sĎ. 7n' solldu: 43

R ]805/20]2

Protokol o pŤedání spisu soudnímu exekutorovi
ruDr. Ivanu EřbenoÝi' Exekutorský úřad Praha 8' s€ sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

Obvodni soud pro Prahu 8, se sídlem 28' piuku l533/29b, Praha
výkonu rozhodnuti

l0

Víšovicc' ve věci

oborová zdravotní pojištbvna zaměstnanců bank, pojišťovena
stavebniclví. Roškotova 1225ll' l40 2l, Pťaha 4

oprávněného (oprávněné):

ploti

ETAMONT spol.

Povinnému (povinné):

s r.o.,

Slancova 1262/2, 182 00, Praha 8

předává soudnímu exekutoroYi v souladu s bodem 8 přeclrodných ustanovení zlíkona č' 396/2012 sb',
kterým se měni zákon č' 99/1963 Sb' občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou znaókou:
43 E l80s/20r2.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutolovi předány:
sepsalré a zajištělró věci povifu1ého, a

1o:

-

-1.
-2.
Datum převzctí :

(2
?:7

1

3 -Í?_ 1013

/

'

\

1

[

í1 "

ÚóL.'

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

MgI. llona Benešová
místopiedsedkyně soudu

,

.. '

\' .'. -''R

.

r . r'llll

rilt.r,', 1'i ' "iL\!I\8
, 1-.r., 'r.., , i

ll

Sp. zn. soudur43 E 127112012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUD}. Ivanu Eřbenovi' Exekutořský úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5, U okrouhtíkÍ 3/l820

obvodní soud pro Prabu 8, se sídlen 28. pluku 1533/29b, Praha

\,ýkoDu rozhodnutí

l0

Vršovice, ve věci

oborová zdravotrrí pojištbvna zaměsinancťl bank, pojišťoverr a

oprávněného (oprávnělré)|

stavebnictví, Roškotova 1225/1 , 110

2.1

. Praha 4

proti

'

Povinrrému (povinné):

Kateřina Kťe.jcaloVá
nar. 14.07.1986. Zcnklova 1/35, 180 00, Praha

8

předává soudnimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přochodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb''
ktelým se mění zákon č. 99/1963 Sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1271t2012.

Spolll se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné Věci povinného, ato:

-

'

_

1.

Datum převzetí

:

l 3 -Íl ' 1013

Mgr. Ilonq,Benešová
místopředsedkyně soudu

ť,%k
lUDr.

Ivan Erben

soudní exekutol

]\I,t

,.

'1

,

t tn.

,r,t.\H\$

, 'i.",

I

Sp. zn. soudu:43 8291112011

Protokol o předáni spisu soudnímu el€kutorovi
JUDr. lvanU Eřbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Přaze 5' U obouhlíku 3/1820

obvodni soud přo Prahu 8' se sídlem 28. plukt] l533/29b, Praha

výkonu rozhodnutí
oprávněného

]0

Vršovice, ve věci

(oprávněné): okesni spúVa sociálního

zabezpečeni ve |Údku-Místku, Palackého
I15, 738 01. Prydek-Mistek

proti

'

Povinrrému

(povinné):

Jana Lokajová

nař.08'03.l964' Lodžská466/16'

l8l

00' Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechoďlých ustanovení zákona č. 396/2012 sb.,
kteqim se mění zákon č. 99/ l 963 sb. občanský soudní řád, spis ved ený pod spisovou značkou

43t

I

2941t2011.

spoIu se spisem byly soudnimu exekutorovi předány;

_

sepsané a zajištěné věci povinného' a to: -

-

Datum

l.

přerzetí:
.,/

/

13 -l2-

2013

.,V,r'r^'1
cu

/

.....'......................í........

Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sĎ.

zl'

soudu:43 E 1778/20]2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
JUDr. IYanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5' U okřouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku ]53j/29b, Praha l0

výkonu roáodnutí

-

Vršovice, ve věci

oprávněného(oprávněné): PraŽskásplávasociálního zabezpečení' Trojská l997llja, 182 00,
Praha 8 - Kobylisy
proti
Jan Hamalčik
nar' 1ó.10'1964, Peckova 263/17' 186 00' Praha 8 - KarIíIr

Povinnému (poviĎné)|

předává soudnimu exekutoroviv souladu s bodem 8 piechodných ustanoYení zákona č.396/2012 sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkouI
43

E 1118t2012.

SoP zaslat na čísIoúčtu3703_ 225260l I/07l0' Vs 43121'7'78L2
Spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-1.
,,1

Datum přeYzetí :

í3

_12_

2013

\-,/L:
místopředsedkyně soudu

sĎ 7n' soudu:

4]]

E 657120]2

Protokol o př€dání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, trxekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/t820

obvodní soud pro Prahu 8, se sid1em 28' plrrku 1533/29b, Praha 10

výkonu lozhodnutí

-

vršovice, ve věci

Pražská spláva sociá1ního zabezpečeni' Trojská l997l]3a' 182 00'
Praha I - Kobylisy

oplávněného (opÍávněné):

proti

Povinnému (povinné'):

Petr Straka

nar. 02'04.l971' Hlivická 415/26' 181 00' Praha 8 - Bohnice

přodává soudnímu exekutorovi v sou]adu s bodem 8 přechodr]ých ustanovení zákona č' 39ó12012 Sb''
kteí]n se rnění zákoD č' 99/l96j sb' občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou z]lačkou:
13 E 651 120t2.

soP zaslat

na čísloÍlótu 3703- 2252601l /0710.

vS 4] 120657l2

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

,

1.

,:r/

Datum přeyzetí i

1J -u-

2013

ťtt L

',1

,-'2,1

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Mgr' Ilona Benešová
nlístopředsedkyně soudtl
i.\:ai(r

ti..., :,..

,,.1, \11\u
-l1,, i ,,t..l
i illlit tr rir., i

Sn zn soudu: 43

Protokol o předád spisu soudnímu €xekutorovi
JUDr. Ivanu Drbenovi' Exekutorský úřad Pl.aha 8j s€ sídlem v Praz€

5,

obvodní soud pro Pmhu 8, se sidlem 28' pluku l533/29b, Praha
výkonu rczhodnutí

F.

)279/201)

U okŤouhlíku 3/1820

l0

Vřšovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/1]a' l82 00,
8 Kobylisy, doručovací4dresa Janského 213?0' l55 00 P]aha

oprávněného (oprávněné):

Praha
5

proh

Pixxoiia s'I.o., Heydukova 896/11' 180 00, Pťaha 8

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exeku1orovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě. j9ól20]2 Sb.,
kterým se měni zákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou;
43 E 1239/2012.

soP zaslat

na čísloúčtu3'/ 03- 2252'601 ] /01 l0. y

s 43I2I23912

Spolu se spisem byly soud ímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné Yěci povinného, a to: -

-

1.

Datum převzeti

:

l3

".?
c'':}'ž:
?
Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

-12- 2013

, /t
L UL
JUDr. h'an Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 548/2011

Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutorovi
JUDř. lÝanu Eřbenovi' Exekutorský úřad Pralla 8' se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. phku 1533/29b, Pťaha 10
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávnělré): Česká r'epubllka - ČesLá správa

-

vršovice, ve věci

socia1niho zabezpečení'TÍojská

1997/13a, 182 00, Praha 8
proti

'

Povinnélrru

(povinné):

Jan Harnalčik
nar' 1ó'10'1964. Peckova 263l]7. 186 00. Praha 8 - Karlirr

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustaiovení zákona č' 396/2012 Sb',
kteďm se nlění záko č' 99l1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou a1ačkou:
43 E 548/201l.

spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi pi€dányi
sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

-L
-2.
Datum převzetí: ,'

.1

I 3 -rz- rtl13

,/

/

Mpr. Tlona Benešová
místooředsedkvně soudu

tj,/^
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudur43

E ll88/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Exekutořský úřad Přaha 8! se sídlem v Praze 5' U okrouhliku 3/1820

obvodní soud plo Plahu 8, se síd]em 28' pluku 1533/29b' Praha 10

výkonu ťoáodnutí
oprávněného

(oplávněné): Pražská správa sociálního
Praha 8 - Kobylisy

zabezpečeni' Trojská

-

Vršovice' ve věci

l997ll3a, l82

00,

proti

'

Povinnému

(povinné):

ML TRANsPoRT,s.r'o'' V Zahmdách 878/20,

18o 00, Praha 8

předává soudnimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodnýclr ustanoveni zákona č. 396/2012 Sb.,
kleďm se mění zákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád' spis vede]rý pod spisovou značkouI
43

E

1388/2012.

soP zaslat

na čísloúčlu3703- 2252ó01

l/07l0. Vs 43121388l2

Spolu se spisen byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného' a to|

-

'

1.

**)'Ir/

r3.12

Mpr' Ilona Benešová
mistopředsedkyně soudu

,r
L,L---=.-

ZoR

,

JUDť. lvan Elben
soudní exekutol

.r t!.:

.

iilc

Sp. zn. soudu:43 E 64/2012

Přotokol o předáni spisu soudnimu €xekutorovi
JUDr. Ivanu ErbenoYi' Exekutořský úřad Přaha 8! s€ sídlem v Praze

5,

obvodní soud pro Prahu 8' qe .idleln 28' pltlku l5312qb. Prahl
výkonu 1ozhodnuti

Česká republika

oprávněného (opřávněné);

-

U okrouhlíku 3/1820

l0

Vrlo\ice' \e réc:

Česká správa sociálrrílro zabezpečeni, Trojská

1997/13a, 182 00, Praha

8

proti
Povinnému (povinné)|

Pavel Štěpán
nar. 06.06.1 977, Kovanecká

2

]

05/4, 190 00' Praha 9

předává soudnimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č.396/2012 Sb.'
kterým se mění zákon ě. 99/1963 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 64t20r2.

SoP zas]at

na čislo účtll3703- 225260l 1/07]0.

Vs

4312006'112

spolu se spisenr byly soudnímu exekuloťovi předány: Sepsané a zajištěné včci povinného' a |o: -

-

t.

Datum převzctí i

I 3 -12-

mistopťedsťdk) ně soudu

2013

ťr',Á
JUDr. lvan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu:'13

E 1631/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Prlze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud plo Přahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Pmha

výkonu rozhodnuti

l0

vfiovico, ve věci

PmŽská spťáva sociálního zabezpečení' Tťoiská l997l13a' I82 00,
Praha 8 - Kobylisy

oprávněného (oprávněné):

proti

Povinnému (povinné):

nar' 06'1t'198l, Čenóho 428/'{' 182 00, Praha 8 střížkov

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných lLstanoveni zákona č' 396/2012 sb',
kterym se mění zákon č' 99/1963 sb' občaNký soudní řád' spis vedellý pod spiSovou značkou:
13

E

1631./2012.

soP zaslat

na čísloúčtu3'103- 22526Dl

ll01|0. v s 4312163l

L2

spolu se spisem byly soudnímu exekutořovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného' ato: -

-t.

Datum převzetí

I3

-iI

2013

;

.n

--/

t'/}2+--

"_

L,/

1_

Mgr' I1ona Benešová

t/

JUDř. Ivan Erben
soudní exekutol

místopředsedkyně soudu

'
)

'I

!rt!lrlu

1r'llr i,.r1:.i :..,raLr{lAlt
i , . ,. I tr ., :t.!ri
:)0,)! i).-rir:
3

Sp. zn. soudur 43 E 481/2012

Protokol o př€dání spisu sorrdnímu ex€kutoroYi
JUDř. Ívanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlém v Praze 5' U okrouhlíku 3/'l820

obvodní soud prc Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533/29b, Praha ]0

výkonu ťozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

obolová zdravo1ní pojištbvna zaměstnanců bank, pojišťoven a

oprávněného (oprávněné):

stavebn ictví, Roškotova 1225l1 , 140 21 , Praha 4

proti

'

Petťa D'auřia

Povinnému (povinrré):

nal. 08'09.1979, Toruliská 331/8, 180 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v sou]adu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě. ]9ó12012 Sb''
kteďm se měni zákon č' 99/1963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:

$

E 4aý20l2.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, ato:

-

_

1.

-2.
Datum převzetí i

1

3 -i2- tlJ13

á."-z
Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutol

!l; ,1\'l \. - -,)R
t ..
l!ír!)oo

_]al l.')r

ll\ai.i i,. I

..i.rrllt

)',''':''':!)j
í;.)'','!"::,':,,.|j

Á

Sp. zn. soudur43 E 63/2012

Přotokol o př€dání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr.Ivanu Elbenovi' Exekutorský úřad Přaha 8! se sidlem v Praze 5' U okrouhliku J/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' Pluku 1533/2qb' Praha

výkonu roáodnutí

opláv

Česká republika

ěného (oplávněné):

- Česká správa

1997/13a, 182 00, Praha

10

Vršovice, ve věci

sociálniho zabezpečení,Trojská

8

proti
Povinnému (povinné)|

Pavel Štěpán
nar' 06'06'1977' Kovanecká 2105/'1' 190 00' Praha 9

předává soudnímu exekuloloYi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č. 396/2012 sb.,
kterým se měni zákon č' 99/]963 Sb' občanský sorrdní řád. spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 63t2012.

soP zaslat

na óislo účtu3703- 2252ó0l 1/0] L0.

Vs 4312006312

Spolrr se spisem byly soudnímu exekutorovi piedány:
Sepsané a zaiištěné věci povjnného' a to|

,

1.

Datum převzetí

-....óé,"'^*r,

:

1t

-12-

Mgr. Ilďna Benešová
místopředsedkyně soudu

?013

_

_

Sp. zn. soudu:

4l E

82:l/2012

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi
JIII)r. IvaDu Erbenovi, Ex€kutorský úřad Praha 8, s€ sídlem v Prgze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodlrí soud pro Prahu 8' se sidlet! 28' pluku l533l29b, Praha

výkonu íozlrodnutí
opřávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního
Praha 8 - Kobylisy

l0

Vršo\'ice, ve věci

Zabezpečení,Trojská 1997/l3a. 182 00,

ploti

'

Povinnému

(povinrré):

Jana Záhorská
ncr' ]6' l.2' l95l, ŠteÍlnska]46/28,

l8l

oo, Prah48

předává soudnirrru exekutorovi v souladu s bodenr 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb'.
kteným se měni zákon č' 99/l963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou a1ačkou:
43 E 823t2012.

soP zaslat

na čísloúčtu3703- 22526011l011,0. y s 43 l2082312

spolu se spisem byly soudnim!L exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného. ato: -

-L
-)
Datum

převzetí:
..2

.....

1

3

/

......?.?. :.:.:?-.....
Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

_1Z" 2013

..,/^

,/-

L (- k=JUDI. Ivan Erben
soudní exekutol

i\alii . ,.,. . ..

.,,1.\lt.\t

lr,rl,J I' r1r,

3

Sp. m. soudur 43 E 2154/2011

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Drbenovi, Exekutorský úřad Pmha 8j s€ sídlem v Praze 5, U okŤouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sidlem 28' pluku 1533/29b, Praha 10

výkonu rozhodnuti

-

vršovice, ve věci

Česká republika _ Česká správa sociálního zabezpeóení, Tlojská

oprávněného (oprávněné)|

1997/13a, 182 00, Praha 8
proti

Povinnému (povinné):

I

rRB

..r.o.,

Sololo!sk; 166 84,

86 00, Prdha 8

předáVá soudnímll exekutorovi v souladu s boclem 8 přechodných ustalovení

Karlin

ákona č' 396/2012 sb.,

ktelým se měni zákon č' 99/1963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou a1ačkou:
43 F,2154D011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné Věcj povinného, a to: -

,

1.

-2.
Datum převzeti

.,-?

i

:

á4a*-z

I'U-

J!t3

I L,

/

Mgr. 11ona 6enesorá
místopředsedkyně soudu

A

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

i

\ihi

'
. ; r.rri.,,
) ,\ti).) pj

i)

i,t,.
,

-)

:,ril|
l

Sp. zn. soudu: 43

E

1567/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutolovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorshý úřad Přaha 8! s€ sidlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku 1533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí

10

Vršovice, Ve věci

Pražská správa sociálniho zabezpečeni' Tíojská 1997/13a, 182 00,
PÍalra 8 - Kobylisy

oprávněného (oprávněné):

přoti

Povinnému (povinné):

JosefKalenda
nat ' 24 '09 '1964, Pad Zámečkem 9213' 184 00'

Púha 8 - Dolní Chabry

předává soudnínu exekutorovi v souladu s bocleln 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/20l2 Sb',
kteďm se měni zákon č' 99/l963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkouI
43

E

1567 /2012.

soP zaslat

na čísIoúčtu3703- 2252601,1/0710. y s

4312l567l2

spolu se spisem byly soudnímu exekutorcvi předány|
sepsané a zajištěné věci povinnélro' a to|

-

'

-l
,1
Datum převzetí

|

13 .1;.:!13

I/
mistopředsedkyně soudu

Sp. zn. soudu:41 E 558/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exckutolovi
JuDr. Ivanu Eřbenovi' Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Pťaze 5, U okrouhlíku 3/1820

Obvodni soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha ]0

výkonu rozhodnuti

oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice' ve věci

PraŽská spláva sociálniho zabezpečení, Trojská 1997/1]a' 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti

\4l lRA\SPoR

Povinnému (povin1é):

l,s'r'Ú'. V /ahrádach 8-8 .20, 8n 00' PrJllJ

8

předává soudnínu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ó' 39ól20l2 sb',
kte|in se měnízákon č. 99/1963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spjsovou značkouI
43 E 558/2012.

soP zaslat

na

čísloÚčtu 3'/03- 225260Ill01l0.y s 'l3l20558l2

spo]u Se spisem by]y soudnímu exekutorovi předány| Sepsanó a zajištěnó věci povinného, a to:

-

_

1.

-2.
Datum převzetí

i

13 -]l-

ffi;id,ffi;il;;

místopředsedkyně soudu

lÚ13

L LL

L.-

JUDI. lvan Erben
soudní exekutor

j.r:i.. ,

.

;r! irlr

,.L'lttrl
|, t, i

I

Sp zn. soudu: 4l E I115i2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDŤ' Ivanu Erbenovi' Exekutorský úřad Praha 8j s€ sídlem v Přáz€ 5' U olcouhlíku 3/l820

obvodní soud

Pmhu 8, se síClleň 28' pluku l533/29b, Plaha ]0 _ vršovice, ve věci

pr'o

výkonu rozhodnutí

PraŽská správa sociálního zabezpečení, nojská 1997/l3a 182 00,

oprávněného (oplávněné):

Pťaha 8 -

Kobylisy

proti

Valeriy lvanýskyy
nať' 13'02'1966, cítovská 560/2, ]84 00, Praha 8-Do1ní Chabq'

Po\ innému (povinne)|

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb''
kteqim se rněni zákon č' 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 113s/20r2.

SoP zaslat na čísloúčtu3'703- 225260l

ll07ll'y

s 43l2l ] ]5 l2

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věcipovinného, ato: -

-

1.

Datum převzetí i

,4/

/

13

-lu

-

2013

a-/').žŽ. --)

:.'...'....-..ý4....'-......'

JUDr. Ivan Erben
soudt]í exekutol

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

,'..).,|

l_\i.trt

rrr..l,
i .,,,r1.\rrr.s
_
. , . .. ..

.l

..,ti";,,.i.,i,

.r

u

Sp. zn. soudu:

4l E

I86/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. Ivanu Drbenovi' Ex€kutorský úřad PÍaha 8' se sídlem v Práze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodlrí soud pro Pmhu 8, se sidlern 28' pluku ]53]/29b, Praha
Výkonu rozhodnutí

l0

Vršovice' ve Věci

Pražská správa sociálniho zabezpečeni' Trojská ]997/13a' l82 00,

oprávněného (oprávněné):

Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

Petř Hromek
nar' 13.09'1987, Davidkova 642137' l80 00' Praha s'Libeň

předává soudnimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni ákona č' 396/2012 sb',
kterýn se mění zákon č' 99/l963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkou:
43 E 186/2012.

SoP zaslat na čislo úitu 3703- 2252601 1/0710. VS 4312018612
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi

předály:'

sepsané a zajištěné věci povinného' ato: -

-I

Datum převzetí:

é:r.r!

1

3 -12-

2013

LL
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Mgr. I1orríBenešová
rnístooředsedkvně soud[

iri(l

t,,n

I

,tl.!ri\x
,

,.

.,'

Sp. zn. soLrdu

4l E

158/2012

Přotokol o předání spisu soudnímu ex€kutorovi
'IUDr. Ivanu Eřbenovi' Exekutorský úřad Praha 8' sc sídlem v Pťaze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvoďlí soud plo Prahu 8, se sídlern 28' phlku ]5]3/29b' Praha
výkonu rozhodnuti
oprávněného

(oprávněné):

10

-

Vršovice, ve Věci

Pťažská spláva sociálního zabezpečení, Trojská l997ll3a, 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému

(povinné)|

Petr Hromek
nal' 13 '09' 1987' Davidkoýa 64213'/, 180 00, Praha 8-Libeň

předává soudnimu exekutolovi v souladu s bodem 8 piechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb.'
kterým se mění zákoň č. 99/l963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 tr 158/2012.

soP zaslat

na čísloúčtll3703- 225260l l/0710.

Vs

4]

l20l58l2

Spolu se spisem byly soudnímu exekutořovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.
Datum

převzetí:

l3

_iZ_ Z0'l3

,,/,

,/

,/ r'

L -Z lL-=-'
/,1

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

místopředsedkyně soudu

a\F(r

,
:,1).|):

r
"ll\Í(1!
.
!

l

Sp. zn. soudu; 43 E '1151/2011

Protokol o předání spisu soudnímu erekutorovi
JUI)r. Ivanu Drb€novi' Ex€kutorský úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodni soud pro Prahu 8, se sidlem 28. pluku 15]3/29b, Praha

VÝkonlt řo7hoílnlltí

10

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečení' Trojská 1997/13a. 182 00,
Pmha 8 - Kobylisy

oprávněného (oprávněné):

proti

Michal Wondreys
nal'' 11'09' i976, Maiselova 2514, l l0 00, Praha l - stalé Město

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorcvi v souladu s bodem 8 přechodrrých ustanovení zákona č. 396/2012 sb',
kterým se měni zákon č' 99/1963 sb' občanský sorrdní řád, spis vedený pod spisovou značkolL:
43 E 4t5t/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného, ato: -

-

1.

Datum převzetí

:

1

3.1,-T13

Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyr, ě soudu

-tLLL

Sp. zn. soudu: 43 E 3880/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
JUDr. Ivanu Eřbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/l820

obvodni soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l5]3/29b, Praha

výkonu rozhodnuti
oprávrrěného

(oprávněné): Pražská spláva sociálniho
Praha 8 -

Kobylisy

]0

v.šovice' ve věci

zabezpečení, Třojská 1997/13a,

l82

00,

proti
Po\ inrélnu ípo\

inné):

o.krr\arrat'I
nar' 20.12' l96l' Dáblická

13

]

/55' l 82 00. Praha 8

předává soudrrímu exekutorovi v souladu s bode 8 přechodných ustanovení zákona ě.396/2012 sb.,
kterým se mění zríkon č. 99/1963 sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou znaókou:
43 E 3880/2011.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

"-"

1.

;;:r'':-

MgI' Ilona Benešová
místopiedsedkyně 5oudu

Ů;/
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutoi

Sp. zn. soudur 43 E 620/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JlIDr.Ivanu Erbenovi! Exekutorský úřad Praha 8' se sídl€m v P|.aze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Pfahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha ]0 _ Vršovice, ve věci
výkonu roáodnutí
oprávnělróho

(oplávněné): Přažská spťáva sociál1rího zabezpečeni, Trojská
Praha 8 - Kobylisy

1997/13a,

i82 00'

proti

'

Povinnému

(povinné):

Jan I{amalěik

nar'

16.

]

0'

]

96'l, Peokova 263117, l86 00, Praha 8 - Kařlín

předává soudnimu exekutolovi v souladu s bodem 8 přechodných ustarroveni zákona č' 396/2012 sb',
kterým se mění zákon č. 99/] 963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou Značkou:
43 E 620/2012.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného' a to| -

- 1.
,2.
13

Dat|,m pÍeýzetíi

/
Mgť. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

4L'lllx

...2

t

Lt

/

L,^

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor
''L:'

:)t):)a

h,)|:\

!

Sp. zn. soudu:43

JUDr. Ivann Erb€novi,

E 195/201I

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Exekutorslý úřad Přahl 8! se sídlem v Praze 5, U okřouhlíku 3/t820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha

výkonu rozhodnutí

Česká republika

oprávněrrého (oprávněné)|

- česká správa

1997/13a, 182 00, Praha

10

Vršovice, ve věci

sociálniho zabezpečel]í, Trojská

8

proti

ML TRANSPoRT'sj.o., v Zahradách 878/20'

Povinnému (povinné)|

180 00' P1.aha 8

předává soudnímu exekutořoYi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 Sb',
ktetinr se mění zákon č' 99/19ó3 Sb. obóanský soudni řád' Spis vedený pod spisovou Značkou:
43 E 195/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutol'ovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

_

-1.

Datum převzetí

:

l3 -il-

Mgť. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

I

tIJ13

JUDi. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu:41 E 1498/2011

Přotokol o předání spisu soudnímu exekDtolovi
JI]Dř. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8j se sídlem v Praze 5' U okrouhtíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlern 28' pluku 1533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněného

l0

Vršovice' ve věci

(oprávněné): Česká republika _ Česká správa sociálního Zabezpečeni, Tťojská
1997/11a, 182 00, Praha

I

proti

inné):

Povinnemu (po\

ML TRANsPoRT,s.r'o', V Zahradách 878/20' ] 80 00' Praha

8

soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č. 396/20l2 Sb''
kteďm se mění zákon č' 99/1963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
pi€dáVá
13 Í'

,'49a/2ol1

.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány|

_

sepsané a zajištěné věci povinného, a1o: -

-L
-2.
Datum převzetí

á:z^

|

t3

"12_ 2013

Mpr. Ilona Benešová
mistooředsedkvně soudrr

JUDť. lvan Efben
soudní exekutol
i,,,,,,.m

il,njri,:,,,t...
_, I i.,!l{i
l-,.,,1.r.t.,rj
I'lri),t t\..i

8
8

Sp. zn. soudu:43 E 3260/2011

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi
JlIDr. Ivanu Erbenovi' Ex€kutořský úřad Praha 8' Š€ sidlem v Praze

5,

obvodlrí soud pro Plahu 8, se sídlem 28' pluku 1533/29b, Praha

výkonu lozhodnutí

Česká republika

oprávněného (oprávněné):

-

U okrouhlíku 3/1820

10

Vršovice, ve věci

Česká správa sociálnilo zabezpeěeni, Ttojská

1997/13a, 182 00, Praha

8

proti

Povinnému (povinné):

\.41

8-8 20, 8000,Prrhr8

IRA\SPORl,..r.o.,V.zalradach

předává soudnimu exekutolovj V souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396/2012 sb.'
kteryn se mění zákon č. 99/]963 sb. obč4nský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
13 E 3260120Í1.

Spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci

povi

1ého, a to|

'

-2.

,u,"

rr:.,."r,

13

_1?_

iÚí3

,

/

(,L

L-\

JUDI. ivan Erben

Mgr. I1ona Beliešová
místopředsedkyně soudu

soudní exekutoť

l1:I;

j.

i

.:

,.,t

I )r,I rtIll
r,:!t.^.rl\ll

rl

Sp.

zf. soudu:41 E lL6q/2012

Protokol o předáni spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Ex€kutorský Ířad Praha 8, se sidlem v Praz€ 5j U okrouhlíku 3/1820

obvodni soud pťo Prahu 8' se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha

l0

Vršovice, ve věci

Výkonu Íozhodnuti
opráVněného

(oprávněné):

l82

PraŽská sprál,a sociálního zabezpečeni' Trojská 1997/13a,

PÍ'h2 8 - Kohvlisv

00'

proti

Povi

nému

(povinné).

Pavel Štěpán
na.. 06'06'1977. Kovanecká 2105/4, 190 00, Praha 9

př€dává soudnimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných Lrstar1oveni zákona č' 396/2012 sb.'
kterým se mění Zákon č' 99/1963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
13 E 116912012.

soP zaslat

na

čislo účtu370]- 225260l1/0710. VS 43l21 169l2

Spolu se spisenr by1y soudnilnu exekutorovi předány: sepsané a zajjštěné věci povilnrého' a to:

-

'

1.

-2
Datum pře\zetí

l

/3"7

)3'li

./

Benešová
soudu

Mgr. Iiona
místopředsedkyně

:la3

JUDI' Ivan Erben
soudní exekutor

L\:Iiair.i :.,., , r'.ri'.lr
t,, rt

r\.r:i

s

Sp. zn. soudur 43 E 995/2012

Protokol o předátrí spisu soudnímu €xekutořovi
JUDř. Ivanu Erbenovi, ExekutoÍský úřad Praha 8! s€ sidlem Y Praze

5,

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku 1533/29b, Praha
výkonu rozhoďrutí

U okřouhlíku 3/1820

t0

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálniho zabezpečeni, Trcjská 1997/13a' 182 00,

oplávněného (oplávněné):

Praha 8 - Kobylisy

proti

Moníka l'ranková
nať' 0?'02'1987, U Parku 140/3, 182 00' Přaha

Povilrnému (povinné)|

8

předává soudnímu exekutorovi Y souladu s bodem 8 přechodných LLstanovení zákona č. ]96/20]2 Sb'.
kterym se má1í zákon č' 99/19ó3 Sb' občanský sorrdní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 99st20t2.

soP zaslat

na čísloÍlčtu3'703- 225260IIl01I0. v s 43120995I2

Spolu se spisem byly soudnimu exekutolovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a 1o: -

-L

Datum převzetí

:

l]

-1Z_ lÚ13

./ .7/z

(L/LC-\
JUDI. Ivar Erben
místopředsedkyně soudu

soudní exekutor

:r tr ri
,)/,rrtrtrl
r-l\l.ljil,.r...,,, ., i t.,."tt.r.j
i.
:,
i1," ,'_

Sp. 21. soudur 43

E 1177/2012

Přotokol o předání spisu soudnímu erekutorovi
JlIDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, s€ sidlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b, Praha 10
výkonu rozhodnutí

oprávněného

(oprá!něrré)| Přažská spláva
Praha

8 -

-

Vršovice, ve věci

l997ll3a, 182

sociá]niho zabezpečení' Trojská

Kobylisy

00,

pťoti

Povinnómll(povinné): RudofŠindelář
nar' l2'02'198]

'

Feřtekova 557/18,

l8l

00, Praha 8

soudnímu exekutolovi v souladu s bodenr 8 přechodných ustanoveni zákona č' 396/2012 Sb.'
kte|im se měni zákon č' 99/l963 sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
pi€dává
43

E tr17/2012.

soP zaslat

na ěislo účtu3'703- 22526011l0'710,ys

43I2Il1112

spolu sc spisem byly soudnímu exekutorovi předány: -

povi

sopsané a zajišiěnévěci

-

lého, a to| -

1.

-2
Datum

převzetí: l l
-4

,.

_i?_

/

//

..'.......Z-Jl.*: :- L.'....
Mgr' IloííaBenešová
místopředsedkyně soudu

2013

_n

't\-/ ,Y
t/

,,?
.,/

lj

k--'L.

JUDť. lvan Elben
soudní exekutol

'

'1,'rtr
,]

Sp. zn. soudu: 43 E 3476/201

1

PYotokol o předáni spisu soudnímu €xekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Exekutorslý úřad Prahr 8, se sídlem v Praz€ 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Pmhu 8' se sidlem 28' pluku l53:]/29b, Praha

\'ýkonu rczhodnuti

Česká rcpublika

oplávněného (opťávná1é)i

-

]0

Vršo\'ice, ve věci

Česká správa sociálnílro zabezpečení,Trojská

1997/13a, 182 00' Přaha 8
proti

otto ŽiŽka
nar. 02'06.l972. Svidnická 507/5,

Povinnému (povinné):

l8l

00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných Llstanovení zákona č' 396/20]2 Sb',
kteťým se mění zákorr č' 99/l963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 F, 31161211

I .

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-L

Datum

13 '12 |t13

převzeti:

/

..á,:Z....

MgI. I]ona Benešová
místopředsedkyně soudu

L- L.
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor
'i:arrr
Illiltia,: ....,. ...
.,,
r.tti.{l
.
., ,,ri.!i rt,, :,i
lri0

!t pr,.rr'

l

!

Sp. zn. soLrdu:

4l E lolS/2012

Protokol o př€dání spisu soudnimu exekutořovi
ruDr. Ivanu Eřbenovi' Exekutořský úřad Praha 8' se sídlen v Praze 5' U okrouhliku 3/1820

obvodní soud pro Přahu 8, se sídlem 28' pluku 1533/29b, Praha 10
výkonu IoZhodnutí

oprávněného

(oprávněné): ČR - obvodní soud pro Prahu

10,

-

vršovice' ve věci

uJ.28 pluku l533/29b' 100

83.

