohou dovoli! opÉvd! všechno a

nikdo na ně nemŮŽe....':((((

Náh|áÉiI ňeužití UŽ|emé?

tel: +420 255 702 060

e-mail: e.pďatelna@exek'rce.eu
web: www.9xel(uloÍ-praha.cz

Ewopská 663/132

PÍ8ha 6 . Déjvice
160 00

oi€vírací doba

Po 10:00* 11:30 12:30- 16:00

St 10:00- 11:30 12:30 - 16:00

Čt 10:00-11:30 12:30 - 16:00
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