Praha 10

proti

Povinnému(povinné)| Karelszwanczar

nar. 10.12.1978, Zenklova l/35, 180 00, Praha

8

předává soudnimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechoďlých ustanoveni zákona č' 396/2012 sb.,
kteřým se mění zákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou;
43 F.1938/2017.

soP zaslat

na

čísloúlčtu]70j- 225260l1/0710. Vs 4] l2] 93812

Spo1rr se spisem

byly soudnimu exekutoíovi předány;

'

sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-L
-2.
Datum

převzetí:

,íz ':z'tul

MgI. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

/./
,,/

/

,// q
(,
/

/

,/

//"

/L,-<'-L
L,' "

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

l_!Fi\Irt!r.r.,,,1.1ii1r,
,

r l,r

,

.

,irt-itr

-)

Sp. zn.soudu: 43

E

1918/2012

-

vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízenío vj'konu rozhodnutí' kter'á byla zahájena přede dnem íabytíÍlčinnostizákona
č,' 39612012 sb' a kteřá podle $ 251 o.s.Ť., ve zněni účinnémode dne nabytí ilčinnosti z,Lk'č.
396/2012 Sb', nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
Iozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byii jnenováni do jeho obvodu, a
vylozlmí o tom oprávněného a piíslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízení o výkonu rozhodnutí poklačuje dálc
u soudniho exekutora jako ereLučni řizeni.

oprávněný můžedo 2 měsícůod předáni soudniho spisu podat návlh ía zastavení
exekuce bez uvedení důvoďL tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví' V tomto piípadě nemá
soudní exekutol nárok na náhradu nrákladů exekuce a účastníciexekučního řízení nenají
nárok na nátuadu nákladů.

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekučnísoud o aněnu exekutora' soud o tomto ná\Ťhu rczhodne'

současně soud poučuje oplávněného, Že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudtl ve smyslu ust. $ 44b
cxekučníhořádu.

či. opr.

5600060904

Sp. zn. soudu: 43

E

46412011

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JtJDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Pražská správa sociálního zabezpečení,Trojská 1997l13a' l82 00'
Praha 8 Kobylisy, doručovacíadresa V Koýech 1536/8' l00 00
Praha l0

proti

Povinnému (povirrné):

PPI Group s.r.o., Prvního pluku 4/)'40, l86 00' Praha 8, Karlín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodern 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.'
kteým se mění zákon ó.9911963 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 464/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a za|ištěnévěci povinného, a to: -.

-

l.

-2.
Datum převzetí

:

'l 1 -10-

2013

z4u"'t
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E

42812012

Protokol o předání spisu soudnÍmu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533lz9b' Praha l0

výkonu rozhodnutí

oprávněného (opráVněné):

-

Vršovice, ve věci

PraŽská správa sociálního zabezpečeni, Trojská 1997l13a, 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

DEVELOP

-

ART

s.r.o., Klapkova 67/4, 182 00, Praha 8 -

Kobylisy

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.'
kteým se mění zákon č. 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 428t2012.

SoP zaslat na čísloúčttl3'703-2252601110110'

vs

4312042812

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E

1912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se síd|em v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha l0 _ Vršovice, ve věci

výkoriu rozhodnutí

PraŽská správa sociálního zabezpečení,Trojská 1997l13a, 182 00'
Praha
Kobylisy, doručovacíadresa V Korýech 1536/8' l00 00
Praha 1 0

oprávněného (oprávněné):

8

proti

PPI Group s.r.o., Prvního pluku 4/140' 186 00' Praha 8, Karlín

Povínnému(povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodern 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb.'
kteým se mění zákon č. 99119ó3 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 19/20rr.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutolovi předány:

_

Sepsané a za|ištěnévěci povinného, a to: -

-

l.

-2.
Datum převzetí

.i-*z'..?

11

:

-ltj-

2013

/

Mgr. I1ona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 F.

1ll2l20l2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoťoYi
JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se síd]em 28. pluku |533lz9b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Pražská správa sociálního zabezpečeni, Trojská l997l13a' 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

Zuzana Konrorová
nar. 14.04.1962, Kandeftova 865i17, 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012
kteým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E t7t2lz0l2,

SoP zaslat na čísloilčtu 3703- 2252601 1/0710,

vs

4312111212

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.
')

Datum převzetí

:

1 1 -10-

2013

/
..4
,/
(''č-/,Ž'4--)

..............-.....,...,....,..4................,...,.......

Mgr. IloníBeneŠová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb,

Sp. zn. soudu: 43 E 2240/201.1

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se síd|em v Praze 5, U okrouhliku 3/1820

obvodní soud pro Pralru 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha 10

'

Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

:

okresní správa sociálního zabezpečeni v Hodoníně, Národní třída 38'
695 01, Hodonín

proti

Povinnému (povinné):

AUTOM

s.r.o., Zenklova 32128, 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ó.39612012 sb.'
kteým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 2240/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

_

I

-2.
Datum převzetí l

1 1 -1ů- Z013

a
/,/
,//
,//"
///t.

L/L/
Mgr.

I1oda

Benešová

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 98312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha l0 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního
Praha 8 - Kobvlisv

zabezpečení, Trojská 1997/13a'

l82

00'

proti

Povirinému

(povinné):

Zdeňka Havlová
nar. 16.02.1974, Na Hrázi 202/9

'

l80 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012
kter,ým se mění zákon č. 99/l963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 983t2012.

SoP zaslat na čísloitčttt 3703- 22526011l0710' VS 4312098312
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

l.

-2.
Datum

převzetÍ:

11

-1ll'

1013

//
/,/,

c/
Mgr. Ilóna Benešová
místopředsedkyně soudu

|

/

1(_--<_-\

JUDr. Ivan Erben
Soudní exekutor

Sb,

Sp. zn. soudu: 43 E 135212012

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhliku 3/1820

obvodní soud pro Praliu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha l0 _ Vršovice, ve věct
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního
Praha 8 - Kobylisy

zabezpečení, Trojská 1997ll3a' 182 00'

proti

Povinnému

(povinné):

Kamil Chobot
nar.09.04.1972' Františka Kadlece 849/12' 180 00, Praha 8-Libeň

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 sb.'
kteným se mění zákon č. 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 1352t2012.

SoP zaslat na číslottčtu 3703- 225260l 1/07l0'

vs

4312135212

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

1.

-2.
Datum

převzetí, 1 i

//
..?l</-/t'z'2

_i0_ 2013

-.. -. -. - Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu
...,24.

-...'.

-

-

_

/,L
JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 285912011

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JUI)r' Ivanu Erbenovi' Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha l0 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné)

Česká republika

:

199111.3a,

1

-

Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská

82 00, Praha 8

proti

ACA

Povinnému (povinné):

Press s.r.o.' Sokolovská 890/125' 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012
kteým se mění zákon č,' 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 28s9t2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

-2.
Datum převzeti

,..?

z

,/

ffi

'ttJ_ ttll3

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb.

Sp. zn. soudu: 43 E 3985/201

1

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Praliu 8, se sídlem 28. pluku ]'533l29b, Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

l0 _ Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997ll3a' 182 00,
Praha 8 - Kobylisy

:

proti

Karel Poupě
nar. 28.07'l983, Y acínova 217848, 180 00, Praha 8

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012
kteým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 3985/201

1.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

-2.
Datum převzetí

1 1 -10- 2013
:

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb''

Sp. zn. soudu: 43 E395812011.

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Pralru 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha l0 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Pražská správa sociálního zabezpeěení, Trojská 1997l13a' 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti
Povinnému (povinné):

Karel Poupě
nar. 28.07.l983, Vacínova2/1848, 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396120]'2
kteým se mění zákon č. 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 3958/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.
Datum převzetí

:

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

1 1 -10- 2013

./
///

,//

/

((. ( 1L_1,
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb,

Sp. zn. soudu: 43

E

186212011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorshý úřad Praha 8, se sÍdlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha l0 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

:

Česká republika

- Česká správa

sociálního zabezpečení,Trojská

1991113a, 182 00, Praha 8

proti

Povinnému (povinné):

Marina Kocmariová

nar. 09.03.1965, Zenklova 1311222, 182 00, Praha 8 - Kobylisy

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.'
kterým se mění zák on č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 7862/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.

/.{
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 1062/2012

Protokol o předánÍ spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Pražská správa sociálního zabezpečeni, Troj ská 1997/13a' 182 00'

Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

PPI Group s.r.o., Prvního pluku 4/140, 186 00, Praha 8, Karlín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb.'
kterym se mění zákon č. 9911963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 1062n0r2.

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 2252601]'10'710'vs 4312106212
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 2656/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

:

Česká republika
199'7113a,

1

-

Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská

82 00, Praha 8

proti

Lam Nguyen Van
nar.27.04.1987, Dražejov l0' 386 01' DraŽejov

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012
kterým se mění zákon é.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 2656t2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

Datum převzeti

,

.4/
./.132r-L'4'

Í 11

-i!'

ll)13

,/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

IDr. Ivan Erben
Soudní exekutor

.II

sb.

Sp. zn. soudu: 43

E 145012012

Protokol o př€dání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha

výkonu rozhodnutí

10

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečení, Troj ská 1997l13a, l82 00,
Praha 8 - Kobylisy

oprávněného (oprávněné):

pÍoti

Povinnému (povinné):

Pavel Saksl
nar.03.11.1977, Červenkova 52614, 182 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 39612012
kterým se mění zákon č. 99l1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 1450t2012.

SoP zaslat na čís]otlětu 3703- 2252601 1/07l0' Vs 4312145012
SpoIu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.
Datum převzetí

:

1

I

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

-10-

2013

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb',

Sp. zn. soudu: 43 E 156012012

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorshý úřad Praha 8, se sÍdlern v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku l533lz9b' Praha 10

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečeni' Trojská l997113a' 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

Trilabit s.r.o., Pemerova 3/39, 186 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012
kterým se mění zákon č' 99l1963 Sb' občanský soudrrí řád, spis vedený pod spisovou značkou:

43 E t 560/201 2.

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 225260|l/01l0' VS 431215ó0l2
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

-

2.

/[^
Mgr. I1ona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb,

Sp. zn. soudu: 43

E 1638/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533lz9b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská
\997113a, 182 00, Praha 8

proti

Povinnému

(povinné):

ACA

Press s.r.o., Sokolovská 89011'25' 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012
kterým se mění zákon ó.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E

1.63812011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.
1

&z

Datum převzetí

,

,1

1

_10_ 2013

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

/tL
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb''

Sp. zn. soudu: 43

E 1687/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Y Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha 10
výkonu rozhodnutí

Česká republika

oprávněného (oprávněné):

1997113a,

1

- Česká správa

-

Vršovice, ve věci

sociálního zabezpečení,Trojská

82 00, Praha 8

proti

Filip Uhlíř

Povinnému (povinné):

nar.26.02.1976, Zenklova 1/35, 180 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 39612012 sb.'
kteým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1687/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

t.
.''

Datum převzetí

:

,4/
Ó'2?4'?
..

.. ,

1 1 -10- 1U13

./

ý{.'......'............'.....'

Mgr' Ilona Benešová

místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 28812012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533l29b, Praha 10 _ Vršovice' ve věci

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

PraŽská správa sociálního zabezpeč,ení, Trojská 1997l13a' 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

BEKA Moving,

s.r.o., Sokolovská 366194, 186 00, Praha 8_Karlín

předává soudnímu exekutorovi V souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb,
kterym se rnění zákon ě.9911963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 288/2012.

SoP zas]at na čís]oúčtu3703- 2252601l/0710' VS 43120288l2
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně Soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutoť

Sp. zn. soudu: 43 E 135112012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okroubliku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha 10 _ Vršovice' ve věci

výkonu rozhodnutí

PraŽská správa sociálního zabezpečení,Trojská 1997/13a, 182 00'

oprávněného (oprávněné):

Praha 8 - Kobylisy
proti

BEKA Moving,

Povinnému (povinné):

s.r'o., Sokolovská 366194, 186 00, Praha 8_Karlín

předává soudnímu exekutorovi V souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 39612012
kterým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E t3st/2012,.

SoP zaslat na číslo:účÍu3703- 2252601 l/07l0, VS 43121351 l2
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

-2.
1

I -itt-

Mgr. Ilona Benešová

2013

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

sb',

Sp. zn. soudu: 43 E 386112011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3il820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha l0

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení,Trojská
Praha 8 - Kobylisy

-

Vršovice, ve věci

l997i

l3a, 182

00,

proti

Povinnému

(povinné):

Water mil] s.r.o, Pobřežní 95l74, 186 00, Praha 8-Karlín

předává soudnímu exekutorovi v souladu S bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
kterým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E

3867 /2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a ZajiŠtěné\ ěci por inného. a to: -

-

1.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

4[JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 221512010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha l0 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí

Česká republika

oprávněného (oprávněné):

-

Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská

1997ll3a, 1 82 00, Praha

8

proti

Michal Trojan

Povinnému (povinné):

nar.20.0'1.19'15, Ronkova 369/12, 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396/2012
kterym se mění zákon č.99l11963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 82275/2010.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-L
-2.
Datum převzetí

1 1 -10- 2013

:

/
Mgr. Ilolía Benešová

JUDr. ivan Erben
soudní exekutor

sb''

Sp. zn. soudu: 43 E 84312011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslrý úřad Praha 8, se sidl€m v Praze 5, U Okrouhlíku 3i1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - Česká správa sociálního Zabezpečení, Trojská
1997113a, 182 00, Praha 8

proti

Povinnému

(povinné):

Trilabit s.r.o., Pernerova3139, 186 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v sou]adu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 39612012 s6.,
kterym se rnění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou Značkou:
43 E 813/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předríny: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

_

- 1.
_')
Datum

převzetí: '

11

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

_]''i_ ?013

,//

(/Č.1L--JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E

15'15/2012

Protokol o předánÍ spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sÍdlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b' Praha

výkonu rozhodnutí

l0

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečeií, Trojská 1991/I3a' 182 00,
Praha 8 - Kobylisy

oprávněného (oprávněné):

proti
Ion Volosciuc

Povinnému (povinné):

nar.26.0l.1910, Švábky 238/8' l80 00' Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396120}'2
kterým se mění zákon č. 99ll963 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1575/2012.

SoP zaslat na čísloúčtu3703_ 2252601l/01I0'

vs

43121575lz

Spolu se spisern byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.
DatumPřevzetí:

4í

.

I'Í

1 1 _10-Z0l3

,/-r'5/r+.-?

ltl
/
..,.,.,..,..,..,...,/.,..,

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutoÍ

sb,

Sp. zn. soudu: 43

E

416112011

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha

výkonu rozhodnutí

10

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997l13a' l82 00,
Praha 8 - Kobylisy

oprávněného (opráVněné):

proti

BEKA Moving.

Povinnému (povinné):

s.r.o', Sokolovská 366/94, 186 00, Praha 8-Karlín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona é' 396120|2 str.,
kterým se mění zákon č. 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 4161/2011.

Spolr.r se spisem

byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

_)
Datum převzetí

:

1 1 -1tj- 2013

Mgr. Iloía Benešová

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E l94lZ0I2

Protokol o předánÍ spisu soudnímu exekutoroví
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku ]'533/z9b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

Pražská správa sociálního zabezpečeni, Trojská 1997l13a' 182 00'
Praha 8 _ Kobylisy, doručovacíadresa olšanská 3, l30 00 Praha 3

proti
Povinnému (povinné):

Tuyet Vu Thi Minh

nar' l5.05.1978, Bořanovická 122120' l82 00' Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.'
kterým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 194/2012.

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 2252ó01 1/0710' VS 4312019412
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

_

-L

Datum převzetí

:

1

I

-10- 2013

,Z?

č2""7
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 246512011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha l0
výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního za\ezpečení,Trojská l997l13a, 182 00,

oprávněného (oprávněné):

Praha 8 _ Kobylisy, doručovacíadresa olšanská 5413' I30 00 Praha

3

proti

Marlin Pala
nar'20.l0.1915, Pod Bání 2019/1, l80 00, Praha 8

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012
kterým se mění zákon č.99l|963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 2465/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věcí povinného, a to; -

-

1.
')

Datum převzetí

:

1

I -i0-

Mgr. Ildra Benešová

2013

L.Lt 11
,//

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

sb''

Sp. z.r. soudu: 43

E 1114/2012

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorshý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5,,U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha l0 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
PraŽská správa sociálního zabezpečení,Trojská 1997l13a' 182 00'

oprávněného (oprávněné):

Praha 8 - Kobylisy

proti

Zuzana Komorová

Povinnému (povinné):

nar. 1.4.04.1962,Kandertova

865/17, 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.396/2012
kteým se mění zákon ě.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 1tl4/2012.

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 2252601'|10'7

|0'vs

4312111412

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného' a to: -

-L
-2.
Datum převzetí

1

'1

:

ó,.7

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

-r!-

2013

/

4_.,

.TIlDr. Ivan Erben

soudní exekutor

sb''

Sp. zn. soudu: 43

E 145212012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997l13a' 182 00,
Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

Pavel Saksl
nar ' 03.l1.1977, Čeruenkova 52614, 182 00, Praha 8

předává soudnírnu exekutorovi v souladu s bodern 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012
kteným se mění zákon č. 9911963 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 1452t2012.

SoP zas]at na čísloílětu 3703- 225260l l/0710, VS $]'2145212
Spolu se spisern byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-L
-2.
Datum převzetí

,.-,

á5z*-

....................

:

11

-llj-

2013

//

r:....

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb',

Sp. zn. soudu: 43

E 103612010

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu f,rbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha l0 * Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

:

Česká republika
199111.3a,

I

- Česká správa

sociálrrího zabezpečení,Trojská

82 00, Praha 8

proti

BeKa Transport s.r.o., Zenklova 7818' 180 00' Praha

Povínnému(povinné):

8 -

Libeň

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 sb.'
kte4y'm se mění zákon č. 99i 1963 Sb. oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E

1036/20.10.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.
,')

Datum

převzetí'

1 1 _10- 2013

místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sidlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha l0 _ Vršovice' ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečeni, Trojská
Praha

8

1997/13a,

i82

00,

Kobylisy, doručovacíadresa Bohušovická 539' 190 00

Praha 9
proti

Povinnému

(povinné):

KAWI BAU s'r.o', Sokolovská 4281130'

1

80 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
kterým se rnění zákon é.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 569/2012.

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 22526011'107I0' VS 43120569l2
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.
DatumPřevzetí:

-

1 1 "10- 2013

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

//

(- ?rf-----'JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E

1858/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sidl€m v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b' Praha 10 _ Vršovice' ve věci
výkonu rozhodnutí

Česká republika _ Česká správa sociáIního zabezpečení,Trojská

oprávněného (opráVněné):

1997l13a, 182 00, Praha

8

proti

Povinnému (povinné):

Marina Kocmanová

nar. 09.03.1965, Zenklova 131J222, 182 00, Praha 8 - Kobylisy

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
kterým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1858/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinnélro, a to: -

-

t.

Datum převzetí

|

.-)
,/.4Ž?ra
(-/u /

/

1 11

_10_ 1ll13

/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 63412012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslrý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku 1533lz9b' Praha 10
výkonu rozhodnutí

_ Vršovice, ve věci

PraŽská správa sociálního zabezpečení,Trojská l997113a,

oprávněného (oprávněné):

Praha 8 - Kobylisy

l82

00,

proti

Luděk Přibyl

Povinnému (povinné):

nar. 03.12.1959, Ďablicua

BBs,182

00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
kterym se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 634/2012.

SoP zaslatnačísloúčtu3703- 22526011107l0. Vs 43l20634l2
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

-

_

t.

Datum převzetí

1

1

1U" /U13

:

Mgr. Ilona Benešová

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 391912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha l0 _ Vršovice' ve věci

výkonu rozhodnutí

Pražská správa sociálního zabezpečení,Trojská l997l13a' 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

oprávněného (opráVněné):

proti

Povinnému (povinné):

Stanislav Súkeník
nar.02.06.19']6' Zaječická 864/1

l,

181 00, Praha 8 - Čimice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb.'
kterým se mění zákon č.99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 3979/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-L

"^'"

x;/

11

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

-lB-

2013

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 969/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3ll820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha l0 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská
1997ll3a, 182 00, Praha 8

proti
Povinnému

(povinné):

Milan Novrík
nar' 05'11'1952' Podlipného 942/9' 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
kteým se mění zákon č. 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 969/2011,

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

-2.
Datum

převzetí:

l
/

1

_10_ 2013

,/

'4
aé4-2'
.1----^----

Mgr. I1ona Benešová
místopředsedkyně soudu

//

Oz

1'-r,--'

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 145112012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

PraŽská správa sociálního zabezpečení, Trojská

oprávněného (oprávněné):

Praha 8 - Kobylisy

l997ll3a' 182 00'

proti

Povinnému (povinné):

Pavel Saksl

nať.03.Il.1971, Červenkova 52614' l82 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,

kteým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:
43 E 1451/2012.
SoP zaslat na čís]o'Účtu3703- 2252601 1/0710' Vs 4312145112
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

-2.
Datum převzeti

:

II

-10- Z0l3

Mgr. Ilona Benešová

JUDI. Ivan Erben

místopředsedkyně soudu

soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 202512011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorshý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533lz9b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská
1997113a, 182 00, Praha 8

proti
Povinnému

(povinné):

INTZ - International s'r.o., ouholická 5, 181 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb.,
kteým se mění zákon č' 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 2025t2011 .

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

-

_

1.

-2.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

ó

L,^

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 21012012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533lz9b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí

Pražská správa sociálního zabezpeěení, Trojská 1997l13a' 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

oprávněrrého (oprávněné):

proti

Libor Maňák

Povinnému (povinné):

nar. 10.07.1983, Hnězdenská

7

61/4, l80 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012
tt",17rrl ." mění zákon č. 9911963 Sb' občanský soudni rád, spii vedený pod spisóvou značkou:
43

E 210t2012,

SoP zaslat na čísloúčtu3703' 225260|110'7lD'Ys 43|2021012
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

Datum převzetí

I

:

/
Mgr. Ilóna Benešová

1 -10-

2013

I
/
(--/(^-,/
JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

sb,

Sp. zn. soudu: 43 E 88312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUI)r. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodrrí soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/z9b' Praha l0
výkonu rozlrodnutí
oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečení,Trojská 1997113a, 182 00'
Praha 8 _ Kobylisy, doručovacíadresa olšanská 5413' 130 00 Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

Manin Pala
nar. 20'10.1975, Pod Bání 2019/1, 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb.'
kteým se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
13 E 88312012.

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 22526011/01l0, VS 4312088312
Spo1r.r se

spisem byly soudnírnu exekutorovi předány:

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

-

-

1.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E

1.45512012

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sÍdlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533l29b' Praha 10

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního
Praha 8 - Kobylisy

-

Vršovice, ve věci

zabezpečeni' Troj ská l997l13a'

l82

00'

proti

Povinnému

(povinné):

Pavel Saksl
nar.03.11.1977, Červenkova 52614, l82 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
kterým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
13 E 1455/2012.

SoP zaslat na čísloúčtu3703_ 2252601110'71'0' VS 43l2l455l2
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného' a to: -

-

1.

-2.
Datum převzetí

,-..2

'l 1 -10:

214+*'-

,a

/'

Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

2013

/rL
JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 145312012

Protokol o předání spisu soudnirnu exekutorovi
Ivanu
JUI)r'
Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Praliu 8, se sídlem 28. pluku l533lz9b' Praha 10
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečeni, Trojská 1997l13a' l82 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti

Pavel Saksl
nar. 03.l1.1977, ČeIvenkova 52614, 182 00, Praha 8

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodern 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb.,
tterým se mění zákon č. 99l1963 Sb. občanský soudnl řád, spii vedený pod spisdvou značkot::
43

E 1453t2012.

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 225260Il /07l0'

vs

4312145312

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

t.

Datum převzetí

1 1 -10- 2013
:

Mgr. 1lona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 1038/2010

Protokol o předánÍ spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha 10
výkonu rozhodnutí

Česká republika

oprávněného (oprávněné):

-

-

Vršovice, ve věci

Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská

1997113a, 182 00, Praha 8

proti

BeKa Transpor1 s.r.o., Zenklova 78/8' 180 00' Praha 8 - Libeň

Povinnému (povinné):

předává soudnínru exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 39612012 sb.,
kteým se mění zákon ě.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1038/2010.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinnélro, a to:

_

- 1.
_)
1 1 -10- 2013

Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně Soudu

JUDr. Ivan Erben
soudni exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 2929/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se síd|em v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha l0 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Česká republika

-

Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská

1997113a, 182 00, Praha 8

proti

Povinnému (povinné):

Libor Maňák
nar. 10.07.1983, Hnězdenská

'7

6714' 1'80 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ó.39612012 sb.,
kteqýln se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 82929/201.1,

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

-2.
Datum převzetí

1 1 "1n- ?013
:

Mgr. Iloíra Benešová

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. sor.rdu: 43 E

2ll5/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8o se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha l0 _ Vršovice' ve věci
výkonu rozhodnutí
Česká republika - Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16,Praha2

oprávněného (oprávněné):

( 5ó00030503)
proti
Jan Zeman
nar. l2.05.l939, Na Stírce l/53l, 182 00, Praha 8 - Kobylisy

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396120|2
kteým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 2115/2008.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

.r/
,./
Lr'

Datumpřevzetí:

7

1 1 _10- 20]3

2a/

ftŽ+7
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb.

Sp. zn. soudu: 43 E 1912/2012

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sÍdlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí

Revírníbratrská pokladna - Zdravotni pojišťovna, Michálkovická
l08' 7l0 l5' Slezská ostrava

oprávněného (opíávněné):

proti

SEVEN GROUP

Povinnému (povinné):

s.r.o.,

V Lánech 121, l80 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb'
kteým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisgvou zrračkou:
43

E 1912t2012.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

_')
Datum převzetí

11

-10.2013

:

Mgr' Ilďna Benešová

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 82872/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
Ivanu
Erbenovi,
Exekutors|cý úřad Praha 8, se sídlem y Praze 5' U okrouhliku 3/1820
JUDr.

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

Česká republika
1997113a,

1

-

l0

Vršovice, ve věci

Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská

82 00, Praha 8

proti

Povinnému (povinné):

Luděk Přibvl
nar. 03

'l2.I959, Dáblická 43136' 182 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb,
kteým se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 2872t2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-L

-2.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 1060/2011

Protoko| o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Y Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1'533l29b' Praha l0 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká repubtika - Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská
1997113a, 182 00, Praha 8

proti

Povinnému

(povinné):

Ing. Ladislav

Mikeš

nar.22.03 '1952, Zelenohorská 507/l5' 18l 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012
kteým se mění zákon č. 99/l963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1060/2011.

sb,

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.
Datum

převzetí: 1] _'iU_ l0l3

Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

,/
,//

í)

/^

1L'-,'--.--'-

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 30512012

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
PraŽská správa sociálního zabezpečení, Trojská

oprávněného (oprávněné):

Praha 8 - Kobylisy

l997ll3a' 182

00,

proti

C & K Finance Invest s'r'o., PobÍeŽni95l'74' 180 00' Praha 8

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb.,
kterym se mění zákon č.99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 305/201?.

SoP zaslat na čÍsloúčtu3703- 22526011/0710' Vs 4312030512
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

- t.
-2.
Datum převzeti

"

:

:''"t---a

1

i

/

-1tl- 1913

/,/

..............::............ .,:(.......................:..

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 F. 166912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sidlern v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533l29b, Praha 10 _ Vršovíce' ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997ll3a, 182

00'

Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému

(povinné):

Libor Maňák
nar. 10.07.1983, Ilnězdenská

7

67

/4, l80 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č,.39612012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 9911963 Sb' občanský soudní rád, spis vedený pod spisóvou značkou:
43

E 1669/20t2.

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 2252601l/07ll'vs 43121'66912
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-L
-2.
DatumPíevzeli:

u

ér-rr

1 1 -1tl- 2013

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

/t/

O", L--'JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 134612012

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorshý úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5' U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b' Praha l0 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Pražská správa sociálního zabezpeěení, Trojská 1997l13a, l82 00,
Praha 8 - Kobylisy

proti

Vladimír Pavlík
nar. l6.05.l987, Prunéřovská 283/3, 184 00, Praha

Povinnému (povinné):

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb.'
kteqim se mění zákon č' 99ll963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43E 134612012,

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 2252601 1/0710.

vs

43121346|2

Spolu se spisern byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-I

-2.
Datum převzetí

^./

Ir

:

-1{]- 2013

/

zt,/r=+,"n'

rňřii"-r's;;;;;;;

místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 F. 40912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodrrí soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví, Roškotova 122511' 140 Zl'Praha 4

oprávněného (oprávněné):

proti

Marcela Sádková

Povinnému (povinné):

nar. 07.02.1984, Taussigova

I

166/13,

1

8200 Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/201'2
kteqim se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisoíou značkou:
43

E 409t2012.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinnélro, a to: -

-

l.

-2.
Datum Převzeti

E:Z
4,/

:

1

f

-i8"

2013

7

Mgr. Ilona Benešová

místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sb''

Sp. zn. soudu: 43

E 168512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutors\ý úřad Praha 8' se sidl€m v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku \533l29b, Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

ČR _ obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 19,12O21,Praha2

oprávněného (oprávněné):
proti

David Kučera

Povinnému (povinné):

nar '

O7

.O1.1978, Schoellerova 232,

l96 00, Praha 9- Čelakovice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě. 39612012 sb.,
kter;ým se mění zák on č' 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 168512012.

soP

Zaslat na číSloúčtu3703-

225260I|10'7l}'vs 4312168512

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-L
-2.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

_

-

L

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 58612012

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhliku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku l533lz9b' Praha

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

10

Vršovice, ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997i13a' 182 00'
Pralia 8 - Kobylisy

proti
Ing. Ladislav

Povinnému (povinné):

Mikeš

nar.22.03.1952, Zelenohorská 507/15, 181 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.'
kteým se mění zákon č' 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 58612012.

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 275260l 1/0710' VS 4312058612
Spolu se spisem byly soudnírnu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

1.

_1

Datum převzetí

:

1 1 -ltl- 2013

JUDr. Ivan Erben
místopředsedkyně soudu

soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 2892/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku I533/29b, Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

:

ČR - okresní soud v Táboře, Náměstí Mikoláše z Husi 43,390

17

Tábor ( 5500019407)
proti

Miroslav Luxa

Povinnému (povinné):

nar. 13.02'1966, okoÍská,343l2,l80 00, Praha 8 - Čimice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
kteým se mění zákon ě.99l1963 Sb. občans\ý soudní řád, spis vedený pod spřsovou znaěkou:
43

E 2892n011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

Datum převzetí

1

'".-

i

-10'lu13

,/

I

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 F. 151312011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Exekutorslcý úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5' U okrouhlÍku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

ČR - obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 19,

oprávněného (oprávněné):

120

2|,Praha2

proti
Povinnému (povinné):

Marta Hangurbadžová
nar. 14.09.1982' Pod Kotlaskou 558/3' 180 00, Praha 8-Libeň

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1513/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

t.

-2.
Datum převzetí

:

I 1 -10-

gr. IlorÁa Benešová

2013

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu:

1

E 45412004

Protokol o předáni spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5, U okrouh|íku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533/z9b' Praha 10 _ Vršovice' ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněnélio (oprávněné)

:

ČR _ obvodní soud pro Prahu 9' 28. p|uku l533/29b' l00 83, Praha
10 _ Vršovice
(ss00009904)

proti

Povinnému (povirrrré):

Lukáš Kadlec
nar.22.1|.1919, PÍádova 112094,180 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 s6.,
kteým se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spišovou značkou:

I E 454n004.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předárry:
Sepsané a zajištěné věci povirrnélro, a to:

-

1.

Datum převzetí

:

Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

1 1 -10- 2013

ll)r. Ivan Erben
soudní exekutor

.lI

Sp. zn. soudu: 43

E

127112011

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

Česká republika _ Česká správa sociálního zabezpečení,Trojská
1991113a, 182 00, Praha 8

proti

Povinnému (povinné):

Pavel Frydl
nar.06.12.|952' Katovická 408/10' 18l 00, Praha 8 - Bohnice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přecliodných ustanovení zákona č. 39612012
tter'ym se mění zákon č.ggl1963 Sb. občanský soudní řád, spii vedený pod spis6vou značkou:
43 E 1271/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsarié a zajištěné věci povinného, a to:

_

-1.

Datum převzetí

:

.,

1 1 -10- 2013

é*z
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

//

4
/

/u

(':--::r

^//

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb,

Sp. zn. soudu: 43 E 408/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoťovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533l29b' Praha l0 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví, Roškotova 1'225l1, 140

21', Praha 4

proti

Povinnému (povinné):

DAVID PALMER s.r.o., Srbova 360/1,

180 00, Praha 8

předává soudnírnu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
kterým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E

408t2012

.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutoroví předány:
Sepsané a zajištěné věci povirrného, a to: -

-

l.

_)

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 F,213012009

Protokol o předáni spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Pralia
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

ČR - obvodní soud pro Prahu

l0

Vršovice, ve věci

3, Jagellonská 5, 130 05' Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

Daniel JedIička
nar. 13.03.1976, Hackerova 57316,

l8l

00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.'
kteým se mění zákon č.99l1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 2130t2009.

Spolu se

spiserr-r

byly soudnímu exekutorovi předáry:

Sepsané a zajištěné věci povinného' a to:

-

1.

-2.
Datum

Převzeti:

,

11_1lJ_

2013

12/

......k2...

......... .. .i.....

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
Soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 136012012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha 10
výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve vect

Česká republika -obvodní soud pro Prahu 2

opr'ávněného (oprávněné):
proti

Povinnému (povinné):

Marta Hangurbadžová
nar. 14.09.1982, Pod Kotlaskor"r 558/3' 180 00' Praha S-Libeň

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb,
kterýrn se mění zákon č. 99l1963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisgvou značkou:
43 E 1360/2012,

SoP zaslat na čísloúčtu3703- 2252601110710, VS 4312136012
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

- t.
-2.
Datum převzetí

.4a

:

1'ýÍ'*?

/
/

4

11-10"

2013

..'....'...:............. í............................:.....

Mgr. I1ona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E

435'712008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídl€m v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku

-]'533/29b'

výkonu rozhodnutí

ČR - obvodní soud pro Prahu

oprávněného (oprávněné):

Praha 10 _ Vršovice, ve věci

3, Jagellonská 5, 130 05, Praha 3

pťoti

Povinnému (povinné):

Daniel Jedlička
nar. 13.03.1976, Hackerova 57316,

l8l

00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 sb.,
se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 4357/2008.

kteým

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

'rl,

,/

DatumPřevzetil .

'l 1 -10-

2013

,

. á*2.:................,........

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E

I I

15/2009

Protokol o předání spisu soudnírnu exekutorovi
JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlern v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní Soud pro Prahu 8, Se sídlem 28. pluku 1533l29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Česká republika, Vězeňská služba Českérepubliky, Soudní 167211a,
140 67'Praha4' doručovacíadresa Věznice BěluŠice,435 26 Bečov u
Mostu

pťoti

Karel Kroupa

Povinnému (povinné):

nar. l5.06.1978, Katovická 410/6, 181 00, Praha8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zďkona č. 39612012
kterým se mění zákon ó.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod Spisovou Značkou:
43 E 1115/2009.

SoP zaslat na čísloí|ětU 3703- 2252601 1/07l0. vS 4312111509
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

_

1.

-2.

I I -10-

Datum převzetí l

1013

,
,/^/

/
,1?
'/Ď/lu-'l
'-''-"C"1'^"-'-"Y

Mgr. Iloía BeneŠová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb',

Sp. zn. soudu: 31 E 66012005

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhliku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha
výkonu rozhodnutí

10

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravolní pojišťovna Českérepubliky, orlická 4l202O,
l30 00, Praha 3, Uzemní pracoviště Mělník
(2n.079&M205)

oprávněného (oprávněné):

proti

Povinnému (povinné):

Radek Kuttenberg
nar.10.12.1964, Sokolovská 40/l26' 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb.'
kteqým se mění zákon č. 99ll963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spišovou značkou:
31 E 6ó012005'

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

'rj,

/'

Datum převzeÍi

i

#2

4

11_lÚ'2013

4/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI" Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 435812008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUI)r. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5,U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): ČR - obvodní soud

pro Prahu 3, Jagellonská 5, l3 0 05, Praha

3

proti

Povinnému

(povinné):

Daniel Jedlička

nar. 13.03.1976, Hackerova 57316, 1 81 00, Pralia 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012
kter1im se mění zákon é.9911963 Sb. občans\ý soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 4358/2008.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předárry:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

1.

Datum

převzetí:
-/

l

/

,'#"*'7
....,......,.v. "-"
-f
- -

Mgr' Ilona Benešová

mistopředsedkyně soudu

1

_10_ 2013

,//

/t

/tl

k-4 u--,_
JUDr. Ivan Erben
soudnr exekutor

sb''

Sp. zn. soudu: 43 E 753/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhtiku 3i1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku l533lz9b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Vojenská zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Drahobejlova
140414, l90 03' Praha 9, doručovací adresa Bělehradská 130, 120 00
Praha 2

proti
Romana Henčová nar. 3l.03.l974. Krynická

Povinnému (povinné):

4a7ll3'

181 00 Praha 8

předává soudnírnu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb.'
kteql'm se mění zákon č.99l1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 753/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-L

Datum převzetí

1 4Ú-1013

:

/
Mgr. I1ona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

"

Sp. zn.soudu: 43 E'75312011

Vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanoveni zák. č. 396/2012 sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí účirrnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle $ 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nabyí účirurostizák.č.
39612012 Sb., nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, íízenio výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutora iako exekučnířízení.

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví' V tomto případě nemá
soudní exekutor narok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekučníhořízenínemají
nárok na náhradu nákladů.

důvodu poŽádat
oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení
''
exekučnísoud o změnu exekutora, Soud o tomto návrhu

rozhodne'

Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. $ 44b
exekučního řádu.

čj. op.. 423l222t10tKb

Sp. zn. soudu: 43 E 355312011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha l0

výkonu rozhodnutí
oprávněného

-

Vršovice, ve věci

(oprávněné): Pražská správa sociálního rabezpeéení, Trojská 1997/I3a, 182
Praha 8 - Kobylisy

00,

proti
Povinnému

(povinné):

Ivan Dumnych
nar. 01.0l.l974,Pod plynojemem 22l4/I3,180 00, Praha 8_Libeň

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zátkona ě.396/2ap sb.,
kterým se mění zétkon ě.99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou zračkou:
43 E 3553/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, ato:

-

_

_

1.

a

Datumpřevzetí,

á:2:

/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

3fi

-87"

7013

tu
//

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 149l/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JIJDr.Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem vPraze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha l0

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné)

-

Vršovice, ve věci

okresní správa sociálního zabezpeěeniveZlíně, Lorencova 9'762

:

Zlín

6l,

proti

AKSIN GROUP

Povinnému (povinné):

s.r.o., Pobřeh|í95174,186 00' Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č,.396/2012 sb.,
kterým se mění zékoně.99lL963 Sb. oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:

4381491t2012,

SoP zaslat na čísloúčfu3703_ 225260ll/07Il,vs 4312149112
Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předrány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

1.

n

3

Datum pÍevzeti z

tue:

tl 'CIi"

/

Mgr. Il6na Benešová

místopředsedkyně soudu

tu13

/n

M

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 332/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr.Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku I533l29b, Praha 10

výkonu rozhodnutí
oprávněného

-

Vršovice, ve věci

(oprávněné): Česká republika _ Česká správa sociálního zabezpeěení, Trojská
1997/13a,182 00, Praha I

proti

Povinnému(povinné): NEW BUILDING
Praha 8 Libeň

Comp. s.r.o., Františka Kadlece l82/I7,180 00,

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.396/2012
kterym se mění zákon ě.99/1963 Sb. oběansky soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:

43r'332D011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

_

- 1.
_)
Datum

převzetí:

pr/

'-'-.-.f,,"..

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

t013
ru-u/-'ur

"4

3 0 -07-

A

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutoť

sb,

Sp. zn. soudu: 43 E 985/2011

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
.ruDř. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Přaze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533/29b, Praha 10

výkonu rozhodnuti
opřávněného

-

Vršovice, ve věci

(opíá\'něné): Česká republika - Česká správa socíálního zabezpečení'Třojská
1997/134, 182 00, Praha

8

proti

Povilrnému(povinné)| Robeúondračka

nar. 22.04.1966, K olympiku 565/6, 186 00, Praha 8-Karlín

předává soudnim! exekutorovi v sou]adu s bodem 8 přechodných ustanoverri zákona č. 396/2012 sb''
kterým se mě í zákon č. 99/196] sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 985/2011.

Spolu se spiseln byly soudnímll exekutorovi piedány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-2.

1.

Datum převzetí

I

LL

',ii- i1l3

:

,//

1zŽ.'LL-,''--'Mgr' liona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudur

4l E 72ol2011

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDI. Ivanu Efbenovi, ExekutoŤský úřad Přaha 8' se sídlem v Přaze 5' U okřouhliku 3/1820

obvodní soud pťo Pralru 8, se sídlem 28. pluku l533/29b' Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněného

l0

Vršovice' ve věci

(oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepub]iky' orlická

4/2020'

130 00. Praha 3

proti

Povinnému(povinnó):

VojtěchČonka
nar. 08'05']989, Andrštova 1338/6, 180 00, Píaha 8

předává soudníDu exekutorovi v souladu s bodem 8 piechodných ustanovení zákona č.396/20]2 sb''
kterym se lnění zákon č. 99/1963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou alačkou:
43 F, 129/2011 .

Spolu se spisem byly soudnirnu exekutorovi předány; Sepsané a zajištěné věci'povinného, a to:

-

'

t.

Datum převzetí

3

ij

'i,i illi

:

á*'z

Benešová
místopředsedkyně soudu
Mgr' Ilona

JUDI' lvan Erben
soudní exekutol
ll,.lrlln
rl:):lL.r:rii;'r r I
I\[\L]o]S:.'i il i.iii I'r.\l Í,\ .j
LlOl

.Lrlrliku l:llul

I

I

Sp. zn. soudu:,13

E 1630/2012

Přotokol o př€dání spisu soudnímu €xekutorovi
JUI)r' Ivanu Erbenovi' Dxekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Přaze 5' U okrouhlíku 3/l820

obvodni soud pro Prahu 8, se sídlem 28' plt]ku l533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné)| PlaŽská

l0

vršovice' ve věci

správa sociálniho zabezpeče í, Trcjská 1997/13a, 182 00'

Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinlréňu (povinné): Petr ZIoch
nar' 09'04' 1975, Pomořanská 487/5. 181 00, Praha 8

předává souďlínu exekutoíovi v souladu s bodenr 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 sb',
klerým se rnění ákon č' 99/l963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkouI
43 F.1630/2il2.

SoP zas]at

na čís]oúčttl3703-

22526011l0'7I]'y S 43

]

2

]

63012

Spolu se spisem by1y soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věcipovinnélro' ato:

_

- 1.
,2.
Datum

tu
|řevzetí:

Mgr. Ilor'ra Benešová
místopřed5edkyně soudu

J

! L'

l."13

, 1 k,""'JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E 2973/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JI/Dr.Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úfud Praha 8, se sídlem vPraze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku |533l29b, Praha l0

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné)

-

Vršovice, ve věci

Če$a republika - Česká správa sociálního zabezpeěení, Trojská

:

1997113a,182 00, Praha 8

proti
Povinnému (povinné):

Jiří Dziak
nar. 06.08. I 962, Zenklova

I

/35, I 80 00, praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoven i zákona ě.39612012 sb.,
kteým se mění zákon ě.99/1963 Sb. občanslcý soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:

43E'2973/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, ato: -

-

1.

-2.
Datum

převzetir,

k2(

3

0 _fiI-

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

riJ13

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 4382409/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr.Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v?raze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533/29b' Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, orlická 4l202o,

:

130 00, Praha 3

proti
Denimark-Stav, s.r.o., Křižíkova385/103' 186 00, Praha

Povinnému (povinné):

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zétkona č,.396/2012
kterým se mění zékon ě.99/1963 Sb. oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:

4382409t2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

1.

-2.
Datum převzetÍ:

3

0 -07-

á*q/

Mgr. Ilonaáenešová
místopředsedkyně soudu

t013

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb,

Sp. zn. soudu: 43

E

1802/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JIJDr.Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533/29b, Praha 10 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika _ Česká správa sociálního zabezpeěení, Trojská
1997/13a,182 00, Praha 8

proti
Povinnému

(povinné):

Jaroslava Krausová
nar. 14.08.1950, Petra

Sleáka 54818,180 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení záú<ona ě,.396/2012 sb.,
kteým se mění záů<oně.99lÍ963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkou:

43r

1802t2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předrány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

l.

-2.
Datum

převzetí:

místopředsedkyně soudu

3

0 -07-

2013

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 2410/2011

Přotokol o předání spisu soudrrímu exekutorovi
Ivanu
Erbenovi,
Exekutorský úřad Přaha 8' se sídl€m v Prgz€ 5! U okfouhlíku 3/1820
JUDř.

obvodní soud pro Prahu 8. sc 'ldlem 28' plukL l5']J 2qh. PrJ'a

l0

Vr'or ice. re rčci

výkonu rozhodnutí

oplávněného (oprávněné):

Všeobecná zdravotní pojištbvna Českércpub1iky' orlická 4/2020'

ll0

00, Pmlra 3

proti

Denimark_stav. s.r'o., Kr'iŽikova 385/103' 186 00, Praha 8

Povinnému (povinnó)|

předává soudnímu e\ekutoloviv souladu s bodeln 8 přechodnýclr ustanoveni zákona č.396/20]2 sb',
kteďm se měni zákon ě. 99/l963 Sb. občanslcý soudní řád. spis vedený pod spisovou Žnačkou:
,Í3 E

24l012011.

Spolu se spisern byly soudnímu exekLrtorovi předály: Sepsané a zaiištfué věci povinného, ato: -

-L

_l
áo"-z'

Datum převzetí

'" ^

!

-t-

--.

Mgr. Ilona Benešová
mistopředsedkyně soudu

JUDI. lvan Erben
soudní exekutol

Sp.

211.

soudur 43 E 2035/2011

Přotokol o předání spisu soudnímu ex€kutolovi
JUDI. Ivaíu Erbenovi, Ex€kutotský úřad Praha 8, sc sídlem v Praze 5, U okrouhliku 3/l820

obvoď1í soud pro Prahu 8, se sídlenr 28. p]uku ]533/29b. Přaha

10

Vršovice' ve věci

výkonu rozhodnuti

Česká repubLika

oprávněného (opíávná1é)|

- Česká správa

l997l13a, 182 00, Přaha

sociálního zabezpečení,Trojská

8

proti
Jaroslav Horák
nar' 28.1 1.1959' sokolovská 29175,

Povinnému (povinné)|

]

8600' Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s boden 8 přechodných ustanoveni zákona ě.39ó120]2 Sb',
kte|ým se mění zákon č. 99/]963 sb. obóanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 2035/2011.

spolu se spisem byly soudnimu exekutořovi předá y:

'

sepsané a zajištěné věci povinného, ato: -

-1.
-2.
Datum převzetí

(',u

:

l]

íl _L;i

2113

/

Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu: 43820281201'1

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku |533l29b, Praha 10

-

Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

Česká republika

oprávněného (oprávněné):

-

Česká správa sociálního zabezpeéení, Trojská

199711,3a, 182 00, Praha 8

proti
Jaroslav Horák
nar' 28.1 l.1959, Sokolovská 29l75, l8600, Praha

Povinnému (povinné):

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákonaě.39612012 sb.,
ilt."y- se mění zákon é, 9911963 Sb. oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:

4382028t2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, ato: -

-

1.

-2.

tu:
3

DatumpřevzetÍ,

0 -07-

/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

2013

%
/

/

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudur 43 E 4080/2011

Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi
úřad Pr4ha 8, se sídl€m v Praze 5! U okřouhlíku 3/1820

JUDr' Ivanu Erbenovi, Ex€kutořský

obvodni soud přo Přahu 8, se sídlen 28. pluku 1533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněnóho

10

VÍšovice, ve Věci

(oprávněné): Pražská správa sociálrtího zabezpeěení' Trojská l997l]]a' l82

8

Pťaha
Praha 9

00,
Kobylisy, doručovací adresa Sokolovská 855/225, 190 00

proti

Povinnému

(povinné)l

cEFEs'COMPANY s'l.o', BRAUNEROVA
8

LIBEN

563/7' 180 00'

PRÁHA

předává souduimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb.,
ktedm se mění zákon č' 99/1963 sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 n 4089/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného' ato: -

-

1.

-2.
Datum převzetí

:

''1

].l

ftz"Z
---il;iá;il;;;;
2?/

místopředsedk}'ně soudu

-i'r

lij13

.r/

1 !

/
/..

/(-

..... ...4.... f....... ...:_,_>
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zr1. soudu: 43 E 3898/201

I

Přotokol o předání spisu soudnímu erekutolovi
JUDr. Ivanu Erb€novi' Ex€kutoIský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8. se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněrrého

]0

Vršovice' ve věci

(oprávněné): oborová zdravotni pojišťovna zaměstnanců bank, pojištbvo
stavebnictví' Roškotova 1225 /1 110

'

21 ,

a

Pra|ú 4

proti

Povinném].](povinné): PelÍKťejbich
nar. 04'05'1964' Lindnerova 998/6, 180 00' Pťaha 8

- Libeň

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přeclrodných ustanovení zákona č' 396/20]2 sb.'
kterym se mění zákon č. 99/1963 sb' občanský sorrdní řád' spis vedený pod spisovou značkou;
43 E 3898/2011.

spolu se spisem by]y soudnimu exekutorovi předány| sepsa é a za.jištěné věci povinného, a to| -

-

1.

Mgr' Ilona BeneŠová
místopředsedkyně soudu

.)1,JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu: 43 E 240712011

Přotokol o předání spisu soudnímU exekutorovi
JUDr. Ivanu Eřbé ovi! Ex€kutorsLý úřad Práha 8, se sídl€m v Praze 5' U okřouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Pralru 8, se sídlem 28. pluku 15]3/29b, Praha

l0

V*ovice' ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněrré):

VŠeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, orlická 4/2020'
130 00. P.aha 3

proti

Povinnému (povinné):

Denitnalk-stav, s.ř'o', Křižíkova385/103' 186 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovj v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č.39ó/2012 Sb''
ktelým se měni zákon č. 99/l963 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkouI
43 E 21í17 /2011 .

spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

1.

3

místopředsedkyně soudu

ir

'

ir: ;illJ

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudur 43 E 2408/201I

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi
JUDr. Ivánu Eřbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Praze

5,

Obvodni soud pro Prahu 8, se sídlem 28' p]uku l533/29b, Pmha

U okrouhliku 3/l820

10

Vršovice' ve věoi

výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Všeobecná zdravotni pojišt'ovna Českérepubliky. orlická'l/2020,
130 00. Praha 3

proti

Denimark-stav' s'I.o', KiiŽíkova 385/103, 186 00, Praha

Povinnému (povinné):

8

předává soudnímu exekutorovi v souIadu s bodem 8 přechodných ustanovení zákorra č' 396/2012 Sb.'
kteqim se měni zákon č' 99/l9ó3 sb' občanský soudni řád, spis l,edený pod spisovou značkou;
:Í3 E 2408/201'l.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutol'ovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného' ato: -

-

t.

i,l "r;

Datum přeYzetí :

r',i]i

/
1'Á/.r..-)

*......../............

Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutol

So. zn. soudu: 41 8206312011

Protokol o předání spisu soudnímu €xekulořovi
JfIDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Přrha 8' s€ sídlem v Pťaze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sid]ern 28' pluku I533l29b' PÍaha 10
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

-

vršovice, ve věci

Česká republika - Česká správa sociálrrího zabezpečení,Trojská
1997/lla, 182 00, Praha 8

proti

Povinnánu (povinné):

Vendula Ma]išková

naí. l5'10'1q83' Heydukova 1589/6, 180 00' Praha 8-Libeň

předává soudrrimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb',
kterym se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád' spis ved€ný pod spisovou značkou:
13 82063t2011.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány| sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

1.

I ii
Datum převzetí

-tf

.ir3

:

/[

,t <.

/ ,./ /.

1

u<-,,,-L, --

-

JUDi. Ivan Erben
místopiedsedkyně soudu

soudní exekutor

Sp. zn. soudu:43 E 599/2012

Protokol o předání spisu soudniÍnU exekutořovi
JlIDr. Ivanu Erbenovi, Exekutořský úřad Praha 8' se sídl€nl v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha

l0

Vřšovice, ve věci

výkonu loZhodnutí

oprávněného (oplávněné)|

PraŽská správa sociálního zabezpečení, Tlo.jská 1997/13a' 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné)|

Jaroslav Hořák
nar' 28.1 1.1959' sokolovská 29175'

l

8600, Praha 8

předává soudnímu exekutorovj v souladu s bodem 8 přechodných Llstalovení zíkona č' 396/2012 sb.'
klelýn se mění zákon č' 99/1963 sb. občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou Značkou:
13 E s99/2012.

SoP - čísloúčtu3703- 225260] ]/07l0. Vs 43l2059912
Spolu se spisem byly soudrrirnu exekutolovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, ato: -

-

,*"

1.

*:,,",-,

irr

/
/Žr*?
-"*M;.ná*ilffi;

r''.?0i!

,21

mistopředsedkJně soudu

JUDI. Ivau Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 405612011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
J[iDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha l0 * Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

:

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, orlická 4l202o,
130 00, Praha 3

proti
Judita Hladová

Povinnému (povinné):

nar. 20.08.

1

9

62, KřiŽikov a 48 l23,

1

86 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zékona ě.396/2012 sb.'
kterým se mění zákon ě.99/1963 Sb. občanshý soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:

438 4056t2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.
.,

Datum převze ,/

3

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

0 -$I'

.1113

/

/n
//

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 3512/2011

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi Exekutorský úřtd Praha 8, se sidlem v Praze 5' U okřoub|íkD 3/1820

obYodni soud pťo Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b, Praha 10

-

Vršovice. ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

všeobecná zdl'avotní pojišťovna Českér'epubliky, orlická 4/2020,
130 00, Pmha 3

proti
Povinnému (povinné):

Jiří l-IangurbadŽo

nar. 06'07' 1975, Na Kopečku 1283/4, l80 00' Praha

8

předává soudnímu exekutořovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č' 396/2012 Sb''
i<terýl se rnění zákon č- 99/1963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 3512/2011.

Spo]u se spisem byly soudnúnu exekutofovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

Datum př€vzetí

:

lnistopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
Šoudníexekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 5/201l

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Eřbenovi, Exekutořský úřad Praha 8' sc sídlem v Přaze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha 10
výkonu rozhodnutí
oprávněného

-

Vršovice' ve věci

(oprávněné); Všeobecná zd]c\otlli pojjšt'o"lra Če"ki republik). ollická

4/2020,

130 00. Praha 3

proti
Por inr.mu (por

inne):

/Je

ek (

nar' 23'

1

elerln
l

'

1951. Na Ko]rečku 127919. 180 00. Plaha

s-Llbeň

předává soudnimu exekutoroviv souladu s bodem 8 přechodných ustfuloveni zákona č. ]9ó120l2 sb.,
kterým se mění Zákon č. 99/ l 963 s b ' občanský soudni řád. spis vedený pod spisovou aračkou
43 E 5/2011.
I

Spo1u se spisem by1y soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného. a to| -

-

1.

Datum

převzetí:
,,?

/

,

.=:-......../1................

Mgr. 11ona Benešor'á
místopředsedkyně soudu

3

ij .:l

]N]'t

/,/_
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. sorrdrr 43 E 2418

JUDť. Ivanu Elb€novi,

20ll

Přotokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi
Exekutoťský úřad Praha 8, se sídlem v Přaze 5' U okrouhliku 3/1820

Obvodni soud pro Prahu 8, se sídlem 28. p1rrku 15]]/29b, Praha

]0

VŇovice. ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné);

všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky' orlická 4/2020,
130 00, Praha 3
(

2712/09/RVPTP/Bj)

pÍoli
PoviDnému (povinné)|

NadčŽda Sotáko\,á
nar' 24'j0'195]. Střížkovská 72l138. l80 00. Praba 8-Libeň

předává sorrdnímu exekutorovi v souladu s bodern 8 přechoďlých ustanoveDí Zákona č' 39ó120]2 Sb'.
kte{Ím se mění zákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znáčkoU:
13 F, Z43A/zIllt.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předányi
sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

"^,'^'ě,
MgI. Ilona Benešová
místopředsedkyDě soudu

30

-li-

20í3

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutoť

Sp. zn. soudu: 43 E 20J3/2011

Protokol o přcdáni spisu soudnímu exel(utořovi
JUDř. Ivanu Erbenovi, ExekutolŠký úř'8d Praha 8, s€ sidIem v Přaze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodoí soud plo Prahu 8. se síd1em 28' plrrku l533/29b, Praha

l0

Vršovice, ve věci

výkonu lozhodnuti
oplávněného (opráv ěné):

Česká lepublika

- Česká správa

sociálního Zabezpečení, Trojská

]997/13a. 182 00, Pťaha 8
prori

Povinnému (povinné):

Jařoslav Ilorák
nar. 28' l l' l959' sokolovská 29175, ] 8600, Praha 8

předává sorldnimu exekutorovi v souladu s bodeln 8 piechodných Llstanovení zákona č.39ó/20l2 sb.,
kteq'm se mění zákon č' 99/1963 Sb' obč.rnský soudní řád, spis vedený pod spisovou ZnačkouI
43 E 2033/2011.

Spolu se spisem byly soudnínu exekutorovi předány:
sepsané a zaiištěné věci povinného' a to:

-1.

Datum převzetí

i

/rr"7

Mgr' llona Benešová
místopředsed]ryně soudu

JUDť. lvan Elben
soudní exekutor

sp' zn' soudu: 43 E ó37120] l

PÍotokol o přcdáÍí spisu soudíímuéx€kutolovi
JIIDr. Ivanu Erb€noYi' Exekutolský úřad Praha 8, s€ sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b, Praha ]0'Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

Česká republika

- Česká správa

sociálního zabezpečeni' Tíojská

1997113a, 182 00, Praha 8

proti
Povinrrému (povinné):

Romana Hlaváčová
nar. ] 1.07.1980, MIrovická

]

089/40' ] 82 00, Praha 8-Kobylisy

piedává soudlrínu exekutorcvi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb''
kteďm se lněňi ákoll č' 99ll963 sb. občanský soudní řád, spjs vedený pod spisovou značkou:
43 F. 637 /201

1

.

Spolu se spisem byly soudnínu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a

-

'

to:'

1.

-2.
Datum převzetí

:

Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

il

ti

.,,; .

?.a1,1

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 4381665/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JIIDr.Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem vPraze 5' U Okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku L533l29b' Praha 10
výkonu rozhodnutí
oprávněného

-

Vršovice, ve věci

(oprávněné): Vojenská zdravotní pojišťovna Českérepubliky,

Drahobejlova
L404l4,190 03, Praha 9, doručovací adresa Bělehradská i30, 120 00
Pruba2

proti
Povinnému

(povinné):

Eurobest, s.r.o., Prvního pluku 62ll8a,186 00, Praha 8_Karlín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zétkona č,.396/20L2 sb.'
kteým se mění zétkonč,'99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:

43E r665t20t1.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, ato:

_

- 1.
_)

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sn.7n. soudu:43 E 122212011

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JfIDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Pťaze 5' U okrouhlíku 3/1820

Obvodni soud pro Prahlr 8, se sidlem 28. pluku 1533/29b' Přahe

]0

Vršovice, ve věci

výkonu lozlrodnutí
oplávněnóho (oprávnělré):

Všeobecná zdravotni pojišťovrra Českércpubliky, orlická 4/2020,
130 00, Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

.ludita Ierenci
naI. 19'04' 1963, Klihařská

2I4l2. l80 00. Praha

8

předává soudlrímir exekutoťovi v souladu s bodenr 8 přechodných Ustanovení zákona č' 396/2012 sb.,
kteryn se mění zákon č' 99/l963 sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou;
43 F, 3222/2011 .

Spolu se spiscm byly soudnimu exekutolovi předány:
sepsané a zajištónó věci povinného' a to:

_

-L

Datum převzetí

|

'l

r.l

4L
JUDr. lvan Erben

místopředsedkyně soudu

sorrrlní exekutoť

Sp. zn. soudur43 E 7612012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
8' s€ sídlem v Přaze 5' U okrouhlíku 3/1820

ruDr. Ivanu Erbenovi, I]xekutorský úřBd Praba

obvodní soud pto Pralu 8, se síd]em 28' piuku l533/29b' Praha ]0 _ vršovice, ve věci
Yýkonu rozhodnutí

opláWěného (oprávněné):

Všeobecná zdravotni pojišťovna Českérepubliky, orlická 4/2020'
130 00- Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

FAST FooD INTERNATIONAL s'r'o., Na okrouhlíku 157'
PÍaha 8

_

182 00,

Libeň

předává soudnínu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona ě. 396/2012 Sb.,
kteryim se mění zákon č. 99l1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkou;
13 Í' 76/2012.

Spolu se spisem byly soudnimu exekutol'ovi předány| -

sepsa!é a Zajištěné věcipovinného,

-

a to: -

1.

-2.
Datum přeYzetí !

iil;/il;;š;;;
mistoptedsedk},né soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp zn. soudu 4l E I7061201l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDŤ. Ivanu Erbenovi, Exekutorslťý úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5' U okřoub|íku 3/1820

obvodní soud přo Prahu 8, se sidlem 28. pluku 1533/29b, Praha
výkonu roáodnutí
oprávněného

10

Vršovice, ve věoi

(oprávněné)| Všeobecná zdravotní pojišt'ovna Českéreprrbliky, oílická 4/2020'
l30 00, Přaha

3

proti

Povinnému

(povinné)|

Petr

Nový

nal' 22.01.1,963, U libeňského pivovaru 2111834, 180 00, Praia 8 Libeli

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona ě 396120]2 sb-'
i<teqím se mění zákon č. 99/l963 Sb. občanský soudni řád, spís vedený pod spisovou značkouI
43 8 1166n0t1.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného' a tol -

-

1.

Datum převzetí

:

'
/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

3

ir -r;' ll]lli

uk-:::'/,

JUDI. lvan Erben
soudní exekutor

sn. 7n. soudu:'13 E 1633/2011

P}otokol o předání spisu soudnímu ex€kutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, ExekutorŠkýúřad Praha 8, se sídlem v Prlze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodni soud pro Prahu 8, se sidlen 28' pluku 1533/29b, Praha

l0

Vršovice' ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(opřá\,něné): Česká republika - Česká správa sociálniho zabezpečeni, Troiská
l997113a, 182 00, Pťaha 8

proti

Povinnému(povinné)| MaÍiDaGašpaťovičová
nar'

1

l.02.l982, Molákoýa 592120' l 86 00, Plaha 8 - KaÍlin

soudnimu exekutorovi v sou]adu s boder'rr 8 přechodných ustanoveni zákona ě.396/2012 sb',
kteďm se mění zákon č. 99/l96j sb. občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou značkou:
't3 B 1633/20rr.
př€dává

Spolu se spisem byly soudnínu exekutorovi předány|

_

sepsaIé a zaiištěné věci povinnélro' a to| -

-L
-

2.

Datum převzeti

J
:

#rz,l

Mgr. Ilona Benešová
místopiedsedkynč soudu

,.t1

,/'

/

.- lr, e,"''-

(,/ L'

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sl. zn. soudu 4l E I519/201

1

Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Ex€kutořský úřad Praha 8, se sídlem v Pr5ze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Pmlru 8, se sídlem 28. pluku l53]/29b. Pmha

10

Vršovjce, ve věci

výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oprávněné): všeobecná zdravotni pojišťovna Českérepubliky, orlická

4/2020,

130 00, Praha 3

proti

Povinnému

(povinné):

Tomáš Čemák
naÍ ' 22'07 '1952, Zenk|ova 4ó0/86,

l

80 00, Přaha 8

předává soudnúnu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39ó/2012 Sb''
kterýn se nlění zákon č' 99/l963 Sb' občarrský sorrdní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 1539/201t.

SpoJu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:_

sepsané a zaiištěné věci povinnébo' ato| -

-L
-2.
Datum převzetí

.1
:

,4/
ZZ2z,.2

"

/

"""""""',''""-"^'

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

-,

,ill.,

I

,/'"
L'2. lÍ-*-'
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zr. soudu: 43 E 9211201I

Protokol o př€dání spisu soudnímu €xekutorovi
JUDr. lvanu Eřbenovi, Exekutorský úřtd Přaha 8' se sídlem v Praz€ 5, U okrouhliku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(opřávněné)| Všeobecná zdravot
130 00, Praha 3

]0

Vršovice, ve věci

í poiištbvna Českérepubliky,

orllcká 4l2o2o,

proti
Povinnému

(povjnné):

Miloš Machek
nar. 04.02.l969. Bednářská 1024/1. 180 00. Prahx 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/20l2 sb.,
kterým se mění zákon č' 99/l963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 921/2,01 1.

spolu se spisem byly soudnínu exekutolovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného' a to: -

-

t.

-2.
3 Ú

Dalumpřeťzcli:

/3""a'
/

.................9:......../...
Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

"j:-

]013

,/

,1

/

/-L,.-_

JUDI. lvan Erben
soudní exekutoí

so. zn. soudu:'13 E 254712011

Protokol o přcdání spisu soudnimu exekutorovi
8' sc sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

JUDr' Ivanu Erbenovi, Exekutořský úřf,d PrAha

obvodní soud pro Prahu 8, se síd]en 28' pluku 153]/29b, Praha l0 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozhodnulí
oprávněného

(oprávněné)| Česká republika - Česká správa sociálniho zabezpečeni, Trojská
i997/lia, 182 00, Praha 8

proti

Povinnénu (povinné)| NEW BUILDINC conp' s'r.o', Františka Kadlece 182/17, 180 00,
Pr'..rha

8l

il'err

předává soudnímu exekutoroviv souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č.396/2012 Sb',
kteÚm se mění zákon č' 99/l963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
13 E 2511 1201r.

spolu se spisem byly soudnímu exek!torovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, a Ío: -

-

1.

-2.
3

Datum přcvzetí

il 1;

2913

:

rnístooředsedk\'ně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudniexekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 653/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr.Ivanu Eťbeíovi' Exekutofský úřad Praha 8' s€ Šídlemv Praze 5' U okrouh|iku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sidlen 28' pluku ]533/29b, Praha
výkonu .ozhodnutí
oprávněného (oprávněné)|

]0

vršovice' ve věci

Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská ]997l13a, i82 00.

Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

Romana Hlaváčová

nar' l l.07.l980, Mlrovická

]

089/40, ] 82 00. Praha 8_Koby]isy

předává soudnímu exekutorovi v souladu s boden 8 přechodných ustanovení zákona č. ]96/2012 Sb',
kteďm se nrěni zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. spis vedený pod spisovou značkou:

$

n 653/2012.

spol!L se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

DaturÍ převzetí

-4/

.]

:

í2r"?

ti 'Ui - 2Úi:

/

............-.....7............
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

[-,[^
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp.

211.

soudu: 43 E 79?/2011

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Ex€kutorský úŤad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhliku 3/l820

obvodní soud přo Přahu 8. se Sidlenr 28. p1uku 1533/29b' Praha

]0

Vršo\ice, ve věci

výkonu ťozhod11utí
oprávněného

(opÍávněné): Městská

spráVa sociálního Zabezpečení Bmo, Veveří 5' ó60 20' Brno

proti

Povinnému

(povinné):

D.H'R' Gloup s.l.o'' sokolovská ]ó6184, l86 00, Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodeln 8 přcchodnýclr ustanoveni zákona č.396/20l2 sb',
kterýnr se nrěni zákon č' 99/]963 sb' občanský sorrdni řád, spis vedený pod spisoYou značkou:
13 E 797 l2qt

t .

spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi předány: sepsané a zajištěnó věci povinného' a to: -

-L

Datum převzetí

:

J

'"" č;2z?-7
:": - ::rMgr. I]óna Benešová
lnistopředsedkyně soudu

L]

''/ 'jiJ
(

{_
JUDr. Ivan Erben
soudDí exekutor

Sp. zn. soudu:43 E 587/2010

Protokol o předání spisu soudnímu €xekuÍorovi
JfIDr. Ivanu Eřbenovi, Exekutorský úřád Přaha 8, se sídlem v Práz€ 5, U ohouhlíku 3/1820

Obvodni soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533/29b, Praha

výkonu Iozhodnutí

10

Vršovice, ve věcj

Všeobecná zdťavobi pojišťovna Českéřepub]iky, orlická 4/2020'

oplávněného (oprávněné):

130 00, Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

Maftin Šidelka
nař. l l'09' ] 979' Davidkova ]9/657' 180 00' Praha 8 - Libeň

předáVá soudnimu exekutoťovi v souladu s bodem 8 přeclrodných ustanovení zákona č' 396/20l2
kteným se mění zákon č' 99/]963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
:Í3 E 587/2010.

spoh

se spisem

bylv soudnimu exekutorovi předányi -

Sepsané a Zajištěné věci povinného' a to:

_

-1.
i il 'ilr.

2!13

/
L,/L.-L
,,/'

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

/

JUDr'. Ivan Erben
soudní exekutol

sb''

Sp. zn. soudu: 43

E

1919/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDř. Ivanu lrbenovi, Exekutořst(y úřad Praba 8, se sídlem v Přrze 5' U okřouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu

8_

se sid]em 28. pluku l533/29b, Praha 10 _ vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

opláv

ěného (oplávněné):

Všeobecná zdravotni pojišťovna Českélepublilf' orlická 4/2020,
130 00, Praha 3

proti
Povinnému (povinné):

DOREEN, s.r'o' v likvidaci, IČ 65411277, Novákoqich 16, 180 00,
Praha 8

předává soudnímu exekutorovi Y so ladu s bodem 8 přechodných usianovení Zákona č. 396/2012 sb.,
kterýn se nrěni zákor1 č' 99/1963 sb' obča]rský soudní řád, spis vedený pod spisovou Značkou:
43 E 1919/2011.

Spolrr se spiserl byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a to|

-

Datum

-

1.

převzetí: 3 l] -lV-

..4É--v':""""""""

é,Ňrgl' llpía BenešoVá
místoořeclsedkvně soudu

2013

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudur 43 E 2062/201l

Protokol o předíní spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Eřbenovi, Ex€kutorský úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku ]533/29b, Praha

výkonu lozhodnutí
oprávněného

I0

Vršovice. ve věci

(oprávněné)l Česká repub1ika - Česká sprála soclálního Zabezpečeni. Troiská
1997/13a. 182 00, Praha

8

proti

Povinnómll(povinné):

JaroslávHořák
nal' 28' 1 1' 1959' sokolovská 29175' l 8600' Přaha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č' 396/2012 Sb.,
kterým se měni zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. spis vedeqi pod spisovou Značkou:
43 F. 2062/2011

.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány| sepsané a zajiš1ěné \,ěci povinného, a to:

-

_

1.

1r', e-,Mgr. I]ona Benešová
místopředsedkyně soudtl

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutoI

Sp. zn.

Protokol

Ó

soudull3 8203212011

předáni spisu soudnímu cxekutolovi
8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

ruDr. Ivanu nlbenovi' Exekutorský úřad Pl.aha

obvodní soud plo Píahu 8. so síd]en 28. pluku ]533/29b, Ptaha
výkonu rozhodnutí

oprárrre

l0

Vršovice, ve Věci

cho(oprárnen;): re"kl rcpllblikd '

Cecka spláva sociálnílro zabezpečení,Trojská
i997113a, 182 00. Praha 8

pťoti

Povinnónlu (povir

é)|

Jaros]av Horák
nar' 28' l l' l959, sokolovská 29/75, l8600, Praha 8

předává soudúírnu exekutorcvi v souladu s bodel]1 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb',
kterým se lněni zákon č' 99/ l963 sb' občanský sondní iád. spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 2032,/2011.

spolu se spíSem byly soLrdnínu exel(rltol'ovi přcdány:
sopsané a zajištěné věci povinného. a to:

_

-L
3

[

'l/

20i3

JUDI. Ivan Erben
místopiedsedk}.ně soudu

soudní exekLúor

Sp. zn. soudu:

4l

E 2030/2011

Protokol o př€dání spisu souduímu exel(utorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekrltorský úřad Přaha 8' se sidlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodni soud plo Pralru 8. se sídlcn 28' pluku ]533/29b, Praha

výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká repub

ika

l0

Vrsolice' ve věci

ČcsLa spra'a soLialnlllo zabezpečení'Troiská

1997/13a, I82 00. Pmha

E

proti

Povinnému(povinné): JaroslavLIoúk

ať' 28.11.1959' Sokolovská 29/75. !8600' Plaha 8

.

předává soudnínu exekutorovi v solllaclu s lrodem 8 přechodných Ustanovení zákona č. 396/2012 Sb''
ktelýrn se lnění Zál(on č' 99/1963 sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 2030/2011.

Spolu se spiserl byly soudnilnu exekutoťo\'i př€dfuy;
sepsané a zajištěné Věci poYinného, a to:

'

-L
-2

tu

Datum převzetí

.J

ii

.r'

p:l!

:

Mgl. Ilona BeneŠová
místopřcdsedkyně soudu

,;

/_
JUDI. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu: 43 E 2034/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JIJDr' IvanU Eřbenovi, Exekutorský úřf,d Praha 8' se sídlem v Prazc 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8. se sidle]n 28' pluku 1533/29b, Praha
Výkonu roňodnutí
Česká r'epublika

oplávněného (oprávněné):

-

l0

Vťšovice, ve věci

Česká správa sociálního zabezpečeni, Trojská

1997/13a, 182 00, Praha 8

přoti
Jaroslav Horák

Povinnému (povinné):

nar'' 28'

1 1'

1959' Sokolovská 29/75, l8600, Plaha 8

předává soudnímu exeku1olovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č. ]96120I2 sb.,
kte{an se mění zákon č' 99/]963 sb' občalský soudní řád, spis vedený pod spisovou aračkouI
43 F, 2034/1,011 .

Spo1rr se spisern byly soudnímu exekutorovi předány:

scpsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-L

3

Datum pře'tzetí i

|

'il

;13

/
.TUDI. Ivan Erben

místopředsedkyně soudu

soudní exekutol

Sp. zD. soudu:.13

E

126212010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroyi
JUDr. Iyanu Eřbenovi, se sídlem Exekutorského úřadu v Přazé 5'U okrouhliku3/l820

obvodní soud pro PrlthLl
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

8..e

srdlcm 28'

plulu l5l{'2qb Prah.

l0 \r\l\ice.

\e \éci

Všeobecná zdravotní pojišlbvná Českérepubliky' orlická 4/2020,
l30 00. Přalra 3

proti
Pov;nnému (povinné):

DaD Neěesánek
nar. 24'07' l962' Roudnická 450/l 6. l 82 00' Přaha

Ít

předáVá soudnímu exekutoÍovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovcn í 7ákona č.396/20l2 sb''
kterým se mění ákon č. 99/l9ó3 sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou Značkou:
13 Í' 1262/2010.

Spo]u se spisem

tyly soudnímu exekutorovi

předatny:

Sepsané a zajištěné věci povinného. a to: -

-

1.

2011

MgI' Ilona Benešová

JLJDT. Ivan l.lrbcn

místopředsedkyně soudu

soudni exekutor

-2-

Sp. zn.soudu:43 E 126212010

vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák č. 396/2012 sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí' ktcrá byla zahájena přede dnem nabytí účinnostiziíkona
č. 39612012 Sb' a která podle s 25l o.s.ř'' ve Znčníúčinnémode dne nabÍíúčinnostizlík'č'
396/2012 sb.' nespadají po dni nab)-tí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu' soud
ro^rhne lovnoměmě mezi soudní exekutory" ktcři byli jmenováni do jeho obvodu' a
vyrozumí o tom oprávnčnéhoa příslušnéhosoudního exekutora. Díem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis' řízenío výkonu řozhodnutí pokračuje dá|c
u \oudního exclulora
'iako C\ckučni řizcni.
mrůžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastaveni
exekuce bez uvedení důvodu. tomuto návlhu soudní exekutoÍ vyhoví. v tomto případě nemá
soud exekutor nárok na náhradu exekuce a účastníciexekučníhoiízenínemají nárok
na náhradu nákladů'

opřávíěný

oprávněný můžedo 2 měsícůod přcdání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekučÍísoud o změnu exekutora. soud o tomto návrhu lozhodnc.
Č j.

opr.

7355/05A/Po-RvP-n/Ct

sp. zn. soudu:43 B i0ó/20l0

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbcnovi, se sídlem Exekutorského úřadu v Přáze 5'U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Pťahu 8' se sídlem 28. pluku l533/29b' Píaha l0

výkoDu řozhodnutí

oprávněného

-

Vršovice' ve věci

(oprávněné): Všeobecná zdravotní pojištbvna Českérepubliky' orlická

4/2020,

130 00, Praha 3
přo1i

Povinnénu

(povinné):

Lenka PatÍícieHudcová
nar' 03'08.l966' Březinova 490/7, 186 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem E přechodných Ustanoveni ákona č. 396/2012 Sb.'
kteďm se mění ákon č. 99/1963 Sb. občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou mačkou:
43 f, r06/2010.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
scpsanó a zaj ištěné věci povinného, a to:

-t.

Datum převzetí

:

?'

g

_s1- ?01]

,4/

1'éz+-z'
-' "' "-- -ž,--"---"-"-"

''

Mgr. Ílona Benešová
místopiedsedkyně soudu

,1" ,/

1t4

C.*-

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutoÍ

Sp. zn. soudu: 43 E 489/2010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
se sídlem Exekutořského úřadu v Prazc 5,U okrouhlíku3/1820
Ivanu
Erbenovi,
JUDr'

obvodní soud pro Píahu 8. se sídlem 28' pluku l533/29b' Pmha

l0

Vršovice' ve věci

výkonu rozhodnutí
opřávněného

(oprávněné): Všeobecná zdravolni pojišťovna Českércpubliky' odická

'112020'

130 00, Praha 3

přoti

Povinnému

(povinné)|

Petr Řiha
nar' 08.04' l966. Kanderlova

]

607/

l3' ] 80 00, Praha

8 -

Ljbeň

předává soudnímu cxekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných uslanovcni zákona č' 396/20]2 Sb''
itteým se mění zákon č.99/]9ó3 sb. občanský soudní řád, spis vedcný pod spisovou Značkou:
43 tr 489/2010.

spo]u se spisem byly soudnímu cxekutořovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

_

-t.

Datum

přcvzctí:

o _n1_
-'

'LJ

.....,......:..,..,...,.....,.........

Mgr' Ilona'Benešová

mistopředsedkyně soudu

?013

úť-.JUDr. Ivan Erben
soudní cxekutor

t
-2-

Sp. zn.soudu: 43 E 489/2010

vyřozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák č' 396/20l2 Sb.)

Řízcní o qfkollu rozhodnuti, která byla zahájena předc dnem nabytí účinnostizákona
č' 39612012 sb. a která podle s 25l o.s.ř'' ve znění účinnémode dÍe nabytí účinnostizák'č.
396/2012 sb', nespadají po dni nab}tí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, ktcří byli jmenováni do jcho obvodu' a
vyrozumí o ton1 oprávněného a příslušnéhosoudního exekutoÉ. Dnem, kdy soud přcdá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řizení o výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudniho cxCkutora jako erekur:ní řízení.

oprávnčný můžcdo 2 měsícůod přerlání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu' tomuto návrhu soudní exekutor vyhovi. V tomto případě nemá
soudní cxckutor nárok na nríhradu exekuce a účastníciexekučniho řízenínemaji nfuok
na náhraclu niíkladů.

oprávněný múžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat

exekuční soud o změnu exekutola. soud o tomto návlhu rozhodne'
Č1. l

t

ssloltlo_nvl_vco

Sp. zn. soudu:43 E 988/2010

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, se sídlem Exekutorského úřadu v Praze 5,U okrouhlfuu3/l820

obvodní soud pro Přahu 8, se sídlem 28' pluku 1533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
oprávně|ého

10

Vlšovice, ve věci

(oplávněné): oborová zdravotní pojištbvna zaměstnanců bank' pojištbven

a

stavebnictví, Roškotova 1225/ 1, 140 2I, fuaha 4

proti

Povinnému(povinné): MarcelínaGoÍškovová
nar. 05.05.1956, Zenklova l/35, 180 00,

haha 8-Libeil

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona č. ]96/20l2 sb.,
kte{ým se mění ákon ó. 99/]963 sb. občanský soudni řád, sp;s vedený pod spisovou mačkou:
43 f, 9E8/2010.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
scpsané a zajištěné věci povinného, a to:

-1.

Datum převzcti

,4/

:

á4*7

?g

_l1_ ?013

/

MgI' ]lona Benešová
místopředsedkyně soudu

,"/

L>ú,'_
JUDI. Ivan Eťben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu:41 E 1956/2011

Protokol o předání spisu Šoudnímuexekutořovi
JUDr. lvanu Eřbenovi, se sídlcm Exckutořskóho úřadu v Prazc 5't] okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b' Praha ]0
výkoDu.ozhodnutí

-

Vršovice' ve věoi

ULrť.ni \pra\a.ocialrrIho z.rbczpeeeni U\ll nad orlici. smelano\a
43, 562 0l, Ustí nad orlicí

oprávněného (oprávněné):

přolj

Michael Frank
nar. 07.05']968' Přátelství 876/48' l0'1 00. Praha ]0 - Uhřínéves

PovinnémU (povinnó):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákorra č' ]9ó12012 Sb''
kterym se mění zákon č. 99/J963 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou zDačkou:
43 f, r9s6/2011.

spolu sc spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

t.

-2.
Datum převzďí

:

-nt

1|1x

/!
Mpr- Iloha Benešová
místopředsedkyně soudu

JUf)r. Ivan Erben
soudniexekulor

-2-

Sp. zn.soudu: 43

E 1956/2011

Vyrozumění
( čl. tl

přechodná ustanovení zák č.39ó/2012 sb.)

Řizení o výkonu rozhodnutí' ktclá byla zahájena přede dncm nabytí účinnostizákona
č' 39612012 Sb. a která podlc 6 25] o's'ř.. ve Znění účinrrémode dne nabytí účinnostizák.č.
396/2012 sb.. nespadaji po dnj nabýí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě nezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do ieho obvodu, a
vyrozumí o tom oprá\'nčného a příslušnéhosoudního exekutora. Dncm, kdy soud předá
soudnímu etekutorovi soudní spis, řízenío r.ýkonu rozhodnutí pokračuje dále
erekučoířizcní.
u roudního Cxckutora
'jako

opřávněný' můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedeni důvodu. tomuto náwhu soudní exekutoř vyhovi' v tomto případě nemá
soudní exekutoť nárok na niílrradu exekuce a účastníciexekučníhořizení nemají nitok
na náhradu nákladů'

opřávnčný můžedo 2 měsícůod přcdání soudního spisu i bez uvedeni důvodu pořádat
exekrrční soud o změnu exekutola. soud o tomto návrhu rozhodnc'

Čj. opr. 46009/220-2434-1 l '05.2011-] 54] 0/^/L/349/LP/1

Sp. zn. soudu:43 E 2315/2010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenoyi, se sídlem Exekutorskóho úřadu v Přaze 5'U okrouhlfuu3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku I5]3/29b' Praha
výkonu rozhodnutí

l0

vršovice' ve !éci

opÍávnčnóho (oplá\Ťlěné): všeobecná zdÍavotní pojišťovna Českérepubliky, ortická 4/2020,
130 00, Praha

l

proti
Povinnému

(povinné):

Marek ČíŽ
nař. l7.06']976' svidnická 5]2/14' ]8] 00. Praha 8

předává soudnímu cxckutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona č' 396/2012 Sb.,
kteďm se mění zákon č. 99/1963 sb. oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:
43 f, 2315/2010.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zaiištěné věci povinného, a to:

-L
-2.

&z

Datum př€yzetí

:

MgI' ]|ona Bcncšová
místopředsedkyně soudu

/,t;JUDr. lvan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu:43

|

3789/201I

Protokol o předání spisu soudnímu exckutorovi
Erbenovi,
JUDr. Ivanu
se sídlem Exekutorského úřadu v Praz€ 5'U okřouhlíku3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku ]533/29b. Praha

10

vršovice' ve věci

výkonu rozhodnuti

opřáv

ěného

(oprávněné): všeobccná zdralotnl
I30 00. Přaha ]

poji*t'orna Č'esLe republik). or]ická 4/2020'

prori
Povinnému

(povinné):

Jan Eliáš

nar. 19.08.1977, Rajmonova l ]95/7, ] 8200' Přaha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných Ustanovení zákona č.396/20l2 Sb''
ktcfým se mění zákon č- 99/l963 sb' občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou alačkou:
43 E 3149/2011 .

spolu se spisenl byly soudDímu exekulořovi přcdány: sepsané a z^jištěné věci povinného' ato:

,L
-2.
Datum

ur/

převzetí: 29'N-

MgI. llona Bcnešová
místopředsedkyně soudu

2013

_

,"r
%-(/z--

-]iló;-'il;'Ě;'b.'_ _-'
soudníexekutor

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E 3789/2011

vyrozumění
(

čl' II přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízenío výkonu roáodnutí' která byla zahájena přede dnem nabyí účinnostiziikona
č. 39612012 Sb. a která podlc $ 251 o's.ř., ve znění účinnémode dne nabýí účinnostizák'č.
396/2012 Sb., nespadají po dni nab}1í účinnosti tohoto ziíkona do působnosti soudu, soud
tozvrhne rovnoměmě mezi soudní cxckutory. kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávnčného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem' kdy soud předá

soudnímu €xckutořovi soudní spis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dá|e
u soudního cIckutora jako exeLučni řizeni.

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu. tomuto návrhl] soudní exekutol vyhoví. v tomto případčnemá
soudní exckutor nárok na niíIrradu exekuce a účastnícicxekučního řízenínemaji nárok
na náhradu nákladů'

oprívnčnýmůžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedoní důvodu pořádat
exekuční soud o 7měnu exekutora. soud o tomto návrhu roáodne'
Čj. opl' 14626/

]

1

/RVPIP'Mi

Sp. zn. soudu:43 E 3178/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exckutorovi
JUt)r. lvanu Erbenovi, sc sídlem Exekutorského úřádu v Praze 5,U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pÍo Prahu 8' se sídlem 28. pluku l533/29b' Pťaha l0'vršo\icc' \e \čci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(opÍávněné): Všeobecná Zdravolnl pojišťornlČeske lepublik}. oflická

4/2020,

130 00, Praha 3

proti
Povinnómu

(povinné):

Kamil Dvořák

Dar. ] 7.0].] 972' Novákových 856/23' l80 00' Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s boden 8 přechodných Uslanoveni zákona č' 396/20l2 sb.,
kteým se mění zákon č. 99/l96] sb' občanský soudní řád' spis vedeDý pod spisovou značkou:
43 E 3378/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištčnévčci povinnóho' a

-

Datum

1{):

-

l.

převzetí:

á,"uz

/s

-01_ 2013

MgI' llona BcncŠová
mistopředsedLyně soudu

/,/

U44.:-.
JUDr. Ivan Erbcn
soudníexekutoř

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E3378D011

Vyrozumční
(

čl. II přechodná ustanovení zák. č. 396/20l2 Sb.)

Řizcní o qikonu rozhodnuti, ktcrá byla 7aháicna přcde dnem nabytí účinnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle $ 251 o-s.ř., ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák.č.
396/2012 sb.. nespadajÍ po dni nab}.tí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu' soud
rozvrhne rovnoměrně mezi soudni exekutory' kteří byli jmenovani do jeho obvodu, a
vyÍozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekuto.a. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, říz€ní o výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudniho cxckutora jako C\ckučni řizcni.

oprávnčný můžcdo 2 měsícůod přcdání soudního spiŠupodat návrh na zasíavení
exekuce bez uvedení dťtvodu' tomuto návrhu soudní exekutol \yhovi. V tomto piípadě llemá
soudní cxckutor nárok na náhradu cxckucc a účastníciexekučníhoříZenínemají nárok
na náhradu nákladů.

opřávněný můžcdo 2 mčsícůod přcdání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekuční soud o zmčnu cxckutora. soud o tomto návrhu rozhodne.

Čj' opl'

251 0/o3

B/oPS P-RV PZlÍlr

Sp. zn. soudu: 43 E 274212011

Protoko| o předání spiŠusoudnínru ex€kutořovi
se sídlem Exekutorského úřadu v Praze 5'U okrouhlíku3/1820

JUDř' Ivanu Eřbenovi,

obvodní soud pro PÍahu 8, se sídlem 28. pluku l533/29b, Praha l0

výkonu rozhodnutí
oprávněného

-

Vršovic€, ve věci

(opÍávněné): Česká republika' Vézeňski sluŽbá Ceské republiky' Soudní 1ó?2/1a,
l40 ó7. Praha 4

proti

Povinnénu (povinné): JosefRac
nar' 02'08.1972' Pemerova l0/32' l8ó 00' Praha

8 -

Karlín

přcdává soudnímu exekutoťovi v souladu s bďem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/20l2 sb.'
kterým se mění ákon č' 99/l963 sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:

43E 2742D0tl.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutoÍovi předány
sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-t.
:

r

u

'"

*z/

Datum převzeti

-

\,1- L\'til

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu:43 E 2052/2010

Přotokol o přcdání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' se sídlem Exckutorskóho úřadu v Prazc 5'U okrouhlíku3/l820

Obvodni soud pro Prahu 8, sc sídlem 28. pluku l533/29b' Praha

l0'Vršovicc, ve

věci

výkonu rozhodnutí
Všeobeoná zdravotní pojišt'ovna Českérepubliky' Orlická 4/2020'

oprávněĎého (oprávněné):

130 00- Praha

l

proti

Michael Málek

Povinnému (povinné):

nar. 05'02.

l

970' Zenklova

l/]5'

l t}0

00. Praha 8_Libcň

předává soudnímu exekutoíovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona č' 396/2012 Sb.'
kteným se mění ákon č. 99/]96] Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou Značkou:
43 E 2052t2010.

Spolu se spisem byly soudnnnu exekutorovi předány: sepsané a zajišlěnévěci povinného, a to: -

-L

Datum

přcvzetí: ?s _st

ár*^/

1ti3

./

,a/

MgI. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. h'an Erben
soudníexekutor

Sp. zn.soudu: 43 E 205212010

-2.-

Vyrozurnění
(

čl. II přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 sb.)

Řizení o výkonu rozlrodnutí, ktclá byla Zahájena přcde dnenr nabytí účinnostizákona
č. 39612012 Sb. a která podle $ 25l o.s.ř', ve znění účinnémode dne nabýí účinnostizák.č.
396/2012 Sb.. nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
roz\Ťhne rovnoměrnč mezi soudní exckutory. kteři byli jmcnováni do jeho obvodu, a
vyro7.rrmí o tom oprávnčného a příslušnéhosoudního exekutora. DÍem, kdy soud předá

soudnímu exekutorovi soudní spis, řizení
u s0udniho c\Ckulora jako exekUčni říZení.

o výkonu

rozhodnutí pokračuje dále

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení

exekuce bez uvedení důvodu. tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. v tomto případě nemá
soudni cxekutor niirok na náhradu exekuce a účastníciexekučniho řízení nemaji nárok
na niáhradu nákladů'

oprávnčný můžedo 2 měsícůod přcdání soudního spisu i bcz uvedení důvodu pořádat

exekuční soud o změnlL exekubra. soud o tomto návťhu rozhodne'

Či. opr' j

77101

o/Po-RVPJI/Hr

Sp. zn. soudu: I E 56'7/2004

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, se sídlem Exekutorského úřadu v Praze 5'U okrcuhlíku3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sidlem 28. pluku 1533/29b, Praha

l0'Vršovice, ve

věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Všeobecná zdřavotní poj;šťovna ČeskérepubliLy' orlická

4/2020,

130 00. Praha 3

přoti
Povinnému

(povinné):

Ing' Jiří Hůla
nar. 12.l2.1965' Sokolovská 14751180' l80 00, Praha 8 - Libeň

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě. 396/2012 Sb.'
Lter1/m se měni zákon č. 99/1963 sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou mačkou:
, Í' 561/2004.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutoÍovi předány|

-.-

sepsanó a zajištěné věci povinného, a to:

-

l.

-2.
Datum

převzetí:

? -q

-l1-

,/

á4z-"='
_-__i'a;';il#á;il;;
místopředsedkyně soudu

?013

áLJUDŤ' Ivan Elben
soudni exekutor

t
sp' zn' soudu:43 E 1236/200ó

Protokol o přerlání spisu soudnímu exekutorov_i'
^'
p"""c 5'U okrouhlíku3/l820
u'"tuio"'r'oi"
JUDr. Ivanu Erbeno'i' '" 'iate'
'ii"á' "
ve věci
28' pluku I533/29b' PÍaha lo'Vršovice'
obvodni soud pro Prahu 8' se sidlem
!ýkonu rczhodnuti

oÍIická
zdravomi pojišťovna Českérepubliky'
vŠeobecna
(oprávněné):
oDÍávněného '
I

4/2020'

10 00. Praha r

proti

Po\innému (po\

inné':

svauva Drrhnkounilorá
naí' Uo'll'is52' lcnl'lo\a J50

naedá\a.oudnímu cxekutororir souladu

oo"nu'
iIer}m .c mél)i áLon č.
43

E 1236/2006.

spolu

s(j spisem

'o'

'

llo'

l82 00' Píaha 8

c' ]qó/20l2
bodcm 8 picchodnjch ustano\enizákona
značkou:
<pi<orou
pod
áJ'

oo'un'"řj_'""j"i

'pi' "a""s

předány:
byly soudnímu exekutorovi

aIo'
Sepsané a zajištěné věci poyinného'

-

1.

-2.
Datum převzetí

:

1-g '$1_

/

z7*-z'
-'t/---- -

....,.,, -,
- MgI. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

ltt

L[*
JUDI. lvan Erben
soudní exekutor

sb"

Sp. zn. soudu:43 Ir 215/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr.Ivanu Erbenovi' s€ sídlem ExekuÚorského úřadu v PřaZe 5'U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sid]em 28. pluku l5]3/29b' Praha
výkonu rozhodnulí
oprávněného

l0

Vrio\icť' te

(oprávněné): Všcobccná zdra\otlri pojišťo!l]a Če\ke republik). Orlická
l30 00. Přaha ]

veťi

4/2020'

proti

Povinnému

(povinnó):

Per

Šílo

nar. 03.l2.l977, Jelínkova 16]9/8' ]80 00' Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přcchodných ustanov€ní zákona č' 39ó120]2 sb.,
ktcrym se mění zákon č. 9911963 sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 n 2'5Ž008'

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předáÍly: sepsalé a zajjštěné věci povinného, a to:

-

'

1.

-2.
Datum

Dřcvzcti:
'

.lJ o .l1_
"

.t

.:ý:--. -..*-.-. -. -..2./--

...

-.,

MAI. Iloná BeneŠovd
místopředscdkynč soudu

?013

'u

/t)

ý--"---'--

JtJDr. Ivan Erben
soudní exekutor

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E 215/2008

vvrozumění
( čl' II

přechodná ustanovení zák. č. 396/20l2 sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede dnem nab1tí účinnostiziíkona
č.396/2012 Sb' a která podle $ 25] o.s.ř'' ve zněl účinnémode dne nabýi účinoostiaík'č.
396/2012 sb'. nespadají po dni nab)tí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhnc rovnoměmě mezi soudní cxckutory' kteří byli jmenovríni do jeho obvodu' a
vyrozumí o tom oprávlěného a přislušného soudního exekutora' Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudííspis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního e\ekulora jako crckučni řizeni.

opřávněný můžedo 2 mčsícůod předání soudního Špisupodat návrh na zastaveni

exekuce bez uvcdcní důvodrl tomuto návrhu soudní exekutor vyhovi'

v

tomto případě nemá

soudní exekutor nárok na niíhradu exekuce a účastníciexekučníhoiízenínemají nárok

na náhradu niíkladů.

oprávněný múžedo 2 mčsícůod př€dání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekučnísoud o změnu exekutoÉ_ soud o tomlo návrhu ro7hodne
ť]j. opť. 7539/07/Po-ovPJI|e

Sp. zr'. soudu:,13 E 3856/2011

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. lvanu Erbenovi, se sídlem Exekutorského úřadu v Praze 5'U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

l0

vršovice' ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, orJická 4/2020'
130 00- Praha

l

proti
Povinnému (povinné):

Daniel Zeman
nař. lo.04.]974' Řepínská 677ll l, 180 o0, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustánovení ákona č. 396/2012 sb.,
kterým se mění zákon č. 99/l963 sb' oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkou:
43 E 3856/201 1.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a z,ajišlěné věci povin ného, a to:

-t.

Mgr. Ilona Bcnešová
mistopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Eřben
soudní exelutor

Sp. zn. soudur 43

E

1708/201I

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. lyanu Erbcnovi, se sídlern Exekutorského úřadu v Praze 5,U okrouhlftu3/182o

obvodní soud pro Prahu 8, se síd]en 28. p|uku 1533/29b, Praha l0
výkonu roáodnutí
oprávněného

-

vršovice, ve věci

(oprávněné): všeobecná zdravotni pojištblna Českérepubliky. orlická

4/2o2o,

l30 00. PÍaha 3

proti

Povinnému(povinnó):

MarkétaFřidrichová
nal. 06.02.1978, Na Hranicích 357ll9,

l8l

00, Praha 8

předává soudninu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 39ó12012 sb.,
kteÚm s€ mění zákon č. 99/1963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:
43 E t708/2011.

spolu se spisem byly soudnímu exekutořovi předányI
sepsané a zajištěné věci povinného' a to:

-1
-2.
Dátum př€vzeti

:

?

sf}1

á""2/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

?013

úLJUDI. Ivan Erben
soudní exekutoť

Sp. zn. soudu: 43 E 238212010

Protoko| o předánÍ spisu soudnímu exekutorovi
.IUDr. Ivanu Erbenovi' se sídlem Exckutorského úřadu Y Praze 5,U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 2E. pluku 1533/29b, Praha 10 _ vršovice' ve !éci

výkonu rozhodnutí
OpřávDěného

(oprávněné): RevímíbratÍski pokladna'
7l0 l5, Slezská ostrava

zdravotní pojišťovna, Michálkovická l08,

prori

Povinnómu(povinné):

A]exandraTabáková
nar.25'1o']9E3' Chvatěrubská 355/l4' 181 oo, Praha 8_Čimice

předává soudnímu exekutolovi v souladu s bodem E přechodných ustanovení zákona ó. 396/20]2 sb''
kteným se měni zíkon č' 99/I963 sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
F,23AZ/201O.

$

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zaj ištčnó věci povinného' a to:

-L

Datum

převzetí:
íá*-

/

Ltr_il_

',.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

?0"0

/,ú*
ruDr.

Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu: 43

E

1950/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
JUDr. Ivanu Erbenovi, se síd|em Exekutorského úřadu v Praze 5'U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha
výkolu rozhodnutí
oprávněného

l0

vršovicc' v€ věci

(oprávněné)| Všeobecná zdravotni pojištbvna Českérepubliky, orlická

4/2020,

130 00, Praha 3

proti

Povinnému(povinné): RobertMiňovský
nar'

19. ] 1-

l974' Šaldova 388/5' l86 0o, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni ákona č' 396/2012 Sb.,
kterým se mění ákon č. 99/l963 sb. občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 f, 19s0/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

Datum

l.

převzetí:

_01" ?013
?g

á4:-+- /

,/

,/

.......'...'..:..'....'..'..
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

,rt

lt

UL",-ruDr. lvan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 43

E

1638/2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. Ivanu Erbcnovi, se sídlem Exekutorského úřadu v Praze 5'U okrouhlíku3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sÍdlem 28' pluku 1533/29b, Praha 10
výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojištbvna Českérepub|iky' orlická 4/2020,

oprávněného (oprávněné):

130 00. Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

Lenka Patrície Hudcová
nar. 03.08. 19óó' Březinova 490/7' l 8ó 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/20l2 sb.,
kteďm se měni ákon č. 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vcdený pod spisovou značkou:
.t3 Tt 1638/2009.

Spolu se spis€m byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věcipovinného' ato:

-l

-2.
Drtum převzetí:
.

?

g

-if
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*.-/
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í-a',-r2+-'
,.,

Mgř. Ilona Benešová
místopřodscdkyně soudu

JUDI. lvan Erben
soudní exekutor

Sp. zn. soudur 43 F,143'7l20ll

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. lvanu ErbenoYi, sc sídlcm Exekutorského úřadu v Praze 5,U okrouhlíku3/1820

obvodni soud pro Prahu 8, se sídlem 28' plukrr 15]3/29b' Praha ]0 _ Vršovic€, ve věci
výkonu rozhodnuti
opnávněného

(opřávněné): Všeobecná zdru\Útni pojisťU!nJ Čťskťreprrblik5. orlická

4/2020,

130 00. Praha 3

proti

Povinnému (povin

ó):

Pctr Říha

nar.08.04']966' KandeÍova ] 607/13, I80 00' Praha

8 -

Libeň

předává soudnínu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodnýclr ustanovcní ákona č. ]96/20I2 sb.'
ktcÚm se mění zákon č.99/]96] Sb. občanský soudní řád. spis vedený pod spisovou značkou:

43E t 137t2011.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajiš1ěné věci povinného' a

-

1{):

-

1.

Datum přcvzctí:

á-*^,/
.'/

'

2s_01-2013

,

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

/>LJUDr. lvarr Erbcn
soudní exekutor

-2-

Sp. zn.soudu: 43

E

1437/2011

vyřozumění
( čI. II

přcchodná ustanovcní zák' č. 396/2012 sb.)

Řízcni o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena piede dnem nabýí účinnostizákona
č. 39612012 sb- a která podle $ 25l o.s.ř.. ve Znění účinnémode dne nabýí účinnostiZák'č.
396/2012 Sb', nespadáií po dni nabytí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu. soud
rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutoťy' kteií byli jmenováni do jeho obvodu. a
vyrozumí o ton1 opfávněného a příslušnéhosoudního cxekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu elekutorovi soudní spis, řízenío lÝkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudniho cIckutora jako erekučnířízení.

oprávnčný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat nálrh na

zastavenÍ

exekuce bez uveclení dúvodu' tomuto návrhu soudní exekutoř vyhoví. v tomto případč ncmá
soudní exekutor nárok na náhradu cxckuce a účastníciexekučníhořízenínemají nárok
na náhradu nákladů'

oprávnčný můžedo 2 měsícůod př€dání soudního spisu i bez uvcdení důvodu pořádat
exckučni soud o změnu exekutora. solld o tomto návrhu ro7hodnc.
Či. opr' l ]88/07A,RVPIP/Go

Sp. zn. soudu: 43 ll119712009

Protokol o předání Špisusoudnímu exekutorovi
JUDr. lvanu ErbenoYi. se sidlem f,xekutorského úřadu Y Praz€ 5,U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku 1533/29b, Praha

l0

Vršovice. ve věci

výkonu rozhodnutí

všeobecná zdravotní pojišt'ovna Českérepubliky, orlická 4/2020'
l30 00' Praha ], územní přacovišlě Rychnov nad Kněžnou' Palackého
698, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

oprávněného (opřávněné):

prori

Povinnému (povinné):

rrar. l8'08.lq_1. Šenol.ká q

4' l82 o0. Pralla

8 - Ďahlice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s boden 8 přechodných ustanovení zákona č' 39ó12012 Sb.'
kt€Úm se mění ákoD č' 99/l9ó3 sb' občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43

E

1197 /2n09.

Spolu se spisem byly soudnimu cxckutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a to|

Datum převzetí

:

2s

_

_

-01- 2013

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

-2-

Sp. zn.soudu: 43

E

179712009

vyřozumění
(

čl. II přechodná ustanov€ní zák č. 396/2012 sb.)

Řízeni o r1ikonu rozhodnuti, která byla zahájena přede dnem nab}ti účinnostizikona
č' 39612012 Sb. a která podle s 25l o's'ř.' ve znění účimémodc dne nabytí účinnostizák'č.
]96/20]2 sb.. nespadají po dni nabylí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu' soud
rozwhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu' a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudniho exekutora' Dnem' kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis' řízcnío r.ýkonu rozhodnutí pokačuje dále
u soudního €xekutora jako cxckučni řízcni.

oprávněný můžedo 2 mčsícůod přcdání soudního spisu podat návlh na zastavcní

exekuce bez Lrvedení důvodtt' tomuto návlhu soudni exekutor vyhoví. v tomto případě nemá
soudní exekutol nárok na náhradu exekucc a účastníciexekučníhořízenínemaji nárok
l1a nábradu nákladů.

opřávněný můžcdo 2 měsícůod předáni soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekrrčnísoud o mčnu cxckutora_ soud o tomto návfhu lozhodne.
Čj' opl' s 299/09

Sp. zn. soudu: 43

E l610/2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. lvanu Erbenovi, se sídlem Exekutořského úřadu v Praze 5'U okrouhlíku3/1820

obvodni soud pro Prahu 8, s€ sídlem 28. pluku t533/29b, Praha

l0

Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

oprávněného

(oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, orlická

4/2020'

130 00. Praha 3
pťoti

Povinnému(povinné): SvatavaDřahokoÚpilová

nar. 06. l 1.1952' Sosnovecká 8/58

l'

l8

l

00, Praha 8 - Tro.já

předává soudnímu exckutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zá,kona č' 39ól20j2 sb''
ktcrým se mění zákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
,l3

E lól0/2009.

spolu se spisenl byly soudnímu exekutorovi předányI
sepsané a

-

z^j

ištěné věci povinného, ato:

1.

-2.
aralum pi$ýzeti i

2.?2-.
MgI' Ilona Bcncšová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudni exekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 213/2010

Protokol o přcdání spisu soudnímu cxckutorovi
.ruDř. Ivanu Erbenovi' sc sídlem Exekutorskóho úřadu v Praze 5'U okrouhlíku3/l820

obvodni soud pro I'rahu 8, se sídlem 28. pluku 153]/29b' Praha

]0

Vršovice. ve věci

\.ýkonu ÍoZhodnutí

oprávněného

(oprávněné): Všcobecná

zdravotDí pojištbvna Českéícpubliky'

orlická

l30 00' Přaha 3

'112020,

proti
Povinnému

(povinné):

Petr Szalay
nar' 22' 10' ] 965' Šaldova340/l7. 18ó 00. Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodnýoh ustanovení zákona č.396/20]2 sb''
kte{'m se měni ákon č' 99/l963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 2t 3/2010.

Spo'u se spisem byly soudnímu exekulorovipředány:

-

sepsané a zaj;štěnévčci povinného' a to: -

-t.
-2.
Datum

převzetí:

2

9

_01_ 2013

MgI. I!ona Benešová
místopředsedkyně soudu

/r/-JUDr. lvan Erben
soudní cxekutor

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E 213/2010

Vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák č. 396/2012 sb.)

Řizení o výkonu rozhodnutí' která byla Zahájena přede dnem nabytí účinnostiziíkona
č' 39612012 Sb' a ktcrá podle $ 25l o.s.i.' ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák'č'
]9612012 sb., ncspadají po dni nabytí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu. soud
roz-vrhne rovnon'rěmě mezi sorrdni exekutory. ktcří byli jmenovríni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oplá\,něnél]o a přis]ušného soudniho exekutola' Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutoroyi soudní spis, řízení o wýkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního cxckutora jako exekučnířízení'

oprávněný můžcdo 2 mčsícůod předání soudniho spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu' tornuto návrhu soudní exekLrtor v}'hovi. V tomto případě nemá
soudní cxckutor nárok na náhradu exekuce a účastníciexckučního řízení nemají nfuok
na náhradu nákladr"r
Oprávněný můžedo 2 měsícůod př€dání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exckučnísoud o Změnu exekutora. soud o tomto ná\'ihu ro7hodne'
Čj- 6]49/05A/Po-RVP-II/Je

Sp. zn. soudu: 43 E 4561/2007

Protokol o předání spiŠusoudnímu exekutorovi
JUDr' Ivanu Erbenovi' se ŠídlemExekutorského úřadu v Praze 5,U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pÍo Pťahu E' se sidlem 28. pluku ]533/29b, Praha 10

Výkonu rozhodnutí

oprávněného

(oprávněné):

-

Vršovice, ve Véci

Česká republika, Vězeňská s]užba ČeskérepubliLf, soudní l672lla,
140 ó7. Praha 4

proti
Povinnému

(povinné):

JosefRac
nar. 02'08.l972, Pernerova 10/32' 186 00' Praha

8 -

KaÍlin

předává soudnímu exekutořovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb''
kteqim se mění zákon č. 99/1963 sb. občansh' soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:
43

E

4561t2001.

spolu se spisem byly soudnímu exekutoÍovi předány:
sepsané a zaiištěné věci povinného' a to:

-L

Datum převzetí

,4

:

?s/1,/

Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

?$1x

/rú--*
JUDr. Ivan Erben
soudní exekuloř

Sp. zn. soudu: 43 E 47912009

Protokol o předání spisu soudniúu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenoyi, se sídlcm Exekutorského úřadu Y Praze 5,U okřouhlíku3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sidle'i 28. pluku l533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněnó): okresní správa

l0

Vršovice, ve věci

sociálního 7abezpečeníČeskéBudějovice. A.Barcala

l4r l. ']_0 05. Če.ke Budéjo\ic(

proti
Povinnému

(povinné):

René Žák

nar. l0'ol.l977' Kokořinská 204/28.

]

82 o0, Praha 8 - Ďáblice

předává soudnímu exekutoťovi v souladu s bodem E přechodných ustanovení zákona č. j96l20]2 Sb..
kteďm se měn i zákon č. 99/ ] 9ó] Sb. občan ský soud n í řád, spi s vedený pod sp isovou 7načkou:
43 t 419DOO9-

Spolu se spisem byly soudnímu ex€kutoÍovi předály: sepsané a zajištěné věci poviDného, a to| -

-

l.

Datum přeýl'ďí

i

ý-r, zlll

Mgť. l1ona Benešová
místopředsedkyně soudu

írL-*
lliDr.

Ivan Erben
soudní exekutor

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E 47912009

Vyrozumění
(

čl. Il přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 sb.)

Řizení o výkonu rozlrodnutí, která byla zahájcna přcde dnem nab}'tí účiínostizákona
č.396/2012 Sb' a která podlc s 251 o.s.i., ve Znění účinnémode dne nab}'tí úč;nnostizák.č'
396/2012 Sb., nesparlají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
Iozvrhne rovnoměřně nezi soudni exekutory' kteří byli jmenovríni do jeho obvodu. a
lyrozumí o totn oprálněného a příslušnéhosoudního exekutola' Dncmt kdy soud přcdá
soudnímu exekutořovi soudni spis, řízenío výkonu ťozhodnutí pok-račuje dále
u soudniho c\ckutora jako crekučni říZení.

oprávněný můžcdo 2 rněsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
cxckucc bez uvedení důvodu' tomuto návrhu soudní exekutor lThoví. v tomto připadě nemá
soudní exckutor nárok na niibradu exekuce a účastniciexekučníhořízenínemají nárok
na Íáhradu nákladů.
oprávněný můžcdo 2 mčsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
cxckučnísoud o zmčnu exekutola. soud o tomÍo návrhu rozhodne.
Či. opr. 43001/220-2434-1o'02.2009-7700-Kos-2504/07-ExE

Sp. zn. soudu:,ll E 1488/20il

Protokol o předání spisu soudnímu cxckutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, se sídlcm Exekutorského úřadu v Praze 5,U Okrouhlíku3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku 1533/29b, Praha 10

tikonu rozhodnutí
oprávněného

-

Vršovice. ve věci

(oprávněné): všeobecDá zdravotni pojišťovna Českéřepubliky, orlická

4/2020'

130 00. Praha 3

proti

Povinnému

(povinné):

Martin F|egr
nař' 24'05.l9ó6, F.ýdlantská l307'

]

8200. Pťaha 8

předává soudnímu cxekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. ]96/2012 sb'.
ktcrým se mění ákon č' 99/l9ó3 Sb. občanský soudní řád' spis vcdcný pod Spisovou značkou:
43 E 3488/201t.

spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi předány: sepsané a zajištěnó věci povinného. a to: -

- 1.
,2.
Datum

převzetí: 2s -0t

*z/

MgI' Ilona Benešová
mistopředsedk1.rrě soudu

1013

JUDr. lvan Erben
soudní cxekutor

-),

Sp. zn.soudu: 43 E 3488/2011

vyrozumění
(

čl' II přcchodná ustanovcní zák' č. 396/2012 s|r.)

Řízeni o výkonrr rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nab1tí účinnostiz&ona
č' 39612012 Sb' a která podle $ 251 o's.ř'' ve znění účinnémodc dne nabýi účinnostizík'č.
396/2012 Sb'' nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu' a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutofa. Dnem' kdy soud předá
soudnímu ctckutorovi soudní spis, řízení o výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního cxckutora jako exekučnířízení.

oprávnčný můžcdo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návlh na zastavení
exekuce bez uvedení dťlvodu, tomuto návťhu soudní cxekutor vyhoví. v tomto případě ncmá
soudní exekutol nárok na náhradu cxekucc a účastníciexekučníhořízenínemaji nárok
na náhradu nákladů.

opr:ívněný můžcdo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvcdení důvodu pořádat
exekučnísoud o změnu cxekutola, soud o tomto návrhu lozhodne.

Či. opl. 38l0/] l/ltVPlP/Vo

Sp. zn. soudu: 43 E 889/2010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr.Ivanu f,rbcnovi' s€ sídlem Exekutorskóho úřadu v PrNze 5'U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sidlen 28. pluku ]5]3/29b' Přalra
výkonu ÍoZhodnutí

oprávněného

l0

Vršovice, ve věci

(oprávněné): všcobecná Zdralolnl poji'ťolnr Če.te rcpublik}, l)rlická
ll0 00, Praha 3

4/2020'

proti
PoVinnélnu lpo\

il)nél:

šlrpan Hankoci
nar. l3'07.l950' Učitelská I585/25. ]82 00' Praha

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných uslanovení zákona č.396/2012 sb''
kteÚm se mění zákon č. 99/19ó3 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou Značkou:
43 E 889/2010.

spolu se spisem byly soudnímu exekutořovi předáDy:
Sepsané a zajištěné věci povinnélro. a to:

_

'

-L
-2.
Datum

převzetí: 2g '0t
a

'"'7''

Mgr. llona Benešová
nístopředsedkyně soudu

2013

Á,

l'-

JUDr. Ivan Erben
soudní cxckutor

-2-

Sp. zn.soudu:43 E 889/2010

Vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák č. 396/2012 sb.)

Řízeni o r'ýkonu rozl]odnutí' která byla zahájena přede dnem nab}1í účiÍnostizi{kona
č.396n012 sb' a která podlc $ 25l o.s'ř.' ve znčníúčiÍném
ode dne nabýí účinnostizík.č'
396/2012 Sb'' nespadají po dni nabytí účinnostjtohoto zákona do působnostj soudu' soud
rozvrhne lovnoměrně nczi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu' a
vyrozrrmí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního cxekuto.a' Dn€m, kdy soud předá
soudnímu exckutorovi soudní spis' řízenío r"ýkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudníh.l elekUtora jako e\ekučni řilcni.

oprávněný můžcdo 2 měsícůod přcdání soudního spisu podat nár,'rh na zastavení
exekuce bcz u\'edení důvodu. tomuto návdlu soudní cxckutol vyhoví. V tomto případě nemá
soudní cxckutoť narok na náhradu cxekuce a účastníciexckučního řízenínemají niírok

na náhrarlrr nákladů

oprávněný můžcdo 2 měsícůod předání soudního spiŠu i bez uvedení důvodu pořádat
exe*učnísoud o 7mčnu exekutora. soud o tomto návlhu lozhodne.

Či' opr. 3]82/o9/Po-RVPJlct

Sp. zn. soudu: 43 E 3858/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. lvanu Erbenovi' se sídlem Exckutorského úřadu v Praze 5't] okrouhlíku3/l820

obvodní soud pÍo PÍahu 8' se sídlem 28. p]uku 1533/29b, Praha

10

Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českércpub]iky' orlická 4/2020,

oprávněného (oprávněné):

110 00. Praha

l

proti
Povinnému (povinné)|

Andrea BaÍtošová
nař' 27'07'l986' Bínova 533/l0' l8200.Praha8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. ]96/2012 sb''
kterým s(r měni zákon č' 99/19ó3 Sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 3858/2011.

spolu se spisem by]y soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zájištěné věci povinného, a to: -

-

1.

Datum pře!Zetí

*-/

:

2

s

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

-01- 1$13

Dr. Ivan Erben
soudní exekutoř

Sp. zn.soudu: 43 E 3858/2011

-2-

vyřozumění
(

čl. II přcchodná ustanovení

zák

č. 39ó/2012 Sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla Zahájena přede dnem nabýí účinnostiziíkona
č' 39612012 Sb' a která podle $ 25l o.s.i'' ve znění účinnémodc dne nabyti účinnostizák.č'
396/20]2 Sb.. nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu' soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory. kteří byli jmcnováni do jeho obvodu' a
vyrozumí o tonr oplávněného a příslušnéhosoudního exekutora' Dnem' kdy soud předá
soudrrímu exekutorovi soudní spis, řízenío qÍkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního cxckutora jako €xekuční řízení.

oprávnčný můžcdo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návlh na zastavení
exekuce bez uvedení dťlvodu' tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. v tonrto připadč nemá
soudní exekutol nárok na náhradu cxckucc a účastníciexekučÍíhořízenínemaji nárok
na náhradu nákladů.

opŤávněný můžedo 2 mčsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekuční soud o změnu exckutora" soud o tomto návrhu rozhodne'
Či. opl. 1 l 148/l 1/RVPIP/Ps

Sp. zn. soudu: 43

E

1100/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, se sídlem Exekutořského úřadu v Přaze 5,U okrouhlíku3/l820

obvodní soud přo Prshu 8. se sidlem 28' pluku
výkonu rozhodnuti

l5lJ

29b. Práha

l0 - \ršo\ice. \e

\Čci

vojenská zdravotní pojištbvna Českérepub]il]' Drahobejlova

oprávněného (opÍávněné):

1404/4, 190 03, Praha 9
proti

oldřich Havlíček

Povinnému (povinné):

nar. 03.07.1974, Rochovská 75915, 198 00, Praha 9 llloubětín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396/20]2 Sb',
kteďm s€ mění ákon č. 99/19ó3 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou|
13 tr 1100,2008.

spolu sc spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného' a to:

- 1.
-2.
ín -01- ?!13

Datum převzetí :

-

-. -.

- -

-.

- - -

j:-.

,,
,/
- - -

-,

- -

--

-

-..

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JIIDI. Ivan Eťben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu:43 E 1056/2010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
JUDr. Ivanu Erbenovi, sc sídlem Exekutolského úřadu v Praze 5.U okrouhlíku3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku ]533/29b' Přaha

výkonu rozhodnuti
opráVněného

l0

VÍšovioe, ve věci

(oprávněné)j Všeobecná zdravotní pojišťovDa Českérepubliky, orlická
130 00, Praha

l

4/2020'

proti
Por innemu {por

inrlel:

Štepán Hlrlkoci
nar. 13.0?.l950. Učilelská I585/25. l82 00. Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přcclrodných uslanovení Zákona č. 39ó/20l2 Sb',
kteím se mění zákon č. 99/]963 sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1056/20t0.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutořovi předáDy: scpsané a zajištěné věci povinDého' a to: -

-t.
-2.
Datum

e?/

přcvzeÚí: ?g

_Íi1_ ?013

MgI. llona Benešová
místopředsedkynč soudu

á4=JUDr. lvan Erben
soudní exekutor

-2-

Sp. zn.soudu: 43

E

1056/2010

vyřozumění
( čl. Il

přechodná ustanovení zák. č. 39ó/20'l2 sb.)

ŘÍzení o výkonu rozhodnutí, která byla zalrájena přede dnem nabyí účinnostizákona
účimémode dne nab}1i účinnostizák.č.
ě. 39612012 Sb. a která podle $ 25l o.s.ř', ve
'rnění
396/2012 Sb'. nesp.rdají po dni nabýí účinnostitohoto zarkona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory. kteří byli jmenovrini do jeho obvodu. a
\'yťozumí o ton'l op.ávněného a piíslušnéhosoudního cxckutora. Dnem' kdy soud přcdá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízcnío \Ýkonu rozhodnutí pokfačuje dálc
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

oprávnčný můžedo 2 měsícúod předání sourlního spisu podat

nár,'rh na zastaveni
exekuce bez uvcdcni důvodu' tomuto návrhu soudní exekutoř vyhoví' v tomto připadě nemá
soudní cxckutor nárok na náhradu exekuce a účastniciexekučníhořízcníncmají nárok
na náhradu nákladri.

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedeni důvodu pořádat
cxckučni soud o změnu exekutola. soud o tomto návlhu rczhodne.

Či. opr' ]382/09A/Po-RvPJl/Ct

Sp. zn. soudu:43 E29961201t

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Ivanu
Erbenovi,
se sídlem Exekutořského úřadu v Prazc 5,U okrouhliku3/l820
JUDr.

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku l533/29b' Praha

]0

vršovice' vc věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněnó):

Všeobecná zdravotni pojišt'ovna Českércpubliky, orlická'l/2020'
130 00. Praha 3

pÍoti

Povinnému (povinné):

Petr

Bok

nar' 14'05.l962' FÚdlantská l]

14/

l5' l80

00. Praha 8 - Kobylisy

předává soudnimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396/20]2 sb',
kterým se měnízákon č' 99/l963 sb. občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 F' 2996/2Í111-

spolu se spisem byly soudnímu cxekutorovi předány: Sepsané a z^jištěné včci povinného' ato: -

-

l.

&z

Datum převzetí

:

2ryil-?013

Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUI)r. Ivan Erben
soudní exekutol

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E 29961201

1

vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovcní zák

č. 396/2012

sb')

Řizení o výkonu rozhodnutí' ktcrá byla zahájena přede dncm nabytí účinnostizákona

č' 3961201,2 Sb' a která podle $ 251 o-s.ř., ve znění účinnémode dne nab1ti účinnostizrák'č.
396/2012 Sb., nespadají po dni nabytí účinnostitohoto 7ákona do působnosti soudu, soud
rozvrhÍe rcvlloměmě mczi soudni exekutory' kteří byli jmenovlíni do jeho obvodu, a
vylozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudniho exekutola' Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis' řízenío wýkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutořa jako cxckučnířízení.

opráynčný můžedo 2 měsícůod přcdání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedeni důvodu, tomuto nií\Ťhu soudní cxekutor vyhoví' V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na Íábradu exekuce a účastniciexekučníhořízeÍínemají nárok
na náhradu nákladů'

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekučnísoud o změnu exekutora. soud o tomto náWhu rozhodne.
Č]j. opr.

10240/l l/RVPIP/Kč

Sp. zn. soudu: 43 E 25'10/201

I

Protoko| o př€dání spisu soudníúu exekutořovi
.ruDr' Ivanu Erbenovi. se sídlern Exekutorského úřadu v Přazc 5'U ok-rouhlíku3/1820

obvodní soud přo Prahu 8, sc sídlem 28' pluku 1533/29b. Praha

l0

Vršovice' ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): všeobecná Zdravotni pojišťovna Českércpubliky, orlická

4/2020'

130 00. Praha 3

proti
Povinnému

(povinné):

Petr Banbula
nar' 3o'o3.1962' VÍšní31/796' l82 00' Praha

8

Kobylisy

předává soudninru exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona č' 39ó/2012 Sb-,
ttenim se mění ákon č. 99l1963 Sb. občanský soudní řád, spis Vedený pod spisovou značkou:
43 E 2510/2011.

Spo]u se spisen byly soudnínru exekutorovi předfu)y:
sepsané a zajištěné vóci povinného' a to|

-

_

_

t.

:

á.?/

Datum převzeti

u}

_$_ 20i3

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

/D{---JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

-2-

Sp. zn.soudu:43 E 2540/2011

vyřozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák' č. 396/2012 sb.)

Řízení o výkonu rozhodÍutí, kteřá byla zahájena přede dnem nabytí účinnostizákona
č. 39612012 Sb' a která podle $ 25l o.s.ř., ve znění účimémode dne nab}.ti účiÍutostizák'č.
396/2012 sb', nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhre rovnoněmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu. a
vyrozumí o tom oprávnčného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud přcdá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízcnío \"ýkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního elekulora jakrr erekučnířízení.

oprávněnÝ můžedo 2 měsícúod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu' tomuto návrhu soudní cxckutor vyhoví. v tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na náhradu exekuce a účastníciexekučniho řízení nenají nfuok
na náhradu nákladů.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekuční soud o změnu exekutora. soud o tomto návrhu rozhodne.
Č j.

opr' 4l 23l9/RvPIP/Kd/Hk

Sp. zn. soudu:43 E 2402/2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr' Ivanu Erbenovi' se ŠídlcmEx€kutorského úřadu Y Praze 5't] okřouhlíku3/l820

obvodni soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku 1533/29b, Praha 10

výkonu rozhodnutí
oprávněného

-

vrso\ice' vť \éei

(oprávněné): Všeobecná zdrávotnt pojišťovlla Českérťpublik}. ořIická
130 00. Praha 3

'1l202o,

proti

Povjnnému(povinl]é): ŠtefanMatoušek

nar. ] 0']0'l96E. vítova 300. 405 05' Dččin]x-BYNov

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona č.396/2012 sb',
kteným sc mčnízákon č. 99/l963 sb. občanský soudni řád' spis vcdený pod spisovou Zračkou:
13 t 2102/2t09.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předáDy:

_

sepsané a zajištěné věci povinného' a to: -

-

l.

-2.
Datum nřcv7etí :

e^/

29

'01- 201J

Mgr' Ilogaóenešol.r
místopředsedk}ně soudu

6t-:
lI IDr. Tvan F.rhen
soudní exekutol

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E 240212009

Vyrozumění
( čI' II

přechodná ustanovení zák. č.396/20l2 Sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena předc dncm nabýí účinnostizríkoná
č.39612012 sb. a která podle { 251 o.s.ř., ve znčníúčinnémode dne nab}tí účinnostizák.č.
396/2012 Sb.' nespadají po dni nab1tí účinnostitohoto Zákona do působnosti soudu' soud
rozvrhnc rovnomčrnčmczi soudní cxckutory. ktcří byli jmenovríni do jeho obvodu' a
vylozrrmí o tom oprávněného a příslušÍéhosoudního exekutola. Dnem' kdy soud předá

soudnímu cxckutorovi soudííspis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dáIe
u roudniho c\ckutora jako c\Ckučni řilcní.

oprávněný můžcdo 2 mčsícůod přcdání soudního spisu podat ná\Ťh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodtl tomuto náWhu soudní exekutor \Thovi' V tomto případě nemá
soudni cxckutol náIok na náhradu exekuce a účastĎícjcxckučníhořízenínemají nárok
na náhradu nákladů

'

oprávněný rnůžedo 2 měsícůod předání soudniho spisu i bez uvedení důvodu pořádat

exekučÍísoud o změnu exekutora, soLld o tomto návlhu rozhodne.
Čj. opr.

2274lo9/Po-RvPJlKm

Sp. zn. soudu: 43 E 3857/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroyi
JUDr. Ivanu Erbenovi' se sídlem Exekutorského úřadu v Praze 5'U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku l533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněného

l0

Vršovice' ve \'éci

(oprávněné): Všmbecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, orlická

4/2020'

130 00, Praha 3

proti
Povinnému

(povinné):

Daniel Zeman
nar. 10.04.1974, Řepínská ó77l] l, 180 o0, Praha 8

předává soudnínu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni ákona č' 396/2012 sb.,
ktelim se měni zákon č. 99/]963 sb. občanshi soudní řád' spis v€dený pod spisovou značkou:
43 E 3857/20t1.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-L
-2.
Datum

přeÝzetí:

g _l1"

#z/
?

Mgl' llona Benešová
místopředsedkyně soudu

1013

//

Ú(,,'h ť
z--<--''
"

JUDr. lvan !]Íben
soudníexekutor

Sp. zn. soudu: 43 E 1672/2011

Protoko| o předánÍ spiŠusoudnímu exekutorovi
JUDř. Ivanu Brbenovi' se sídlem Exekutorskóho úřadu v Praze 5,U okrouhlíku3/1820

obvodní soud prc Prahu 8, se síd|em 28' pluku 1533/29b, Praha
Výkonu roáodnutí
oprávněného

l0

Vršovice, ve !éci

(oprávněné): všeobecná zdravotni pojištbvna Českérepubliky, orlická

4/2020'

130 00, Praha 3

přoti

Povinnému(povinné): MilanDemeteř
nar. 0]'09']974, Sokolovská 88/9l, l86 00, Praha E

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 sb',
kterým se mění ákon č. 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E

tfiznItl.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

- l.
1
Datum

,,",'-

převzetí: 29

-01' ?[i3

Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu: 43 E2252/2010

Protoko| o předání Špisusoudnímu exekutorovi
se síd|em Exekutorskóho úřadu v Praze 5'U okrouh|íku3/1820

JUDr. lyanu Erbenovi'

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku 15]3/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
opřávněného

l0

Vršovice' ve věci

(opřáVněné): Všeobccná zdnvotní pojištbvna Českérepubliky' orlická

4/2020,

130 00. Praha 3

proti

Povinnému(povinné): RadomilK|ěžík

nar' l0'0l ' 1971' Mazovská '17918, 18l 00. Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39ó/2012 sb''
kteq/m se měDí ákon ě. 99/l963 Sb' občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou Značkou:
43 Í' 2252/2010-

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsatré a zajištěDévěoi povinného, a to: -

- t.
,2.
Datum převzeti

:

? s..01. 2013

MgI' Iiona Benešová
mistopředsedkyně soudu

/ré--JUDr. lvan Brbcn
soudní exekutor

-2-

Sp. zn.soudu:43 E 225212010

Vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 sb.)

Řizení o výkonu rozl'todnutí' která byla zahájcna předc dnem nabytí účinnostiziíkona
č.39612012 Sb. a která podlc $ 251 o.s.ř., ve zněni účinnémode dne nabytí účinnostjzák.č'
39ó12012 sb'. ncspadaji po dni nabýi účinnostitohoto zríkona do působnosti soudu, soud
Iozvlluc rovnoměrnč rrrezi soudní exekutory. kteří byli jmenovrí,rri do jeho obvodu, a
lTrozumi o tom oprá\'něného a příslušnéhosoudního exekutola. Dnem, kdy soud přcdá
soudnímu exekutorovi soudni spis' řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudnihrr erekutora jáko clekučni řizcni.

oprávněný můžedo 2 měsíců od předání soudniho spisu podat návrh na zastavení
cxckuce bcz uvedeni důvodu. tomuto návrhu soudní exekutol vyhoví. V tomto případě nemá
soudni exekutor nárok na niíhradu exekuce a účastnícicxckučniho řízenínemají nfuok
na náhradu nák]adťr.

Oprávněný můžedo 2 mčsícůod přcdání soudního spisu i bez uvedeni důvodu pořádat
exekuční soud o změnu exckutora. soud o tomto návrhu rozhodne'

Čj. opl' 3203/9/Po-RVP-I/Vp

Sp. zn. soudu: 43 E 67212011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, se sídlem Exekutořského úřadu v Praze 5'U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b' Praha 10
výkonu rozhodnutí
oprávněného

-

Vršovice' ve věci

(oprávněné): Všeobecná zdravotní pojisťovna Českérepublikf. orlická

4/2020,

130 00, Praha 3

přoti

Povinnému(povinné): SimonKotalik

nař.2l.04' l968. Nekvasilova 591/l

'

l8ó00'PŤaha8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona č. 396/2012 Sb.'
kteďm se měni ákon ě. 99/l963 sb. oběanský soudní řád, spis v€dený pod spisovou mačkou:
43 E 612/20t1-

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

Datum

převzetí:

ZiLu-',

2

9

_01- ?013

/,/

---.--..-.--.--.,2.--..---.---.--.--.

Mgr' l16na Benesolá

mistopředsedkyně soudu

áz._
ruDr.

Ivan Erben
soudní exekutol

Sp. zn. soudu: 43 D 2341201 l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, se sídlem Exekutořského úřadu v Praze 5,U okrouhlíku3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b, Praha ]0 _ Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

oplávnčného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky'

orlická

4/2020'

130 00. Pmha 3

proti
Povinttému (pot

inné):

Jindra Pešlo!á
nar. 04'01'1988' ULibcňského pivovaru lól2l12. l80 00' Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona ó. 396/2012 sb',
kteÚm se mění zákon č' 99/1963 sb. občansbý soudní řád' spis vedcný pod spisovou značkou:
43 r, 234/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exckutoÍovi předány:
sepsané a zajišrěné věci povinného, a to:

-

Datum

t.

přcvzetí:

á,"Z/

9

-Í\1'?013

MgI' llona Benešová
mistopředsedkyně soudu

l/

L)U-JUDI. lvan Erben
soudní exekutoř

sp. zn' soudu: 4] E 22ól20l

]

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutoroyi
JUDř. Ivanu Erbenovi' se sídlem Exekutorského úřadu v Přaze 5'U okrouhlíku3/l820

Obvodni soud pro
výkonu rozhodnutí

Prah 8,

se sídlem 28. pluku ]533/29b' Praha

10

vršovice, ve věci

všeobecná zdravotni pojišťovna Českérepubliky' oÍlicM 4/2020'

oprávněného (oprávněné):

130 00- Praha 3

pÍoli

vladimír Báršoň

Povinnému (povinné):

naÍ. 16-02.1979, Zenklova 1/35, ]80 00, Přaha 8 - Libeň

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zárkona č' 39ól20l2 Sb.'
kte|im se mění zákon č' 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 226D01t.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-t.
-2.

&z

Datum převzetí

:

?

9;01

?013

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudni exekutoř

Sp. zn. soudu:43

E 1533/2012

Prctokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. lvanu Erbenovi, ExekutorsLý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha 10

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

-

Vlšovice' vc \éci

Česká republika -obvodní soud pro Prahu 2

proti

Povinnému(povinné): DagmarVorlíčková

nar. 27'11.1960, Na Hranicích 674118, 181 00' Pmha 8

předává soudnímu exekutořovi v sÓu]adu s bodem 8 přechodných ustanovení zákolra č' 396/2012 sb.,
kt€Úm se mění zákon č' 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1533/2012.

soP zaslat

na čísloúčtu3103- 22'5260l

Il0710'v s 4] l2l53312

spolu se spjsern byly soDdnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného' a to: -

-

l.

Datum převzetí

_

5 -Ú3"

?011

:

./i'. , *ta-

Benešová
soudu

JUDI. lvan Erben
soudní exekutol

Mgr. Ilona
místopředsedkyně

,r

It

L]'l'i'
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63547829-143944-140812095702 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63547829-143944-140812095702

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudur43

E

149?/2012

Protokol o předání spisu soudtrímu ex€kutorovi
8J Š€ sídlem v PIaze 5, U okřouhlíku 3/1820

ruDr. IYanu ErbenoYi' Exekutorský úřad Ptahá

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku 1533/29b, Praha 10 _ vťšovice, ve věci
výkonu ťoáodnutí
ČR - obvodni soud pro Prahu 2' F.ancouzská 19, ]202l'Prahaz

oprávněného (oprávněné)|
proti

Povinnému (povinné):

Pave] Jenšík
nar' 14.09'1977, Pemerova 403/36, 186 00, Praha 8 - Karlín

předává soudnimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č. 39ó12012 sb',
kte|Ím se mění zákon č. 99ll963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1497 t2012.

soP zaslat

na

č ís]o účttl37 03

- 22526011,l0710

'

ys

431,21,49'7 1,2

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věcipovinného, a to: -

-

1.

-2.
- 5 -03-

Datum převzetí

2!1i.

:

JUDi. Ivan Erben
soudní exekutor

místopředsedk}'ně soudu
'l l]

,

s

oirrt\ i []i L(-rToR
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63548109-143944-140812100118 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63548109-143944-140812100118

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudu: 43 E3429/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDř. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okřouhtíku 3/1820

obvodní soud plo Prahu 8' se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha 10
výkonu rozhodnutí

Česká republika

oprávněného (oprávněné):

-

-

Vršovice, ve věci

Česká správa sociáiního zabezpečeni. Trojská

1997/13a, 182 00' Přaha 8
proti

Povinnému (povinné)|

Petr

Malý

nať. 16.1 1.1964' Ustecká 234l37, 184 00' Praha 8-Dolní Chabry

předává soudnímu exekutorovi v sou]adu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb''
kte|im se mění zákon ě. 99/l963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
13 E 3429t2011..

Spo]u se spisem byly soudnímu exekutořovi předány| sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-1.
-2.
Datum převzetí

-

! -ili

,4,-t

{ra- -'1""'''^
Mor TlonďBenešová
"

201/,

:

místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutol
SO1-ri,\l il!l:ilT.il
rDr lr!rLtait: aati.ta is.irq:Laa
ňiXLrT3lisíiÝ Lili,{ir :l;';],]'.,
li {)kírlirlku.l
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63547436-143944-140812095129 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63547436-143944-140812095129

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudu:

4l E 1358/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JIIDr. Ivanu ErbenoYi, Exekutořský úřad PřAha 8' se sídlem Ý Přaze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Pťahu 8, se sídlem 28' p1uku 1533/29b. Pl'aha 10
výkonu Ťozhodnutí
oprávněného (oplávněné):

-

vršovice, ve věci

ČR - obvodní soud pro Prahu 2, Fřancouzská 19, l2o 2], Praha 2

proti
Jar'oslav Šedivý

Povinnému (povinné):

rraŤ. 30'07'1964,

Pemerova 29ill13, 186 00, Prahn 8 - Karlín

předává soudnímu exekutořovi v souladu s bodem 8 přechodných Llstaoovení zákona č. 396/2012 Sb',
kterým se mění ákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkoui
43 E 1358/2012.

SoP zaslat na ěíslo účtu3'703'

2252601,1/0'71,0

'

y S 43

l2l358l2

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány| sepsané a zaiištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.
Datum pře\zetí

- 5 -$;j-

n/ t:.,')

./.,

t:,,

201t,

:

''''''' {24-'' "' ý"'

-

"'-- -

JUDI. Ivan Erben
soudni exekutor

MgÍ. l]oóa BeneŠová
místopředsedkyně soudu
1LD.
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63549515-143944-140812101237 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63549515-143944-140812101237

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudu: 43 E 954/2012

Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutorovi
JIIDI. Ivanu ErbenoYi, Exekutorský úřad PŤaha 8' s€ sídlem v Přaze 5, U okřouhlíku 3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlern 28' pluku l533/29b' Praha i0 _ vršovice' ve věci

Výkonu rozhodnutí

oprávněného

(oplávněné): ČR - obvodní soud

pro Prahu 2, Irancouzská

l

9, l 20

2 l,

Pťaha 2

proti

Karei skalický

Povinnému (povinné)l

nar. 20.06.1968, Zenklova 1/35, 180 00, Pmha 8

předává soud]rimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 Sb.,
kterym se mění Zákon č. 99/1963 Sb' obča$ký soudní řád' spis vedený pod spisovou Značkou:
43 E934/2012.

soP zasiat

na čis]o účtu3703- 22526l)1I/0'110'y

s 43120954l2

spolu se spisem by]y soudnímu exekutoroví přeďíny| sepsané a zajištěné věci povinného' ato| -

-

1.

-2.
Datum přeYzetí :

.5

I

-0l]- 2e1{

lUDr. Ivan Erben
místopředsedk}'ně soudu

soudní exekutol
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63551038-143944-140812101807 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63551038-143944-140812101807
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Sp. zn. soudu:43 E 538/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUI)r. Ivanu Erbenovi, Exekutořský úřad Přaha 8' s€ sídlem v Praze 5, U okroublíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8. se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha 10
výkonu rozhodnutí

čR - obvodní soud

oprávněného (oprávněné):

-

vťšovice, ve věci

prc Pralru 2, Francouzská 19' 120

21,Pftha2

proti

Jiří várady
nal. 09'07'1988' Zelenoho$ká 513/3, 18] 00, Pťaha 8

Povinnému (povinné):

předáVá soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb',
kteqim se mění zákon č' 99/19ó3 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkoui
43 E 538/2012.

soP zaslat

na ěíslo účtu3'703- 2252601,1/071,0. y s 4312053812

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předányi sepsané a zajištěné věci povinného' a to: -

-l

Datum převzetí

:

íi'*,

/

-5 -t:j uu

Mgr' I1ona BeneŠová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutol
aatlll)!t t:1,i tii.itrl
]l Dl lr.,r l'i)_jt i.. a!]l il']']9ó]9:oc

L;ri.tu i o,i:stii LiR^D fn,rF,^:
U Okrour,titu
rrrr

i

n. friili 5
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63552386-143944-140812102537 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63552386-143944-140812102537

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudur43

E lq47l2012

Protokol o př€dání spisu soudnímu ex€kutorovi
JUI)r. Ivanu Erbenovi, ExekutorsLý úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5, U okřouhlíku 3/1820

Obvodni soud pro Přahu 8, se sidlem 28. pluktt 1533/29b' Praha 10

výkonu rczhodnutí

oplávněného (oplávněné):

-

vršovice, ve věci

Vojenská zdravotni pojišťovna Českérepub1iky, Drahobejlova
I'404/4, I90 03' Praha 9' doručovací adresa w'churchilla 7, 'l00 01
Ustí nad Labem

pťoti

Povinnému (povinné):

Lukáš Rokoský

nař. 27.1 1.l981'

V Holešoviěkách 1400/7'

182 00, Praha s-Libei1

předává soudnirnu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 Sb.'
kteÚm se mění Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkouI
43

E 1947/2012.

Spolu se spisem by]y soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2.
Datum přelzetí

:

"g/llýl

Ú,"7
MgI' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

soLlDNl E!IK { lŤ.r].
Lrnr Lrn LRbt\t . r,t r,: .s. ,-."
E}}hL Tr,lt.\ii\ I ti \n::t. ,. ,
U ()kí]uIl]ku j

l5lr00
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63552932-143944-140812103234 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63552932-143944-140812103234
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Sn. zn. soudu:4ll F.2a2212010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Jf]Dr. Ivanu Erbenovi' Exekutorský úřad Práha 8' sc sídl€m v Praze 5! U okřouhlíku 3/1820

obvodni soud pro Prahu 8' se sidlern 28' pluku 1533/29b' Pťaha l0

V1šo\ ice'

\c lěci

\'ýkol1u l'ozhodnuti

oprávněného

(oprávněné)l Všeobecná zdra\otnl
I

i0

00, Praha

poJist'o\na Česke repub1ik),

orlická

4/2020,

3

proti
Povinnérnu

(povinné):

Van Flao Tran
nar' i 5. ] 0' ] 989' Bťaunerova 512/28' l80 00' Praha

8

předává soudnÍnu exekutol'ovi v souladu 5 bode]n 8 pi€chodných ustanoveňi zákona č.396/2012 sb'.
kterýrn se měni zákon č' 99/l963 sb' občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou značkouI
13 E 2822DÍJI0.

spolu se spisem by]y soudninu exekutorovi přodány: sepsané a zaiištěné věci povinného' a to| -

-L
-2.
Datum pře\zeti

,-:'

:

(Á1'+/':''7

::_::7

,/

-5 '''j
,/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

2!1l,

/

/ ?" ,l-:*
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

solJDNÍExFKLŤol

JLI)r \xf ERliLl\r .rl:i.1a:

19619200
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63553565-143944-140812104239 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63553565-143944-140812104239
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Sp. zn. soudu: 43 E 69212012

Protokol o předání spisu soudnímu etekutorovi
JUDř. Ivanu ErbeDovi, ExekulořsLý úŤad Praha 8' se sídlem v Přaze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Pťahu 8, se sidiem 28' pluku l533/29b. Praha I0 _ vršovice, Ve věci

výkonrr rozhodnutí

opřávněného (opťávněné):

ČR _ obvodní soud pro Prahu 2, F.ancouzská 19, 120 2l Praha 2
'

proti

Povinnému (povinné):

Pavel Jenšík
nar. 14.09.1 977, Pemerova 403/36, 1 86 00. Praha 8 - Karlin

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
13 E 692/2012.

SoP zaslat na čísloúčtu37

03 -

2252601 I l0'7 10. v

s 4312069212

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného, ato: -

"L
,2.
Datum převzetí i

- 5 -!ir' l$14

t3*2
Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

soL

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutoÍ
l)Ni l;!l(LIaŘ

JlDrI I L!!E\ .lr.L. tcr l96t1g)ila
t\Iít l {,l.rli LR\tt l-li r.dÁ.
Ll.[,f ], irku l
LiLr

U0 i,Gh!

i
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63548365-143944-140812100459 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63548365-143944-140812100459
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Sp. zn. soudur43 E 1496/2012

Přotokol o předání spiŠu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Eřbenovi, Ex€kutors!.ý úřad Prrha 8, se sídlem v Praz€ 5' U okřouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praba 10
výkonu rozhodnuti

-

Vršovice, ve věci

ČR - obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 19, I20 2I'Pftha2

oprávněného (oprávněné):

prctí
Martin Fila

Povinnému (povinné):

nar' 21.08.1969' Konšelská l403/2, 180 00' Plaha

8

předává soudnímu exekutorovi v sou]adu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb.'
kterým se mění zákon ě. 99/1963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:
43

E 1496/20Í2.

soP zaslat

na čísloúčtll3'703- 22526011l01I0

'

v s 4312149ó12

Spolu se spisem byly soudnim!' exekutorovi piedány: sepsané a zajištěné věcipovinného, a to: -

-

l.

Datum převzetí

:

!

-!:,r- ?01{

/
]UDť. Ivan Elben
soudní exekutol

místopředsedkyně soudu
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63550274-143944-140812101519 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63550274-143944-140812101519
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Sp. zn. soudur 43 E 3751/2011

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Exekutorský úřad Praha 8, se sidlem v Přaz€ 5' U okrouhlíku 3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b, Praha 10
výkonu loZhodnuti

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdťavotní poiištbvna Českérepubliky, oÍljcká 4/2020,

oprávněného (opťávněné):

Ii0

00, Praha 3

proti

Povinnému (povinné)|

David Pech

nar. 01.03.1980, Zenklova l/35.

l8000.Praha8

předává soudnímu exekutorovj v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 39612012
kteťým sc mění Zákon č. 99/] 963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 3751/2011.

spolu se spisem byIy soudninu exekutorovipřeďínyI
Sepsané a zajištěné věci poYinného, a to: -

-L

Datum přeYzetí
i
'/

:

-5

,..-,

,/t- '" -r

za-

'

-í3'2014

./
.

....

JUDr. Ivan Erben

Mgr. I]ona Benešová
místopředsedkyně soudu

soudní exekutor
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63553124-143944-140812103555 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63553124-143944-140812103555
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Sp. zn. soudu: 43

JUDř. Ivanu Erb€novi,

1926/2011

Přotokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
Exekutorský úřad Přáha 8' se sídl€m v Přáze 5j U okřouhlíku 3/l820

obvodni soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b' Praha 10
výkonu rozhodnutí
oprávněného

E

opláYněné):

-

Vršovice' ve věci

Všeobecná zdra\otni pojist'olrla Česke repub1iky. orlická '112020,
130 00, Praha 3

proti

Poviinénu(povinné): JosefBlažek

nar' 06'07'1969' Poznaňská 442119' 181 00' Praha 8

předává soudnimu exekutol'ovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/20l2 Sb''
kterým se měni zákon č' 99/1963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou ZraókouI
13

t

1926/2011.

Spolrr se spisem byly soudnirnu exekutolovi předány: sepsané a zajištěné věci povin ého, a to: -

-

1.
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]UDr. Ivan Erben

MpI' Ilona Benešová
místoDředsedkvně soudu
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63553343-143944-140812103905 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63553343-143944-140812103905
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Sp. zn. soudu: 43 E 41?/201l

Protokol o předáni spisu Šoudnímu€xekutorovi
JUDr. Ivánu Eřbenovi' Erekutorský úřad Praha 8' se Šídlcmv Praz€ 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku 1533/29b' Praha 10'VrŠoYice' ve véci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Všeobecná zdlavotní pojišťovna Českéreprrbliky, ollická
li0 00, Prah4 3

4/2020,

proti

Povinnému

(povinné):

Karni] Lacko
nar.02.06.t962' Česákova 42514, 182 00' Praha 8 - střížkov

předává soudnimlL exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných uslanovení zákona č' 396/20l2 sb..
ktelým se nlění zlíkon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 F, 117 /Žtl1l .

Spo1u se spisenr byly soudnimu exekutorovi př€ďá
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

yI

'

i;l-

-2.
Datum převzetí

|

-5

_Í]3- 201{

./;,
\1:,....,..,L.

JUDr. Ivan Erben

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

soudní exekutor

Sol]]]Nl ExĚKUToÍ

i] I'i.ERBE\ i ar]L lČ:49639?00
ixljiiU ťoRsrii'ÚŘ^D PliÁtiA l
.

U OkrouhLiku

i

]!i]c0 |I!hí 5
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63553786-143944-140812104610 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63553786-143944-140812104610
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Sp.

JUDr. Ivanu Erb€novi,

zn soudur 4l E ll7l2012

Protokol o předání spisu soudnímu éxekutorovi
Exekutorský úřad Praha 8, se sídl€m v Přaze 5, U okroublíku 3/1820

obYodní soud pro Prahu 8, se sid]em 28. pluku 1533/29b' Píaha 10 Vršovice, \e leci

výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálniho zabezpečení'TÍojská l997l13a, 182
Praha 8 - Kobylisy

00,

proti
Povinnému

(povinné)|

Michal Banda
nar.0'1'03'1962, Poštovni přihrádka 838, 113 98' Ptaha l

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přeclrodných ustanov€ní Zákona č' 396/2012 sb-,
kteďm se měni zákon č' 99/]96] Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 337 t2012.

soP zaslat

na čísloúčtu3103-

225260lIl01I0. y s 43l20337 ]2

Spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi př€dány|

_

sepsané a zajištěnó věci povinného. a toi -

-L

Datum převzetí i

á)'?'

- 5 "{Í 201{

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

ú*('-_
JUDr. Ivan Erben
so3dní. p5pkgto1,,
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63557382-143944-140812112304 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63557382-143944-140812112304
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Sp. zn. soudu: 43 E 419/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JlIDr. Ivanu Erbenovi' Exekutořský úřad Prahá 8! s€ sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodni soud přo Pr?hu 8' se sidlem 28' phku 1533/29b, Přaha

výkonu lozhodnutí
oprávněného

l0

Vršo\icc, ýe teci

(oprávněné): Všeobecná zdrarotni pojist'ornr Česke reptLbllk). orlická

4/2020.

130 00, Praha 3

proti

Povinnému

(povinné):

Kanjl Lacko

nar' 02'0ó'1962' Česákova 425/4, 182 o0, Praha 8 - střížkov

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb.'
kterýrn se měni zákon č' 99/]963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou Značkou:
43 E 419/2011,

spolu se spísem byly soudnímu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného' a to| -

-

1.

-2.

*^^"ž):,/'/\'B

1'*

ó,/^JUDr. lvan Erben
soudní exekutol

Mgr' llona BeneŠová
místopředsedkyně soudLl
LDl

l

S'I L/ýEiE(LTOR
llnLN.a]r] Ja'Jd.]ňl.^

t:rnllronstl
1t

Un,ro pn

Okouhllku

:i] (]0 PEha

3

5

lrii

"

(ó)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63554235-143944-140812105002 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63554235-143944-140812105002
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Sp. zn. soudu:43 E 97212012

Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutořovi
JIJDr. Ivánu Erbenovi' Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28' pluku l533/29b, Přaha
Výkonu roáodnutí
oprávněného (opťávněné):

l0

vťšovice, ve věci

Pražská spláva sociálního zabezpečení, Tlojská 1997/13a, l82 00,

Praha 8 - Kobylisy

proti

Michal Hyreš
nar. 0].09.l975, Gdaňská333121,

Povinnému (povinné):

l8l

00, Přaha 8 - Bohnice

předává soudnírnu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č' 396/2012 sb.,
ktelýn se lnění zákon č' 99/l963 Sb' občanský soudní řád, spis vede]rý pod spisovou značkou;
43 E 972/2012.

soP zaslat

na ěíslo účtu3'703-

225260Ill0'71,0,ys 431209'7212

spolu se spisem b),ly soudnimu exekutorovi piedány; Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-2
Datum převzetí

:

-5.t5

'.\u

rjl.''"-i
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soLrdnr e\ekutor
l.

]j

|'.:

. a

l]:

] l(i {9Ú]L;]l]ll

! t lj]:];,li Ílil!!; i]iL-,,/i

II::rtrri

.-

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63558874-143944-140812115308 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63558874-143944-140812115308
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Sp. zn. soudu:'13 E 3561/201

I

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDř. lvanu Eťbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5, U okroublíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku l5]3/29b. Praha

10

Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprá\'něné):

PmŽská správa sociálního zabezpečeni, Trojská 1997/13a, 182 00'
Praha 8 - Kobylisy

proti
Jan Klíma
nar. ] 8'01' l970, Feřtekova 5'{8/5, l8 ] 00, Praha 8

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutoťovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č' 396/2012 Sb.,
kterýn se mění zákon č. 99/1963 Sb' občanský soudní řád' spis Vedený pod spisovou značkou:
43 E 3s6r/20r1.

spo]u se spisem byly soudnimu exekutorovi předány: sepsané a Zajištěnévěci povinného' a to: -

-

1.

Datum převzetí

201{

:

á'-

Z

Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudt-r

JUDI. lvan Erben
soudní exekutor
!lniL]ťl a\EliLŤa]ii
. l:,r tr, E:l!llll i'll,la.l'r6l!l/rr

ElEiiL'iÚt!ti! tjli

'í) :']i'''

L Olir.uhlltu

lir) 00 l'f.lrd

i
5

'. '
161

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63558749-143944-140812114951 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63558749-143944-140812114951
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Sp. zn. soudu; '13

E

1414/2011

Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutořovi
JUDř. Ivanu Erbenovi' Exekutořský úřad Přaha 8j se sídlem v Praze 5' U okřouhlíku 3/1820

Obvod

i

soud pro Prahu 8, se sidlenr 28' p]uku l53]/29b' Praha 10

výkonu rozhodnutí

-

vršovice' ve věci

Česká správa sociálr]ího zabezpečeni, Trojská l997ll3a' l82 00,

oprávněného (oprávněné):

PÍáhá 8
proti

Michal Hyreš
nať.03.09.l975. Gdaňská 333/27, 18] 00' Praha 8 _ Bohnice

Po\'jnnéňu (povirrné):

předává soudnímu exekutoroviv sou]adu s bodem 8 přechodných ustanovení zákorra č' 396/2012 Sb..
kterýn se má1í Zákon č' 99/l963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:

138 r414D0t1.

Spolu se spiser'rr byly souďlimu exekutolovi předány: Sepsané a zaiištěné věci povinného, ato: -

,

1.

-2.
Datum

převzetí:

- ! 'ijb-

E01{

/
.---.-----.--.--.--..-*1----.-'z-12:'"'2

Mgr' llona Benešová
místopředsedkyně soudu

.TllDr. lvan Erben
ť-\i]l-;L]Io!iStiÝ
L Olirn
LjLr

L]i,^,!'J
ii

iili

LL

l

I . .l

:i' '' "

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63559058-143944-140812115623 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63559058-143944-140812115623
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Sp. zn' soudu: 43

É1144/2012

Protokol o př€dání spisu soudnímu ex€kutořovi
J{'Dr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Přaha 8, se sídlem v PrMe 5' U okroublíku 3/1820

obvodní soud pÍo Prahu E, se sídlen 28' pluku 15]3/29b, Praha

10

vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

PraŽská správa socíá]ního zabezp€čení' Trojská 1997/13a' 182 00,
Přaha
Kobylisy, doručovací adÍesa Křížová 3I94l6a' l50 21
Praba

8

5

proti
Povinnén1u (povi né):

Jakub Rybář
nar.

2 ]

'04.

t

975' Flrrězd enská'7 6'7l2c' 181

00,Praha8-Troja

předává soudnímu exekutorovi v sou]adu s bodem 8 přechoúlých ustanovení zákona č' 396/2012 sb.,
kte{im sc měni zákon č. 99/19ó3 Sb. občanský soudlrí řád, spis vedený pod spisovou značkou:

438

1144/2,012.

soP zaslat

na čís]oťlčtll3'703- 2252601I l0'710, y S

43l2l

144] 2

Spolu se spisem byly soudnímu exekútorovi předány: sepsané a zajištěné věci povinného, a

1():

-

, t.
,2.
Datum přeYzetí

;

/Ár'o.,-......../_..

-05- ?011

/

Mgr' Ilona Benešová
místopiedsedkyně soudu

JUDr. lvan Erben
soudní exekutol

sol]l'Nl EÍE(LTan
r!D. lran El{BEU - a.!tL,Ia:.!961t2c0
E}TXtTORsr(Ý ÚŘAD r]ini ],\..
L Okrouhlikui
|50

00 lrah{

5

Íó]

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63559430-143944-140812120258 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63559430-143944-140812120258
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Sp. zn. soudu:43 E2'781/2011

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDř. Ivanu ErbenoYi, Exekutorský úřad Přaha 8, s€ síd|em v Přaze 5' U okřouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' p]uku l533/29b' Praha
výkonu roZhodnuti

opráv ěného (oprávlrěné)|

Česká republika

- Česká správa

I0

Vršovice, ve věci

sociálního zabezpečení,Trojská

1997/13a- 182 00, Praha 8

proti

Povinnému (povinné)|

Pavel Mihal'ov

nar. 30'08'198l' Štětfuská 3'13134,

l8l

o0' Praha s-Bohnice

předáVá soudnimu oxekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb',
kteIým se mění zákon č. 99/l963 sb. občanský soudní řád, spis vcdený pod spisovou značkou:

13 E,2781D0r1.

Spolu se spisem by]y soudnímu exekutorovi předá1y: sepsanó a zajištěné věci povinného, a to;

-

,L

'^'"^'*"'"'

,.Ír'))

Mgr. I1ona Benešová
místopředsedkyně solrdu

JUDr. Ivan Eťben
soudní exekutoř

r,. ,].,

.'\t^UTU!

Iun ERBF-N . 0lL. Ia:.195r9lOll

'LD.
L{IštryORsHÍ
Úň{o

L LrkftnLrlrtr l
15'.]

Ú0 fuana

j

P.li''.n-/'

t

(6)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63560062-143944-140812121541 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63560062-143944-140812121541
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Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5' U okřouhlíku 3/1820

Obvodni soud pro PrahlL 8, se sidlem 28. pluku 1533/29b, Praha ]0
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oplávněnó):

-

Vršovice, ve věci

PraŽská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00,
Praba 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

Luboš SamuelTomek
neř' 03'06'l984, Poznanská 439/25, l81 00, Praha

8 -

Bohnice

předává soudnúnu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č. 396/2012 Sb''
kterym se mění zákon č' 99/19ó3 sb' občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou Značkou:
13 E t1t9t2012.

SoP zas]at

na

čísloúčtu3103- 2252601I/0710.

ys

43121'71912

Spolu se spisem byly soudnínu exekutorovi předány| Sepsané a zajištěné věci povinného' a to:

_

-L
1ů 'Ůi'
Datum přeYzetí :

lu1{

Šoil)Nl E](:]ii i' ]il
JrjDI l'il] ER!Í)r il]]l la_:'1''rr9]rr1_]

I\r_Ň]Toás!;Y

l/

,,//-/
Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

ÚŘr\i_,

,/Ír oktuuirliku
tetaLt

Pil.\H;|

-l :'

r^r,:1

','

ts:

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63561141-143944-140812123327 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63561141-143944-140812123327
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Protokol o předání spisu soudnimu €xekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekulořský úřad Praha 8, se sídlem v Přaze 5' U okrouhlíku 3/1820

Obvodni soud pro PřahU 8' se sídlem 28. pluku ]533/29b' Plaha 10

výkonu rczhodnutí

-

vršovice' ve věci

PraŽská správa sociálního zabezpečení, Trojská l997ll3a. 182 00,
Pťaha 8 - Koby]isy

oprávněného (oprávněné):

proti
PovinnéIrru (povinné)l

Luboš Samue] Tomek
nal' 03'06' l984, Poznaňská 439/25'

1 8

1

00. Pťaha 8 - Bohnice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 Sb.'
kterýn se mění zákon č. 99/1963 sb' občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou značkou:

43F

1111/ZO1Z,

soP zaslat

na čislo účtu3'703-

2252601Il0710'ys 4312L'7l712

spolu se spisenr byly soudnimu exekutorovi předány: sepsané a zajištěné věci povirrného' a to:

,

_

t.

-1
Datum převzetí

1

I -0i'

:

201ll

? !,:!LE\El'] Ť

I

Mgr. llona BeneŠová
místopředsedkyně soudrr

961920c

L'*A'o'
1 n{iRsriÝ
50

o-o'llliha

5

JUDI. lvan Erben
soudní exekutol

AÍ
(6)

a--

-

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63560969-143944-140812123048 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63560969-143944-140812123048
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,lt sp. zn' soudu; 4] Ě l40'//20ll

JUDr. Ivanu Eřb€novi,

Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutořovi
Exekutorský úřBd Prah!r 8l se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Pťahu 8, se sid]em 28. pluku ]533/29b, Praha l0
výkonu rozhodnuti

-

Vršovice, ve věci

Česká správa sociálniho zabezpečení'Trojská 1997/13a, 182 00,

oprávněného (oprávněné)l

Praha

8

proti

Luboš Samue] Tomek
nar' 0]'06' l984, Poznaňská 439/25, ] 81 00' Přaha 8 - Bohnice

Po,'innérnu (povinné):

předává soudnimu exekutolovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' :]96/2012 Sb''
ktelýln se mění ákon č' 99/1963 sb. občanský soudl1í řád, spis vedený pod spisovou značkollI
13 E 1107 1201r.

SpoLu se spisem byly soudnirnu exekulolovi

sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

předáry:'

'

1.

I

u t'

Datum přcvzetí :

...........

á3o',

t"ull+

,

/

./ ,

""4.,
*,. r.

Mgr. IIona Be9eíová
nístopředsedkyně sottdu

irii,N j!:L

l . ":''
'l

)

J(..i9639200

(rk{I} PL.]iaÁ t

'.rqli|Ú
'l;'-'

)

(6)

--=:)-

ruDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63561318-143944-140812123614 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63561318-143944-140812123614
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r
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481/201

I

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutoyovi
JUDř. Ivanu Erbelrovi' Exekutořský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5' U okroublíku 3/1820

výko

u

obvodní soud přo Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha
roáodnutí

oprávněného (oprávněné):

l0

Vlšovice' ve věci

Všeobecná zdravotní pojištbvna Čcskérepubliky, oťlická 4/2020,
130 00' Přaha 3

proti
Povinrrému (povinné):

Jan Brabec
nar. 12'02' l975, Korycanská 371l4, 181 00'Pmha8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě. 39ó12012 sb',
kteďm se mění zákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 483/2011.

spolu se spisen byly soudnimu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a to| -

-

1.

Datum převzetí

:

,'l 0'01-'nt14

1íil"i"fi{;ftť

'\' ""rl'

m1stopiedsedkyné soudu

,

.,,
.'_e-í....1}....".....l;s"...JUDI. Ivan Erben
soudííexekutol

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63562534-143944-140812125337 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63562534-143944-140812125337
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Sp. zn. soudu: 43 E 3754/201

I

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoIovi
JUDr. Ivlnu Erbenovi, Ex€kutorský úřad PÉha 8' se sidlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Přahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha
výkonu ťozhodnutí
oprávněného (oprávněné)|

l0

vršovice, ve Yěci

všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, orlická ,{/2020'
130 00. Praha 3

proti
Povinnému (povinné):

Mařco Kohout
nar' 05.06.1963' Krynická'194/7.

1

81 00' P1aha 8

předává soudnímu exekutorovi v sou]adu s boden 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 sb..
kter'ým se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský sorrdni řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43

Í' 3751/7011

.

spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi předány:
sepsané a zaiištěné věci povinného, ato; -

-L

'*"^":,','
á

.,,r"'''

Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

""
JUDI. lvan Erben
soudní exekutol

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63562802-143944-140812125910 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63562802-143944-140812125910
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Sp. ar. soLrdu

4l

E q84/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu ErbcnoYi, ExekutorsLý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se síd]em 28. pluku 1533/29b, Praha
výkonu roáodnutí

l0

Vťšovica, ve věci

Česká spr'áva sociálrrího zabezpečeni' Trojská 1997/1]a, 182 00,

oprávněného (oprávněné):

Práha 8

pťoti
Petťa Lehovcová

Povinnému (povinnó):

nar' 19'06'1974. Třebenická 1289/14' 18200 Přaha 8

předává soudnímu exekutol'ovi v souladu s bodem 8 přechodných ustarrovení zákona č' 396/2012 sb',
tterýrr se něni zákorr č. 99/l963 Sb. občanský soudní řád' slris vedený pod spisovou značkou:
43 E 984/2011.

Spo1u se spisern byly soudnimu exekutorovi předány|

sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

-

1.

-2.
Datum převzetí

1
:

á:z1

(

-i..?- f01iJ

,/

Mgr' Ilona Benešová
1nístopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutol

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63561722-143944-140812124128 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63561722-143944-140812124128
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L
Sp. zn. sorLdu

4l E I l10/2012

Protokol o předá í spisu soudnímu exekutorovi
JIIDr. Ivanu ErbenoviJ Exekutořský úřad Praha 8, se sídl€m v Praze 5' U okrouhliku 3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b' Pťaha 10
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

- vfiovice'

ve věci

Všeobecná zdravotní pojištbvna Českérepubliky, orlická 4/2020,
130 00, Praha 3

proti
Povinnému (povinné):

Bohumil skalický
nar.24.01.1950, Soko]ovská 140/325, 18ó 00, Praha8

pledává soudnímu exekutorovi v sou]adu s bodem 8 přechodných ustanovení zákor]a č' 396/2012 sb.,
kte.ým se měn í zákon č- 99/ l 9 63 Sb ' občanský soudn í řád, sp is vedený pod spisovou značkou:
43 E 1130t2012.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věcipovinného, a to: -

-

1.

Datum převzetí

1

B _ŮI'

201{

:

áj,?

Mgr' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

ruDr. Ivan Erben
soudní exeklrtor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63562387-143944-140812125115 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63562387-143944-140812125115
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.14
Sp. zn. soudu: 43 E 3989/2011

Přotokol o př€dóní spisu soudnímu ex€kutořovi
JUDr. Ivanu EřbeÍovi, Exekutorslý úřad Praha 8, se sídl€m v Praze 5' U okrouhlíku 3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28' pluku ]5]3/29b, Praha
Výkonu roňodnutí
oplávněného (op!ávněné):

l0

Vršovic(r, ve věci

Pražská spřáva sociálnílro zabezpečení, Trojská 1997/1]a, l82 00,
Praha 8 - Kobylisy

proti

Povinnému (povinné):

Pet a Lehovcová
nař' l9'06' 1974, Třebenická l4l1289'

]

82 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodern 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb',
kterým se mění zákon č. 99l1963 sb. občanský soudni řád, spjs vedený pod spisovou značkou:
43 tr 3989/201r.

spolu se spisem byly soudnínu exekutorovi předányI
sepsané a zaiištěné věci povinného' ato|

-

_

1.

Datum převzetí

1$ -ill"

?011

:

o':-z/Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

Dr. Ivan Erben
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63561506-143944-140812123850 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63561506-143944-140812123850
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Sp. zn. soudu: 43 E 24912010

Protokol o předání spisu soudnimu exekutoroYi
JUDr. Ivanu Erbenovi, EÍekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Přaze 5, U okrouhliku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sidlem 28. pLuku 1533/29b, Praha

výkonu lozhodnutí

oprávněného (opl'ávněné):

]0

vršovice' ve věci

Česká správa sociálniho zabezpečení,Trojská 1997/1]a, 182 00'
Praha

8

proli

Varosla\ s'r'o'' Ďablicla 5ó 4o, l82 o0' Pralld

Povinnému (povinné):

8

předává soudniDu exekutorovi v sou1adu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb.,
kteýn se mění zákon č. 99/ ] 96] s b. občanský soudn í řád, sp is vedený pod sp isovou značkou :
43 Í' 249/2010'

Spo1u se spiserr byly soudnímu exekutorovi předány|

sepsané a zaiištěné věci povinného, a to: -

,

1.

'I

Datum převzetí

c2r:-

B -0i-

201t

:

l'

/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedk1nrě soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63561999-143944-140812124539 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63561999-143944-140812124539
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I
Sp. zn. soudur 43 E 2238/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUI)r. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídl€m v Praz€ 5, U okřouhlíku 3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlern 28. pluku ]533/29b, Praha 10

výkonu ťoáodnutí

-

V*ovice, ve věci

všeobecná zdravotlli pojišťovna Českérepubliky, orlická 4/2020,

oprávněného (oprávněné):

130 00. Pralra 3

ploti
Petr Král
nar' 23.02'19ó2, Taussigova 1172l]' 182 00, Praha 8-Kobylisy

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu 5 bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396/2012 sb',
kteqím se mění zákon č. 99/l963 Sb' občans$ soudni řád, spis vedený pod spisovou značkouI
43 Í' 223a/2o11-

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány| sepsané a zajiště.lé věci povinného, ato: -

-

1.

Datum převzetí:

1

g -0I-

2011'

lUDr. Ivan Erben
místopředsedkyně soudu

soudní exekutol

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63562673-143944-140812125617 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63562673-143944-140812125617
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Sp. zn. soudu: 43 E 2660/2011

Protokol o př€dání spisu soudnímu ex€kutoroYi
JUD]. Ivanu Erbenovi' ExekutorsLý úřad Praha 8, s€ sídlem v Přaze 5, U okrouhliku 3/1820

Obvodni soud pro PŤahu 8, se sídlem 28. pluku l533/29b, Praha 10 _ vršovice, ve věci
výkonu rozhodnutí

Česká správa sociálního zabezpečení,Třojská l997ll3a, l82 0o,

oplávněného (ofl ávněnó):

Praha 8

pťoti

Miroslav Bureš
nal. 12'08' 1963, Čimická 9óll l l, 18l oo, Praha

Povinnému (povinné):

8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' j96/20l2 sb.,
kteďm se měniákon č' 99l19ó3 sb. obča]rský soudní řád, spis vedený pod spisovou z1ačkou:
43

E 2660t2011.

Spolu se spisem by]y soudnímu exekutorovi předány; sepsané a zajištěné věci povinného' a tol -

-

1.

Datum převzetí

:

18

mistopiedsedk},né soudu

-iri

-

?011

soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63562212-143944-140812124841 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63562212-143944-140812124841

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudu:'{3

E

1329/2011

Protokol o předáni spiŠrr soudnímu exekutorovi
JUDI. Ivanu Eťbenovi' Dxekutorslý úřad Prrha 8, se sídlem v Praze 5' U okřouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pJtrku l533/29b, Praha 10
výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

ČR - obvodní soud pro Pťalru 2, Francouzská l9' 12021,Pruha2

oprávně]]ého (oprávněné):

píoti
Roman Danvo
nar.28.04.1o74. Reso\.ka 56- 28.

Povinnému (povinné):

l8l

00. Piaha 8

předává soudnimu exekutorovi v sou]adlL s bodem 8 přechodných ustanovení zíkona č. 396/2012 sb..
kterým se mění ákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E l329l2Ú1t.

Spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi předarry:
sepsané a zajištěné věci povinného' a to| -

-L

Datum přcvzetí l

23o""',

//

18'i?'?uL

]DNI]:XF(UTCIl
ER3EN é0]l.
Ý l.]n

U

okouhliá

J5000

]

.,..

MgI. Ilona Benešová
místopředsedk)Ťiě soudu

JUDr. Ivan E.ben
soudní exekutol

(6)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63563906-143944-140812131724 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63563906-143944-140812131724
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Sp. zn. soudu: 43 E 73112010

Protoko| o předání spisu soudnimu exekutorovi
JtIDr.Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřAd Přaha 8! se sídlenr v Praze 5' U okrouhlíku 3/'1820

Obvodni soud pro Přahu 8. se sídlem 28. pluku 1533/29b' Praha
výkonu rozhodnutí
oprávněného (oplávněné):

l0

VÍšovice,ve věci

všeobecná zdravotni pojišťovna Českérepubliky' or]ická 4/2020,
l30 00' Pmha 3' doručovaci adresa Na poříčij208' 738 01 Frýdek Místek

proti

Jiií Zbořil

Povinnému (povinné);

nar. 22'04.197l, Jamnická46, 738

0l,

staré Město

předává soudnímu exekutor'ovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanoveni zákona č. 396/2012 sb''
kterýrn se měni zákon č' 99/1963 Sb' občanský souclni řád, spis vedený pod spisovou značkoul
43 F73112010.

spolu se spisen byly soudnímu exekutorovi předány:

'

sepsaÍéa zajištěné věci povinného, a1(): -

-

1.

Datum převzetí

{.--'

:

""'
,1
/

................:....

Mgr. Ilona Benešová
nístopředsedkyně soudu

tt , t:,,rxJt,,p
N lr la.rc6.s)nn
.;.1. i i ois ýÍ'Ř^D PIlAři/t Ú
Okr,{L tr(u J
. ,l/
^
]Ú)
/

,/ ' //,,"v
t/-,/X-.-'-'-'JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

t

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63562931-143944-140812130149 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63562931-143944-140812130149
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l
Sp. zn. soudu: 43 E 91/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDť. Ivanu Erbenovi' Exekutorský úřad Prabí 8! se sídlem v Praze 5, U okrouhliku 3/1820

Obvodni soud pro PrahLL 8' se sidlem 28' pluku l533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí
opřávl1ěného (oplávněné):

l0

Vršovioe, ve věc;

všeobecná zdravotní pojišt'ovna Českérepubliky, orlická 4/2020,
130 00- Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

Rudolf Flůrka
n4r' ]ó'07' 1967, Květnová 553/52, ] 82 0o, Praha 8-Ďáblice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 Sb.'
kteryim se mění zákon č' 99/l96] sb' občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou značko :
43 Í' 91/201l''

Spolu se spisenr byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěrré věci povinného' a to: -

- l.
,2.
Datum převzetí

:

1 B

-0/-

201{

']"Y"

'

t

-da

soudní exekutor

..

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63563114-143944-140812130505 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63563114-143944-140812130505
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Sp. zn. soudu:43 E 340/2012

Přotokol o předáÍi spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu EŤbenovi, Exekutorslý úřad Praha 8, se sídl€m v Přaze 5' U okrouh|íku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sidlem 28. plrtku I533/29b, Praha 10

výkonu roáodnutí

- vlšovice' ve věci

ČR - obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská l9, l2o 2l' Praha 2

oplávněného (oprávněné):
proti

Roman Danvo

Povinnému (povinné):

nal' 28'0'{'1974, Rešovská 567/28, l81 00' Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bode]n 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 sb''
kte{ým se mění zákon č' 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovolr znaěkou:
13 E 310D0t2.

SoP zas]at

na

čísloúětu 3'703- 225260l ] /01l0' y s '13l203'10l2

Spolu se spisem byly soudnímu exekutoťovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to| -

-

1.

Datum

přcvzetí:

O2."?

I

I -0r-

201i

/

Mgr. Ilona Benešová
nrístopředsedkyně soLrdu

JUDr. lvan Erben
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63564087-143944-140812132014 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63564087-143944-140812132014

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudu: 43 E2351/2011

Přotokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDř. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úi:ld Praha 8' se sídlem v Praze 5' U obouhlíku 3/1820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28- pluku 1533/29b, Praha 10 _ Vršovice, ve věci
výkonu rozbodnutí
oprávněného (oprávněné):

Všeobecná zdravotní pojištbvna Českércpubliky, ořlická 4/2020,
130 00. Praha 3

přoti

Povinnému (povinné)|

Eva Macečková

nar.29.0].l965' Karlínské rrán. 235/13, 18600, Praha

8

předává soudníňu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodnýclr ustanovení zákona č' 396/2012 sb.,
kter,.ím se mění zákon č. 99/1963 sb. oběanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 2357 /2011.

Spolu se spisem by]y soudnímu exekutoťovi pi€ďány|
Sepsané a zaj;štěnévěci povinného, a to| -

-1.

.;^';ii*liTiTil,:;;:,:
Datum převzetí

:

ói),]"i'fii
z,,,,,p.ú'

18 "Ůi-mli

//

l/n /
Mgr' Ilona Benešová
místopiedsedkyně soudu

"ravo

e

lÓ)

.7

1. /........ t..........*2..v.......,.........
J UUI. IVAiI IIDCN
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63563303-143944-140812130804 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63563303-143944-140812130804

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudu: 43 E

524/2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8' se sídlem v Praze 5! U okrouhlíku 3/l820

obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha
výkonu rozhodnutí

10

Vršovice, ve věci

Vojenská zdravolní pojišťovna Českérepubliky, Drahobejlova

oprávněného (oprávněné);

1'104/1' 190 03, Praha 9' doručovací adťesa BělehÍadská 130 120 00

Praha 2

proti

INSTALA spo]ečnost s ručením omezeným v likvidaci, H]ivická'l24,

Povinnému (povinné);

181 00. Praha 8-Bohnice

předává soudnímu exekutol'ovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona ě. ]96/20]2 Sb.,
kteqJim se mění zákon č' 99/1963 Sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 524n009.

spolu se spisem byly soudlrínu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věcipovinného' a to|

-

_

1.

-2
Datum př€vzetí

,/Ž

:

I B t7-201{

'

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedk}'ně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

/.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63563454-143944-140812131106 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63563454-143944-140812131106
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Sp. zn. soudu:43 E 34212012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
8! se sídlem v Přaze 5' U okrouhlíku 3/1820

JUDi. Ivanu Eřbenovi' Exekutorský úřad Prab

obvodní soud Pťo Pťahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b, Praha 10

výkonu řozhodnutí

ČR - obvodni

oprávněného (oprávněné):

sorrd pro Prabll 2,

-

Vršovice, ve věci

Fmncouzská ] g' 120 2l'Praha2

proti
Povinnému (povinné):

Roman Danvo

nar' 28'04'l974' Rešovská 567/28' 181 00, Praha

8

soudnínu exekutolovi V souladu s bodern 8 přechodných ustanovení zákona ě.39ó120]2 Sb',
kte|ým se mění zákon č. 99/1963 sb' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou|
pi€dává
43

E 342/2012.

SoP zaslat na čísloúčtu3'/

03 -

2252601 L l0'7

10

'

ys

Spolu se spisem by]y soudnímu exekutorovi pi€dány|

43 1203 42

l2

_

sepsar]é a zajištěné Věci povinného, a to: -

-

l.

.

U^tuú pťeýzen..

o..'.?,

10

/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

-!/

?01/,
1n

LRTEN .tal,tar.196J9!OO

pi*tllA I

JUDť. Ivan Erben
sorrdní exekDtoÍ

t,

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63564366-143944-140812132305 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63564366-143944-140812132305

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudur 43 E 3980/2011

Protokol o př€dáni spisu soudnímu exekutořovi
JIIDř' Ivanu Erbenovi, Exek torský úřad Praha 8' se sídlem v Praz€ 5, U okřouhlíku 3/l820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlern 28' pluku 1533/29b' Praha

10

Vřšovice, ve věci

výkonu rozhodnuti

PraŽská správa sociálního zabezpečerri, Tlojská 1997/13a. 182 00'
Pťaha 8 - Kobylisy

oprávněného (opráVněné):

prcti

JosefKošík

Povinnému (povinné):

nať. 16.04.1979' Paláskova 1107/2, 182 00, Praha 8

předává soudnimu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. ]96/2012 sb''
kteřým se mění zákon č. 9911963 Sb' občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 3980/2011.

Spolu se spisern byly soudnimu exekutorovi předány;
sepsané a zajištěné věci povinného. a to: -

-

1.

Datum převzetí

:

?

2 -11.

7[13

ó,.Í_
Msr. Ilona Benešová
místoDředsedkvně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudÍí exekutol

.

9irqt0o

f\atiIt]L,.irt 1 I ,, .ir lr.t r-s
t.).., 1i]]j.- , -ltt l
trilr)1, I r. ir 5

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63565913-143944-140812134437 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63565913-143944-140812134437
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Sp. zn. soudur 43 E 380/2012

Přotokol

o

předání spisu soudnímu €xekutorovi
8' se sídlem v Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

ruDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úř!d Praha

obvodní soud pro Prdhu 8. se sldlem 28' pluku l53J 2ob. Praha
výkonu rozhodnuti

l0

\ rso\ ice.

\e \écl

Vojenská zdmvotní pojišťovna Českérepubliky, Drahobejlova

opráVněného (opíávněné):

140'1/4, ]90

0j'

Praha 9, doručovací adresa Bělehradská 130, 120 00

Praha 2
proti

Povinnémll (povinné)|

Roman Danyo
nar. 28.04.1974' Řešovská 5ó7128. 181 00, Přaha 8

předává soudnímu exekutorovi v sou]adu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb',
kterým se mění zákon ě. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis Vederrý pod spisovou značkou:
43 E 380/2012.

spolu se spisem byly soudnimu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, ato: -

-

1.

.

Datum převzctí :

1

I -rr-

'-..
(Z-.'..')
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

?01t

!r L,'rl l,\lKLITOla

.t h|
'i h'.

I

! 1;

illri:\ a!lL l1': 196119:00
l
P R'\tlA ť
ii:j íi'aiŘ'{'D PR'\tlA
ir:jP-!rRÁD.

y',r

tl .

Pmha

í/t/ \'
/,/|,/,/t."--

-l'2t -

"-

i

r(61

i,,.,'
|/

- "+1- - - - JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63563711-143944-140812131409 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63563711-143944-140812131409
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/Sp. m. soudu: '13 E 131,412012

Protokol o předíní spisu soudnínru exekutořovi
JUDi. Ivanu Erbenovi, Ex€kutoťŠký úřad Praha 8, se sídlem v Plaze 5' U okrouh|íku 3/1820

Obvodni soud pro Pmhu 8, se sídlem 28' pluku 1533/2gb. Praha 10 _ Vr.šovice, ve věci

výkonu .ozhodnutí

Česká republika _ obvodní soud plo Prahu 3, Jagellonská 5, l3o 05,
Praha 3 ( 5600011712)

oprávněného (oprávněné):

pťoti

Milan Haluška

Povinnému (povinné):

nar. 25.04.1960, Zenklova 1/35, 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutolovi V souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396/2012 sb',

kter}'m se mění zákon č. 99/1963 sb' občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1314/2012.

spolu se sp;sem byly soudnimu exekutoíovi předány:
sepsané a zaj ištěné věci povinného. a toi

-

1.

-2.
sC]LlLj}jl

Datum přerzetí

:

18 -a7

,'-á."o-Mgť. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

201t,

/

!\!\l]Ťci]'

/ t. Ollr.uh jkj, l
ptdhas
/'
,,r,n,0,

!6)

/-Í:Iir-^./-:..''!-,,..'.
JUDI. lvan Erben
soudní exeklrtol

-.'...'.

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63564617-143944-140812132618 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63564617-143944-140812132618
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Sp. zn. soudu:

4l E

122312A11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Exekutorský úřad Prrha 8' se sídlem v Praze 5, U okřouhlíku 3/1820

obvodní soud přo Prahu 8, se sídlem 28' pluku ]533/29b, Praha

výkonu rozhodnuti

oplávněného (opráVněné):

10

vršovice' ve věci

Všeobecná zdravobi pojišťovrra Českérepubliky' orlická 4/2020,
130 00, Praha
(

l

čj' 5958/07Cl..)

proti

Povinnému (povinné):

Dejan srej ió
nar' 07.04']969, KřiŽíkova 32913' l86 00. Praha

8

Kallín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396/20l2 Sb."
kterym se mě í Zákon č' 99/1963 Sb. občanský souďlí řád, spis vedený pod spisovou značkou:

$

r, 1223/2,011.

spolu se spiseln byly soudnímu exekutořovi předány:
sepsané a zajištěné věci povifurého, a to:
1.

-2.
Datum převzetí

:

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63567302-143944-140812140341 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63567302-143944-140812140341

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudu; 4J E2'705/201)

Protokol o přcdání spisu soudnímu exckutořovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, ExekutoťsLý úŤad Přaha 8' se sídlen v Prazc 5' U okroublíku 3/1820

obvodní soud pÍo Prahu 8, se síd]em 28' p]uku 1533/29b, Praha ]0 _ vršovice' ve věci

výkonu rozhodnuti

oprávněného (opťávněné):

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, oťIická 4/2020'

l

130 00, Praha
(.čj. 523'7 /10/'')

pÍoti
Povinlrému (povinné):

Dejan srejió
nal. 07.04.]969, Křižíkova 32913, l86 00, Praha

8

Karlin

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39ó120l2 Sb',
kterytrl se měni zákon č. 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
13 F. 2105/2n11

.

spoIu sc spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsalré a ZajištěnéVěci povinného, a to:

-

l.

-2.
Datum převzctí :

4?/

MgI. I1ona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63567549-143944-140812140646 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63567549-143944-140812140646

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sp. zn. soudur '{3 E 878/2006

Přotokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' Ex€kutorský úřad Praha 8' s€ síd|em v Praze 5, U okrouhlíku 3/l820

obvodní soud pro Pralru 8, se sídlem 28' pluku 153]/29b, Praha 10 _ Vršovice, \'e věci

výkonu íozhodnu1í

oprávněného (opÍávněné):

čR _ okresní soud v Pelhřimově, Tř' Legií 876, 39]

(

36, Pelhřimov

5600028605)

proti
Petr Podlipsh/
nar' 01'02' 1973, Křivenická

Povinnému (povinné):

41

3/16'

1

8

l 00, Praha

8

předává soudnínu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' ]96/2012 sb',
kle{im se lněni zákon č. 99/] 96] Sb' občansloý soudni řád, spis Yedený pod spisovou značkouI
43 E 878/2006.

SpoIu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěDé věci povinného, ato:

'rr,,t/
Datlr\n píeýzetí i

eZ

/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63568060-143944-140812141315 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63568060-143944-140812141315
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Sp. zn. soudu:

4l E

114412011

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JfIDr. Ivanu Drbenovi' Exekutorský úřtd PřahA 8, s€ sídlem v Praze 5' U okrouh|íku 3/1820

obvodni soud přo Prahu 8, se sídlem 28' pluku ]533/29b, Pralra
výkonu rozlrodnuti
oprávněnélro

(oprávněné): ČR' okroslrí soud

v Pelhřimově, Tř.

(s6000227 03)

l0

Vršovice, ve věci

Legií 876, 393 36, Pelhřinrov

proti

Pol,innérnu(povinné): Jaros]avŠváb

nal.2'7.0'7 .19'70'y Zahradách 5]4/] 5. 180 00. Praha 8 - Libeň

předává soudnímu exekutorov; v souladu s bodem 8 přechodlrých ustanovení zákona č.396/2012 sb''
kte.ým se měni zákon č. 99/1963 Sb' občanshi soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 8 1141/2011.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány|

sepsa é a zajištěné věci povinného' a to:

-L

Datum převzetí i

é:zi

Mgr' llona Benešová
místopředsedkyně soudu

L/-_
JUDI. Ivan Erben
soudni exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63568409-143944-140812141649 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63568409-143944-140812141649
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Sp. zn. soudlL: 43 E 1221/2011

PÍotokol o předání Špisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřBd Praha 8, se sídlem v Praze 5' U ol(řouhlíku 3/1820

obvodni soud pro Prahu 8, se sídlen 28. pluku 1533/29b, Praha 10

výkonu rozhodnutí
oprávněnélro

-

VrŠovice'!e teci

(oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepub]ilg'' orlická

4/2020,

130 00, Praha 3

(čj.5958/07A./.')
proti
Po\ innemu l po\ inne

l:

Dcjdn sÍejió
nar. 07.0'1.l969, Křižikova 32913, l86 00. Praha 8

' Karlín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/20l2 sb.,
ktcrýn se móní zákon č. 99/1963 sb' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkou:
13 F. 1221 /2nt

1

.

spolu se spisem byly solldnímu exekutorovi předány:
sepsané á zajištěné věc; povinného, a to:

-I
-2

,/

'//

Datum přcyzetí :

áL--,
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63567755-143944-140812140957 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Rita Mašková
Vystavil: Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor
V Praze dne 12.08.2014

63567755-143944-140812140957

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

l-,
Sp. m. soudu: 43

E 1764/2010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l?9b, Praha
výkonu rozhodnutí

l0 - Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravoíní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,

Oprávněného (oprávněné):

130 00, Praha 3

proti
Brixen Group s.r.o., Pobřežní 95174. 186 00. Praha 8 - Karlín

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.396/2012 Sb.,
kterým se mění zákon é.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 176412010,

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-z.
Datum

1z
převzetí. l:

./.'.|

lt,
'"l"
?11l

l

//

.......,........,.í;,...,. ....... )./.......,...............

Mgr. Ilona Bénešová

místopředsedkyně soudu

s{

)LlDNl

oR

Sp. zn. soudu: 43

E3783/Z01l

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Přaze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533ll9b, Praha 10
výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
l30 00, Praha 3

Oprávněného (oprávněné):

proti

veronika koudelková
nar. l9.02.1975, Vlastislavova 578/1 2, 140 00, Praha 4 - Nusle

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/l963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 3783D011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.
.)

Datum převzetí

l;

-ii-i014

:

./

,.,.J.

(",:,,-, :

" ",

'|

.-_.-.-.-.--..-.-li.............,...........,......
Mgr. Ilona Benešová
místopŤedsedkl,rrě soudu

496]9]00

1

Sp. zn.soudu: 43 E 3'l 83 l201I

Yyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízenío výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnostizrákona
č,39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nab}tí účinnostiZak.č.
39612012 Sb., nespadají po dni nabytí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhrre rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, íizeni o výkonu rozhodnutí pokračuje dáIe
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudniho spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor lyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na náhradu nrikladů exekuce a účastníciexekučniho řizení nemají
narok na náhradu nákladů.

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekučnísoud o změnu exekutora, soud o tomto návrhu rozhodne.

současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučníhořádu.
Čj.op.. 5087/1O/RVPIP/Pz

/
Sp. zn. soudu: 43

E28'I'Il20lI

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
Jf]Dr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sidlem 28. pluku 1533l29b, Praba 10
výkonu roáodnutí
Oprávněného (oprár,rrěné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Oťtická 412020,
130 00, Praha 3, doruěovací adresa Havlíěkova 1053, 537 01
Chrudim

proti

Povinnému (povinné):

Jan Kupec

nar. 15.01.1972, Kyselova i l85/2, 182 00, Praha 8-Kobylisy

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb.,
kterlým se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:

43r2877D011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

-

/_.

-2-

Sp. m.soudu: 43

E2877l201l

Yyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák

ě. 396/2012

Sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí, která by\a zahájena pŤede dnem nabytí úěinnosti zákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o,s.ř., ve znění účinnémode dne nabl,tí účirrrrosti zák.č.
39612012 Sb,, nespadají po dni nabytí účirrrrostitohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
r,yrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudniho exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor lyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor narok na náhradu nákladů exekuce a účastniciexekučníhořízení nemají
nárok na náhradu nákladů.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekučnísoud o změnu exekutora, soud o tomto návrhu roáodne.
Současně soud pouěuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučního řádu.
Č.i. opr. 11110?11

1t
Sp. zn. soudu: 43 E

90l/20l0

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JIJDr. Iyanu Erbenovi, Exekutorslcý úfud Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha 10

výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Česká republika- Městský soud v Praze, Spálená 2, l1216,Praha2

Oprávněného (oprávněné):

proti
František poulíček

Povinnému (povinné):

nar. 17.12.1990, Radomská 47013, 181 00, Praha 8- Bohnice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb.,
kterym se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 90l/201o.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

a

Datum převzetí

......,.....,.

:

ló

-',l

lU lí,

/
/
.;,
(."t-<..i:..,;;.;7..-.._._..-...........

Mgr, Ilona,Óenešová
místopředsedkyně soudu

JUDr, Ivan Erben
soudní exekutor

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E 90112010

Yyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák č.396/2012 Sb.)

Řízenío výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nab},tí účinnostizákona
č,39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák,č.
39612012 Sb., nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrbne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízenío výkonu rozhodnuti pokračuje dále
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat náwh na zastayení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor lyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekučníhořízení nemají
narok na náhradu nlákladů.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekučnísoud o změnu exekutora, soud o tomto náwhu rozhodne,

Současně soud pouěuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučníhořádu.
dohodo

Č1. op".5600018209

/i
Sp. zn. soudu: 43 E 23212011,

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
J[JI)r. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533ll9b, Praha 10
výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Or|ická 412020,
l30 00, Praha 3

Oprávněného (oprávněné):

proti
Povinnému (povinné):

Petr Bárta
nar.

06.07.197l,Yitkova}4ll54,186

00, Praha 8 -

Karlin

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb.,
kterým se mění zákon č.99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 23212011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.
.)

Datum převzetí

:

1

/

-i§" iOí{

]1oR

alc:4c6]q20o

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

.I

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E2321201l

Yyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízení o výkonu roáodnutí, která byla zahájenapřede dnem nab},tí účinnostizákona
č.396/2012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák.č.
39612012 Sb., nespadají po dni nabytí účinnostitohoto ziákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprár,něného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, íízenio výkonu rozhodnuti pokračuje dále
u soudniho exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudniho spisu podat návrh na zastayeni
exekuce bez uvedeni důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor lyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor narok na nákadu nákladů exekuce a úěastníciexekučníhořízeni nemaji

nárok na náhradu nákladů,

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudniho spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekuění soud o změnu exekutora, soud o tomto návrhu rozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučníhořádu.
dohodo

Či. op.. 6409/10/RVPIP/Vo

Sp. zn. soudu: 43

E

136812011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Dxekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28, pluku l533/29b, Praha l0

výkonu rozhodnutí

Oprávněného (oprávněné)

:

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlícká 412020,
130 00, Praha 3

proti

karel Beleda

Povinnému (povinné):

nar. 01.05.1979, Braunerova 801/11, 180 00, Praia 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.396/2012 Sb.,
kteným se mění zákon č. 99/1963 Sb. oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1368/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

_

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.
,,)

Datum převzetí

..
.,.,',.--: ...

i--,-

_

-'

1.
'llŤ7 -r$20li

|
/.

/
,r'

Mgr. Ilóna Benešová
místopředsedkyně soudu

JLDí,lvan ERBÉN

yan Elben

1

Sp. zn,soudu: 43

E 13681201l

Vyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahálenapřede dnem nabytí účinnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř,, ve znění účinnémode dne nabltí účirrrrosti zak.č.
39612012 Sb., nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozwhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutoía. Dnem, kdy soud předá
soudnírru exekutorovi soudní spis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předáni soudniho spisu podat ná!Ťh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na nráhradu nákladů exekuce a úěastníciexekučníhořízenínemají

nárok na náhradu nakladů.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekučnísoud o změnu exekutora. soud o tomto návrhu rozhodne.
Současně soud poučuje oprár.,rrěného, že má možnost změny exekutora realizovat
u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44tl
exekučníhořádu.
dohodo

Či. op.. 1538/08A/RVPIP/Kč

.'.l
Sp. zn. soudu: 43 E 81Z/Z01l

Protokol o předáni spisu soudnimu exekutorovi
JUI)r. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533lZ9b, Praha 10
výkonu rozhodnutí
Oprávněného (oprávněné)

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Or|ická 412020,

:

130 00, Praha 3

proti

václav Bareš

Povinnému (povinné):

nar. 10.10.1965, Prvního pluku 14014,186 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č, 39612012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 812D0l1.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

_

1.

a

Datum převzeti

:

-/
,
..-:.

17 ,|!l,

(-,{?,,:::|:,-->
..,..

,/

ZOlt

/

?.4,..,..,....,..,....,..,.

Mgr. Ilona Benešová

místopředsedkyně soudu

soudní exekutor

.)

Sp. zn.soudu: 43

E 81212011

Vyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízení o qýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nab}tí účinnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nabytí účirrrrosti zák.č.
39612012 Sb., nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, íízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor narok na náhradu nrákladů exekuce a účastníciexekuěního řizení nemají
narok na nráhradu nákladů.

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekučnísoud o změnu exekutora, soud o tomto náwhu rozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti roáodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučníhořádu.
Č1. opr. 1588/11/RVPIPA/o

./i
Sp. zn. soudu: 43 E 36512010

Protokol o předáni spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorstý úřad Prana 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku |533l29b, Praha 10

-

Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orl'ická 412020,
l30 00, Praha 3

Oprávněného (oprávněné):

proti
Roman Kroka

Povinnému (povinné):

nar. 05.07.1983, Křižíkova 148134,186 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.39612012
tterym se mění zákon ě.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 365/2010.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi př€dány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

1

Datum převzetí
,r'li)
{;_:.:.,:

,

_,,,

:

1

7 _|g

Z0,|/,

.lC:49ó3']:0l:|

.-,,,

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

soudní exgkutor

sb,

.

"

Sp. zn.soudu: 43 E365/2010

Yyrozumění
( čl, II

přechodná ustanovení zák č.396/2012 Sb.)

Řízenío výkonu roáodnutí, která byla zahájena přede dnem nabltí účirrrrosti zákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nab}tí účinnostizák.č.
39612012 Sb., nespadaji po dni nab}tí úěinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora, Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízení o výkonu rozhodnutí pokračuje dáIe
u soudního exekutora jako exekučníírzení,

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na nahadu nákladů exekuce a úěastr:ríci exekučníhořízení nemají

nárok na náhradu nákladů.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekuční soud o změnu exekutora, soud o tomto návrhu rozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
ho d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučníhořádu.
do

Č1. op". 4396/09/PO-RVP-II/Dm

,!.
Sp. zn. soudu: 43

E 1380/20l l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha l0
výkonu rozhodnutí
Oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
130 00, Praha 3

proti

Ba Nguyen Van

Povinnému (povinné):

nar. 01.01.1966, Šimůnkova1610123, 182 00, Praha 8-Kobylisy

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zékona ě.39612012 Sb.,
kter,ým se mění zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkou:
43 E 1380/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

Datum

převzetí:

17 "|s- ?ur

l

/'

,/ l.,.:,:.

\ž.L-

i|"

- )

'//

,;

./

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

soudní exekutor

-2-

Sp, zn.soudu: 43

E 13801201I

Vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízenío výkonu roáodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s,ř., ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák.č.
39612012 Sb., nespadají po dni nabytí úěinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spiso řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudniho exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudniho spisu podat návrh na zastaveni
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutol nárok na nrihradu nrákladů exekuce a účastníciexekučníhořizení nemaji
narok na náhradu nákladů.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekučnísoud o změnu exekutora, soud o tomto návrhu rozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h od o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. §44b
exekučníhořádu.
Č1. op..

2813/9/RVPIP/Kč/Hp

Sp. zn. soudu: 43

E 2882/2011

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu f,rbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha 10

výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
l30 00, Praha 3

Oprávněného (oprávněné):

proti

Antonín Bastař
nar.24,07.1944, Sokolovská 29175, l86 00, Praha 8 - Karlín

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č.9911963 Sb. oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 2882D011,

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1,

1

'""^nu::;"_",

1 -l§- ZOlt

,/

č-.-r.-?

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

!t

]

i)l, i\iln

soudní exekutor

.,

'p.

zn.soudu: 43 E2882l2011

Yyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízenío qy'konu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nabltí účinnostizákona
č,39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák.č.
396/2012 Sb., nespadají po dni nabltí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy §oud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízení o výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsiců od předání soudního spisu podat návrh na zastayeni
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto náwhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekuěního íizenínema,ti

narok na náhradu nákladů.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekuění soud o změnu exekutora, soud o tomto návrhu rozhodne.
Současně soud poučuje oprá.r.rrěného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti roáodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučníhořádu.
Č1. op..

8026/07AIRVPIPA/p

.,:

Sp. zn. soudu: 43

E 144512010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JIIDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha 10
výkonu rozhodnutí
Oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 4/2020,
130 00, Praha 3

proti

Miroslav Marek

Povinnému (povinné):

nar. 05.09.1964, NaHlavni 2118, 182 00, Praha 8-Březiněves

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona č.39612012 Sb.,
kterým se mění zákon é,9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E l445l201o.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l-

-z.
.

Datum převzetí

.,.'..))
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Mgr, Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

Sp, zn.soudu: 43

E 144512010

Vyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení

zák

č. 396/2012 Sb.)

Řízenío výkonu roáodnutí, která byla zahájena přede dnem nabltí účinnostizákona
é.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nab}tí účinnostiZák.č.
39612012 Sb., nespadaji po dni nabl.tí účirrrrostitohoto zákona do působnosti soudu, soud
tozvrhne ,ounomě.ně mózi soudní exekutory, kteří byli jmenoviáni do jeho obvodu, a
lyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
sóudnímu exekutorovi soudní spis, íízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dáIe
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

oprávněný můžedo 2 měsiců od předání soudniho spisu podat návrh na zastavení
béz uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor lyhoví. V tomto případě nemá
"*iku""
soudní exekutol nrárok na náhradu nakladů exekuce a účastníciexekuěního Ťizení nemali
narok na niáhradu nakladů.

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádat
exekučnísoud o změnu exekutora, soud o tomto návrhu rozhodne.

současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora rea|Izovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučníhořádu.
Č1. opr.

1463/010/PO-RVP-il/Bm

Sp. zn. soudu: 43

E

418912011,

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28, pluku l533l29b, Praha l0
výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
130 00, Praha 3, doručovacíadresa Havličkova 1053, 537 01
Chrudim

Oprávněného (oprávněné):

proti
Povinnému (povinné):

Bemhard Loth, Písečná 451/6,

l8l

00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/l963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 4189/2ot1.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

_

l,

Datum převzetí
//'

:

17

/
.ť

-i||), ?0|l|

,

...........(1,.....:.:.:::7-

Mgr. Ilotía Benešová
místopředsedkyně soudu

-2-

Sp. zn,soudu: 43

E

418912011

Vyrozunrěni
( čl. II

přechodná ustanovení zák, č, 396/2012 Sb,)

zákona
Řízenío výkonu rozhodnutí, která byIa zahájena přede dnem nab}tí účlnnosti
úěinnosti zák,č,
é.39612012 Sb. a která podle § 25i o.s.ř., ve zněni účinnémode dne nabytí
po ú nabyí úÉinnostitohoto zákona do působnosti soudu,.soud
l,se/2otz sb., nespadaji
-mézi
soudní exekutory, kteří byli jmenová.LrLi do jeho obvodu, a
rozvrhne ,ou.ro-ě*ě
předá
o tom oprávněného a příslušnéhosoudního, exekutora, Dnem, kdy soud
pokračuje dále
"y.""r-i
sóudnímu exekut-orovi soudní spis, řízení o výkonu rozhodnutí
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

oprávněnýmůžedo2měsícůodpředánisoudníhospisupodatnávrhnazastavení

případě nemá
bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor lyhoví, V tomto
řízenínemají
"*.ku..
exekučního
soudní exekutor niirok na náhradu nákladů exekuce a účastníci
narok na náhradu nákladů.

požádat
oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu
.r"k rčnísóud o změnu exekutora, soud o tomto nálrhu rozhodne,

realizovat
Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora _
ust, § 44b
smyslu
ve
d o h o d o u mózi roodoí.i exekutory bez nutnosti roáodnutí soudu
exekučníhořádu.
Č1. opr. 111,11127

Sp. zn. soudu: 43 E 2317lZ0l0

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
J(JDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533/29b, Praha 10
výkonu rozhodnutí
Oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Oťrická 412020,
l30 00, Praha 3

proti

Aleš Kopec\ý
nar.30.08.1975, Horovo nám. l074l2, 180 00, Praha 8-Libeň

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona é.396/2012 Sb.,
kteným se mění zákon ě.99/1963 Sb, občarrský sorrdní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 2317l2o1o.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

Datum převzetí

&-'

:

/

..,......................Z,

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutoI

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E231712010

Vyrozumění
( č|. II

přechodná ustanovení zák. č,39612012 Sb,)

Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahálena přede dnem naby.ti účinrrostizákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne naby.tí účinnostizak.č.
396/201,2 Sb., nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
lyrozumi o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, íízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudniho spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekučniho řízeli nemají
narok na náhradu nákladů.
Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedeni důvodu pořádat
exekuční soud o změnu exekutora. soud o tomto návrhu rozhodne.
Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h od o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučního řádu.
č1, soszlroro-Rvp-I/Km

Sp. zn. soudu: 43 E2l63/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, s€ sídlem y Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Praltu 8, se sídlern 28. pluku 1533/29b, Pralra
výkonu rozhodnutí
Oprávněného (oprávněné):

10,

Vr,šovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 4l20Z0,
l30 00, Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

František Macek
nar, l9,1 l .l952, Pivcova 94514, 150 00, Praha

5

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodern 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb.,
kteqým se mění zákorr č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 2l63DOOa.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

Datum převzetí

:

Mgr. Iloná Benešová

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

.)

Sp, zn.soudu: 43 E 216312008

Yyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízerri o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve zněni účinnémode dne nab}tí účinnostizák.č.
39612012 Sb., nespadají po dni nabytí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměrně rlezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyt,ozumí o tom oprávněnélro a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekučníhoŤizeni nemaji
nárok na náhradu nrikladťr.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekučnísoud o změnu exekutora. soud o tomto návrlru rozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučního řádu.
Čj. opr. 5373/05A/PO-OVP-II/Vo

Sp. ztl. soudu: 43 E l97612009

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Práze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlenr 28. pluku l533l29b, Pralia 10
výkonu rozhodrrutí
Oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
130 00. Praha 3

proti
Povinnému (povinné):

Phi Hoang Nguyen
nar. 15.09,19'14,Dievěná 111624,3 53 01, Mariánské Lázně

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přeclrodnýclr ustanovení zákona č. 39612012 Sb.,
kteriým se mění zákon č. 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 197612009.

Spolu se spisem byly soudnírnu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinnélro, a to: -

-

l.
1

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivarr Erben
soudní exekutor

Sp. zn.soudu: 43

-2-

E

197612009

Vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízení o výkonu rozlrodnutí, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnostizákona
č. 39612012 Sb. a která podle § 25l o.s,ř., ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák.č.
39612012 Sb.. nespadaji po drri rrabyí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá

soudnímu exekutorovi soudní spis, řizeni
u soudního exekutora jako exekučnířízeni.

o výkonu rozhodnuti

pokraČuje clále

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předáni soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodrr. tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto připadě nemá
soudní exekutor narok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekučníhořizení nemají
nárok na náhradu nákladťr.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekuční soud o změnu exekutora. soud o tomto návrhu rozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
erekučníhořárlu.
dohodo

Č1. opr. 678/09/PO-RVP-II/Bm

Sp. zn, soudu: 43

E

141212008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Dxekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlenr 28. pluku 1533l29b, Praha l0

qýkonu rozhodnutí

Oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 4/2020,
l30 00, Praha 3

proti
Povinnému (povinné):

Arjana Benešová
nar. 18.11.197l, Valčíkova1l52120,180 00, Praha 8 - Libeti

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb.,
kteným se mění zákon č. 9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 1412n008.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

Datum převzetí

:

Mgr. Ilóna Benešová

LL-_
JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

-2-

Sp. zn.soudu: 43

E l4l2l2008

Vyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena pŤede dnem nabltí účinnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák.č.
39612012 Sb., nespadají po drri nabytí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhle rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o totl oprávněnélro a příslušnéhosoudního exekutoťa. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řizení o výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudniho

spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor narok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekučníhořizeni nemají
nárok na náhradu nákladťr.
Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat

exekuční soud o změnu exekutora" soud o tomto návrhu rozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučního řádu.
Čj. opr. 1949/06A/P0-0VP-I/Bi

Sp. zIr. soudtt: 43 E'73312011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha l0
výkonu rozhodnutí
Oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecrrá zdravotní pojištbvna Českér,epLrbliky, Orlická 4/2020,

l30 00, Praha

3

ploti
Pavel Becík
nar, 1'7 ,11,191], Paceiická 2173ll, l93 00, Praha 9

Povinnému (povinné):

předává soudrrírnu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb.,
kteqi,m se mění zákon č.99/1963 Sb. občanský soudní řád, spis vederrý pod spisovou značkor.t:
43

E 733/201l.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

_

1.

Datum převzeti

,,.?

:

č22a+?

/

/

...........................r'-

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

-2-

Sp. zn.soudu: 43 E 733l201r

Vyrozumění
( čl. II

přcchodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí. která byla zahájena přede dnem nabytí účinnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nabl,tí účinnostizák,č.
39612012 Sb,, nespadají po dni nabyti úrčinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhtre rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vylozumí o tom oprávněnélio a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutoroyi soudní spis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dá|e
u soudního exekutora jako exekučni řízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudniho

spisu

podat návrh na zastaveni
exekuce bez uvedení dŮvodu, tomuto návrl-ru soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nenrá
soudni exekutor nárok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekučníhořízenínemaií
nárok na náhradu nákladťr.

Oprrivněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekttčnísoud o změnu exekutora. soud o tomto návrhu lozhodne.

Sor-rčasně sottd polrčuje oprávrrělrého. že má možnost změny exekutora realizovat
mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
tl o h o d o

u

cxckučníhořádu.

Či. opr. 5059/1O/RVPIP/Go

Sp, zn. soudu: 43 E 2942lZ0|

1

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
Exekutors-ký úřad iraha 8, se sícllem v praze 5, U okrouhlíku 3/1820
Erbenoyi,
Ivanu
JUDr.

Obvodní soud pro Pralru 8. se sídlern 28. pluku l533/29b, Praha l0

-

Vršovice, ve věci

výkonu rozhodrrutí
Oprávněného (oprávněné):

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
130 00, Praha 3

proti
Arjarra Benešová

Povinnému (povinné):

nui. 18.t t,t9zt, valčíkoval152120, l80 00, Praha 8 - Libeň

39612012 Sb,,
předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přeclrodných ustanovení zákona č.
značkort:
lte,lm s" mění zákon č. 99/l963 Sb. občariský soudní řád, spis vedený pod spisovotl
43

E 2942/201l.

Spolrr se spisem byly soudnírnu exekutorovi předárry:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

_

1.
1

Datum převzetí

ár"-,

:

...........................,/.

//

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

Sp. zn.soudu: 43 E 2942l20ll

-2-

Vyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák, č, 396/2012 Sb,)

nabytí úrčinnostizákorra
Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena pi,ede dnem
ode dne nabytí účinrrostizák.č.
č,39612012 Sb. a která p"dl" §rii o...i., u" znění účinném
Zákona do působnosti soudu, _soud
39612012 Sb.. nespadají po a,ii nutyti írÉinnostitohoto
obvodu, a
jmenováni do
_jeho
rozvllrtte lovnonlěrně n.rl ,nuJni' .*ektrtory, kteří byli
soud přerlá
o tom op.avncného a příslufuého soudniho exekutora. Dnem, kdy
dále
pokraČuje
"]."r.,rrr
rozhodnuti
souclnímu exekutorovi soudní' spis, řízeni o výkonu
u soudního exekutora jako exekučni řízení,
_

podat návrh na zastavení
Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu
vyhoví, V tomto případě nenrá
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutór
exekučníhořízenínemají
soudní exektltor nárok na náhradu nákladů exekuce a účastníci
r-rárok na

náhladu nákladů.

bez uvedení důvodu pořádat
Oprávněný můžedo 2 měsícůod předáni soudního spisu i

iktreni

sóud o změnu exekutora, soud o tomto návrlru rozhodne,

změny exekutora

realizovat

.
Součast-tě sotrd poučuje oprávněného, že má možnost
soudu ve smyslu ust. § 44b
rozhodnutí
nutnosti
b",
,rtora
,ooani^i.*"t
mezi
u
dohodo
exekučniho řádu.
Či. op..

1384/01

0A/RVPIP/Mi

Sp. zll. soudLt: 43

E l]58/20l0

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Praliu 8, se sídlem 28. pluku 1533l}9b, Plalra l0
výkonu rozhodnutí
Oprávněného (oprávněrié):

-

Vršovice, ve věcl

Všeobecrrá zdravotní pojišt'ovna Českér,epubliky, Orlická 412020,
130 00. Praha 3

proti
PovinnéInu (povinné):

Arjana Benešová

nar. 18.1 1.1971, Valčíkovall52lZ0, 180 00, Praha 8 - Libel]

předává soudnílnu exekutorovi v souladu s bodem 8 přecliodriýc|r ustanovení zákona č. 39612012 Sb.,
kterýIn se mění zákon č.99l1963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkou:
43 E 1358/2010.

Spo|u se spisem byly soudnímu exekutorovi předárry: Sepsané a zajištěné věci povirinélio, a to: -

_

1.

-2.
Datum převzetí

:

/4/
čé*+=

...í..,......,..............,..

Mgr. Ilona Benešová

JUDr. Ivan Erben

místopředsedkyně soudu

soudní exekutor

Sp. zn.soudu: 43

E

135812010

,)

Vyrozumění
( čl. II

přechodná ustanoveni zák, č, 396/2012 Sb,)

účinnostizákona
Řízerrí o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede dnem nab}tí
nabytí účinr-rostizák,č,
č.39612012 Sb. a která podle § 25i o.s.ř., ve znění účinnémode dne
do působnosti soudu, soud
39612012 Sb.. nespaclají po dni nabytl írčinnostitohoto zákona
obvodu, a
jmenováni
do
.oru.hn" rovnomjrně mézi soudní exekutory, kteří byli
_jeho
předá
o torrr oprávněnélro a příslušnéhoŠoudníhoexekutora, Dnem, kdy soud
"v."rr.r
spis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále

soudnímu exekutorovi soudní
u soudního exekutora jako exekučnířízení,

na zastavení
Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh
.*.ku".b.,uvedenídůvodu,tomutonávrhusoudníexekutorvyhoví.Vtomtopřípaděnemáí
řízenínemaj
soudni exekutor nárok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekuóního
nálok na nálrradu nákladťl.

oprávněnýmůžedo2měsicůodpředánísoudníhospisuibezuvedenídůvodupořádat
.r"kučnísórrd o změnu exekutora, soud

o tomto návrhu rozhodne,

exekutora . realizovat
Současně soud poučuje oprávněného, že má rnožnost změny
soudu ve smyslu ust, § 44b
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí
exekučního řádu.
Č1. op., l384/010/PO-RVP-II/,Ie

Sp. zn. soudu: 43

E 12232010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha 10

výkonu rozhodrrutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,

Oprávněného (oprávněné):

130 00, Praha 3

(čj.942106/Po-RVP-VKd)
proti

Povinnému (povinné):

Radek Trumpeš
nar.26.02.1971,Taussigova

1l53l25, l82 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb.,
kterým se mění zákon ě.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E l223/2olo.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

_ l.

....,.,-'

-2.
Datum

píevzeti:

u

,/

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutor

a

Sp. zn.soudu: 43

E

122312010

Vyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řizení o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena pŤede dnem nabytí účinnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o,s.ř., ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák.č.
396/2012 Sb., nespadají po dni nabyí účinnostitohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá

soudnímu exekutorovi soudní spis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dáIe
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutor nárok na náhradu nákladů exekuce a účastníciexekučniho řízenínemaji
nárok na náhradu nákladů.

Oprávněný můžedo 2 měsiců od předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekuční soud o změnu exekutora. soud o tomto návrhu rozhodne.
Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučního řádu.

Sp. zn. soudu: 43

E 12221201l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenoyi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha 10
výkonu rozhodnutí
Oprávněného

-

Vršovice, ve věci

(oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, OrIická
l30 00, Praha 3
(5958l07Bl...)

412020,

proti

Povinnému

(povinné):

Dejan Srejió

nat. 07.04.1969, Křižíkova 32913, l86 00, Praha 8 - Karlín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.39612012
kterým se mění zákon ě.9911963 Sb, občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkou:
43 E 122212011.

Spolu se spisem byly soudrrímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

_

l.

Datum převzeti

:

/a-

(-éltz-+-,-l
,

,/

,/

r(...,........,,.............

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

á/JUDI. Ivan Erben
soudní exekutor

Sb.

-2-

Sp. zn.soudu: 43

E í2221201l

Yyrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák. č. 396/2012 Sb.)

Řízení o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnostizákona
č.39612012 Sb. a která podle § 251 o.s.ř., ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizak.č.
39612012 Sb., nespadají po dni nabyí účinnosti tohoto zákona do působnosti soudu, soud
rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu, a
vyrozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu exekutorovi soudní spis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutora jako exekučnířízení.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto náwhu soudní exekutor vyhoví. V tomto případě nemá
soudni exekutor niirok na niáňradu nákladů exekuce a účastníciexekučníhořízeni nemají
nárok na náhradu nákladů.

Oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat

exekuční soud o změnu exekutora, soud o tomto návrhu rozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného, že má možnost změny exekutora realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. § 44b
exekučního řádu.

Sp. zn. soudu:

4l E

129/2011

PÍotokol o předáni spisu soudnímu exekutolovi
JUDř' lvánu Erbenovi, Exekutorský úřad Přaha 8, se sídlem Y Praze 5' U okrouhlíku 3/1820

obvodní soud pro PÍahu 8' se síd|em 28. pluku l533l29b, Praha 10
výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky' or|ická 4/2020,

opřávněného (oprávněné):

130 00, Pmha 3

proli
Radek Schreier

Povinnému (povinné):

nar. 28.10.1968, Nad Mazankou 1391/32, 180 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných Usta']ovení ákona č. 396/2012 sb.'
kterým se měni ákon č. 99/1963 Sb. občanslcý soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 129/2011 ( zn.optáv. 7032/05/RvPlP/Km)

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věcipovinného. a to:

-

1.

Datum převzetí

i /

2

0 _t.j_

ÁJ13

'..?
ééa+?'.

MgI. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

lf)r. Ivan Erben
soudní exekutor

JI

Sp. zn.soudu: 43

E

129/2011

Vvrozumění
( čl. II

přechodná ustanovení zák č. 39620l2 sb.)

Řízení o výkonu rozhodnutí, ktelá byla zahájena přede dnem nabytí účinnostizá&ona
č.396/20'12 Sb. a která podle $ 25l o.s.ř'' ve znění účinnémode dne nabr'tí účinnostizák'č'
39612012 sb. nespadaji po dni nab)'ti účinnosti tohoto ziíkona do půsoúnostisoudu, soud
rozvrhne lo'ýnoměmě mezi soudní exekutoly, kteři byli jmenovráni do jeho obvodu' a
vyrozumí o tom oprá!Ťlěného a příslušnéhosoudního exekutora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu etekutoroYi soudní spis' řízenío r.ýkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudního exekutořa jako exekučííírzení.

opnávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návťh na zastavení
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto návrhu soudní exekutof vyhoví. v tomto případě nemá
soudní exekutor niírok na nábÍadu n.íkladů exekuce a účastníciexekučníhoňzeni nemaii
nárok na náhradu nákladů.
oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat

exekučnísoud o změnu exekutoÍa, soud o tomto návrhu lozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného, Že má možnost změny exekutorá realizovat
d o h o d o u mezi soudními exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust s 44b
exckučníhořádIl'

Sp. zn. soudu: 43

JI-II)Ť.

E

1543/2008

Přotokol o předání spisu soudnínru ex€kutorovi
Ivanu Ijrb€novi, Ex€kutorsLý úřad Praha E' se sídlem v Praze 5, U okrcubliku 3/lE20

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlern 28. pluku 1533/29b' Praha 10

výkonu rozhodnutí

-

vršovice. ve věci

Všeobecná zdravotní pojištbvna Českéřepubliky' orlická 4/2020,

oprávněného (oprávněné):

130 00, Praha 3
pÍo{i

Dalibor Míčko

Povinnému (povinné):

nar. 25.07' l946' KřiŽíkova 29l

l77, l86 00, Praha

8

předává soudnímu exekutořovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 sb..
kteďm se mění zákon č' 99/l963 Sb. občansbý soudní řád, spis vedený pod spisovou zÍačkou:
43 f, 1543/2008.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
sepsané a zajištěné věci povinného, a toI

-L
-2.

I

!xI xrJTr

n

ĚRBEN é0]] le ]9ó39]00
Jllf]ť' lÝ1Ó"L'tt\
EXTI{UTC.IS..-:

Dalum převzetí

:

#:z:
,_.2

2

::ln: Pi:ill^

0 -ui- .,rt3

/

Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivan Erben
soudní exekutoÍ

8

-2,

Sp. zn.soudu: 43 E 1543/2008

Vyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák' č. 396/2012 Sb.)

Řízení o r"ýkonu rozhodnutí. která byla zahájena přede dnem nab}'tí účinnostizákona
ě. 39612012 sb. a která podle s 25l o.s.ř', ve znění účinnémode dne nabytí účinnostizák'č.
396/2012 sb.' nespadají po dni nab}'tí účinnostitohoto ziíkona do působnosti soudu, soud
Iozwhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovríni do jeho obvodu' a
vyrozumí o tom opŤávněného a příslušnéhosoudního exel_utora. Dnem, kdy soud předá
soudnímu cxekutorovi soudní spis, řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále
u soudniho exeLulora jáko exekučnířízeíí'

opřávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu podat návrh na zastavení
ex€kuce bez uvedení důvodu, tomuto niíWhu soudní exekutor lryhoví. V tomto případě nemá
soudní exekutol nárok na niíhradu niíkladůexekuce a účastníciexekučníhořízeni nernají
nárok na náhradu nákladů'

oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
exekučnísoud o změnu €xekutola,

soud o tomto náwhu Íozhodne.

Současně soud poučuje oprávněného' že má možnost změny exckutora realizovat
d o h o d o ú mczi soudnírni exekutory bez nutnosti rozhodnutí soudu ve smyslu ust. $ 44b
erekučníhořádu'

sp' zn. soudu:43 E 12ó7120l0

Protokol o předání Špisusoudnímu exekuÍořovi
JUDř. Ivanu Erbenovi, se sídlem Exekutorského úřadu v PIaze 5'U okřouhlftu3/1820

obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. p1uku 1533l29b, Praha 10 _ Vršovice, ve věci
aýkonu rozhodnutí

vš€obecná zdravotní pojišťovna českérepubliky, ollická 4/2020,
130 00' Praha 3, Ikajská pobočka pro hlavní město Prahu, se sídlem
Na Peršt'ýně 6, 110 0l Pmha 1

opnívněného (oprávněné):

proti
PhDr. Ivo Schovanec

Povinnému (povinné):

nar. 08.l1.l946, Lešenská 535/7' 181 00, Praha 8 - Troja

piedává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení Zíkona č. 396/2012 Sb.,
kerým se mění zákon č' 99ll9ó3 sh občansky soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 1261 t2010.

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi př€diány!
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:-

-

1.

Dalum převzetí

:

z0

-03-

2n3

JUDI. Ivan Erben
místopředsedkyně soudu

soudní exekutor

SP. zn.soudu: 43

-2-

E

126712010

Vyrozumění
(

čl. II přechorlná ustanovení zák ě' 396/2012 sb')

přede dn€m nab)^i účinnosti zátona
Řízení o výkonu rozhodnutí, ktelá byla zahájena
oae dne naby'tí účinnostizrik'č'
i"
o. :so2čiiíšt'.a't te.a poae $ 251 o's't''
'ieňe'
^e"i
tohoto zákona do půsotnosti soudu' soud
:bžáóíž'šř"".ňaujipo dň n*1ti ':'iinnosti kteÍi
byli jmenovini do -jeho obvodu. a
soudní' exekutory'
kdy soud předá
;;'aunc.,eno u přísl'š;'h; šoudniho exekutora' Drem'
řízenío výkonu rozhodnutí pokračuje dále

;;;ň; il;ilě'mezi
;;;;''í ;;;;

;;;?;"'";;uň;;i_.o"oni .pi"'
ří7-ení'
u soudniho

exekutort j.ko exekuční

spisu podat návrb ná 7astavení
oprávněný můžedo 2 měsiců otl předání soudníbo
v_tomto případě n9m:í
exekutor
exekuce bez uvedení důvodu, tomuto náwhu soudní

;;ňi";;k'ď"á."k

na níhradu

na náhradu nIíkladů.

";;Ň;" "

lyhoví

účastníciexekuěního řízenínemaií úrok

spisu i bez uvedení důvodu pořádat
onrávněnÝ můžedo 2 měsícůod předání soudního
J-l'ňi"i'á"á ''c"u exekutora' soud o tomto náwhu roáodne'
"
Č

j' 6o72l05A,"o-RvP-Il'^/o

Sp. zn. soudu:41 E 154212011

PŤotokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi
JUDř.Ivanu Erbenovi, se sídlem Exekutořského úřadu v Praze 5,U okrouhlftu3/l82O

obvodní soud pro hahu 8, se sídlem 28' pluku l533/29b, Pmha 10 _ vršovice, ve věci
týkonu rozhodnutí
oFávněného (oprávněné):

všeobecná zdravotní pojišťovna českérepubliky' orlická 4/2o2o.
I

30 00, Praha 3

prcti
Povinnému (povinné):

David Mašek
nar. ]8.07' 1974, služská 705/6, l82 00, Praha 8 _ Kobylisy

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39ól2o12 sb',
kterým se mění zákon č. 99/1963 sb. občanský soudní řád, spis vedený
Pod spisovou mačkou:
43 E
,
'542/2011

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi pbdány:_
sepsané a zajištěné věci povinného, a to:-

-

1.

-2

mistopředsedk}Ťě soudu

JUDI. Ivan Erben
soudní exekutoí

SP. m soudu: 43 E 1542/2011

Vyrozurnění
( čl. II

přechodná ustanovení zák č' 396/2012 sb')

nab)'tí. účinnostizíkona
Řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena piede dnem
nab)ti účinnostizák'č'
dne
t.lgstioti'st' a která podle $ 251 o.s'i', ve znění účinnémode do působnosti
soudu' soud
j'qřDóíi št.'
po dň nabl účinnostitohoto zákona
""'p"aajimezi soudni exekutory, kteÍíbyli jmenovitri do.jeho obvodu' a
.á^.r''"
'""i'"-e''.ě
a přísluŠného;oudního exekutora. Dnem, kdy soud předó
. i".
"p.-něného
""."^-r
spi", řízenío výkonu řozhodnutí pokračuje dále

fi;;;;"

;;;_k"ó;;;i_ .ár'o"i'

u soualního exekutora

jako €xekuění řfuení'

podat návlh na zastavení
opřávněný můžerlo 2 měsícůotl předání soudniho spisu
tomto případě nemá
Jet r"e t"" ouea"oi arivodu, tomuto návrhu soudní exekutol \Yhoví. v řízení
nemají nrírok
nárck na náhradu exekuce a účastrríciexekučního

š"'j"i--"'"t',.'
na ihradu nákladů.

důvodu poŤádat
onrávněnÝ můžedo 2 měsiců od předání soudního spisu i bez uvedení
exekulora. soud o tomto ná!Ťhu rozhodne'
,óua o
'aenu
"-*'"Lutnj
Ój.: 2098/0l o/RVPIP/Bj

Sp. zn. soudu: 43 E 894/201

I

Protokot o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi' s€ sidl'm Exekutořského úřadu v Přaze 5,U okřouhtíku3/1820
věci
obvodní soud pro Prahu 8' se sídlem 28. pluku 1533/29b, PÍaha 10 vr'šovice, ve

Úkonu rozhodnutí
oprávněného (opÍávněné):

všeobecná zdmvotní pojišťovna ČeskéÍepubliky, or|ická 4/2020,
l3o o0. Praha 3, Kraiská pobočka pro hlawí město Prahu, Na
Ped|ýně 6, 1l0 0l Prala l

proti
Povinnému (povinné):

JDK-CATERING,

s'Í.o., Novákoých 856,

l80 00' Pmha 8-Libeň

č 196/2012
níealává soudnimu exekulorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení ákona
značkou:
pod
spisovou
[t"Jm se meni zákon č. 99/I96J Sh občanský soudnířád, spis vedený
43

ň 8942011.

Spolu se spisem byly soudním[ exekutolovi předány: s€psané a zajištěné věci povinného, a to:

-

_

1.

-2.
20 t3-2013

".-^ž-"),
Mgr. llona Benešová
místopředsedkyně soudu

JlJDr. Ivan Erben
soudní exekutor

sb"

SP. zn.soudu: 43 E 894/2011

vyrozumění
(

ěl.II přechodná ustanovení zák' č' 396/2012 sb')

účinnostizii&ona
Řízení o ýkonu roáodnlrtí, kteÍá b}la zahájena přede dnem nabyti
účinnostizík'č'
ode
ě.39612012 Sb. a která po<lle $ 251 o.s.t., ve zneniúČinném
lne |atlti
po dň nab1tí ri8innosti tohoto zíkona do působnosti soudu soud
áBiiio11 Á.' nespadaji
"mezi
soudní' exekutory, kteří byli jmenovíni do -jeho obvodu' a
;;.h;" ;;;;-ě
soud předá
*r..^-l tom oprávněného a piislušnéhošoudního exekutora' Dnem, kdy
"
soudní spis' řizení o výkonu řozhodnutí pokračuje dále

;ň;í,"'';;k",;ovi
u soudního exekutora

jako exekučnířfuení'

podat návrh na zastavení
oprávněný můžedo 2 měsícůod předání soudního spisu
\Yhoví. v tomto případě nemá
ex'ekuce bez uvedení důvodu, tomuto náWhu soudní exekutol
n'írok
nárok na nábradu exekuce a účastníciexekučníhořízenínemají
,ooáni
"*"toto.
Ílíkladů'
na íhradu

onrávněnÝmůžedo2měsícůodpředánísoudníhospisuibezuvedenídůvodupořádat
"*ekueni

sóud o zmenu exekulora- soud o lomto ná\Ťhu rozhodne'

Č j' 64 10/0

1

0/oPsP-RvPZ/ct

Sp. m. soudu: 43

E

1534/2011

Přotokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi
JUDr.Ivanu Erbenovi' se sídlem Exekutorskóho úřadu v Praze 5'U okrouhlftu3/l82O

obvodní soud pro Prahu 8, se síd|em 28. pluku l533l29b, PÍaha ]0 _ vršovice, ve věci
v'ýkonu roáodnutí
VŠeobecná ZdmvotÍli pojisťovna Ceské republiky.

opŤávněného (oprávněné):

130 00,

kaha

orlická

4/2020.

3

proti

Julie Cďourková
nar. 27.0l.1984, Vratislavská 382/24, l81 00, Praha 8-Bohnice

Povinnému (povinné):

předává soudnímu exekLrtorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č, 39ól20l2 sb',
kteq'm se mění zákon č' 9911963 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

Í,1534/2t11.

Spolu se spisem byý soudnímu exekutolovi pňedányr
s€Psané a zaj ištěné věci povinného, a to:.

-

1.

-2.
T)atum
n

nřelzetí:

Í:2

20

-03- 2013

,2/

MgI' Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

JUDr. Ivm Erben
soudní exekutoÍ

SP. zn.soudu: 43 E 1534/2011

Vyrozumění
( čl. fI

přechodná ustanovení zák' č' 396/2012 sb')

nabyti účinnostizákona
fuzení o r^ýkonu roáodnutí, která byla zahájena piede dnem
nab}ti účinnostizík'č'
t. zsstioiÁa. a Ltera podle $ 251 o.s'i., ve měni účinnémode dnepůsobnosti
soudu' soud
po rlni nabytí úúinnostitohoto zíkona do
;b;'ó;;^ab;;"$.d.ji"meá
soudní exekutory, ldeii byli jmenovani do _jeho obvodu, a
,"^.Il"" -ú.-e'-e
kdy soud předá
;.;;
tom oprávněného a piisluŠnéhoioudniho exekrrtora. Dnem,
"
spis, írzenío výkonu rozhodnuti pokračuje dále

;ň;-;" ";;k'i;;;;i souoní'
u soudniho exekutora jako exekučnířizení'

podat í\Ťh na zastavení
oprávněný můžetlo 2 měsícůod předání soudního spisu
lyhoví. V tomto případě nemá
eiel_uce bez uvedení důvodu, tomuto ná\Ťhu soudní exekutor
řízenínemají nrírok
.ooáoi a*"toto. nrírok na ÍLíhradu exekuce a úěastníciexekučního

na

ífuadu fuíkladů'

soudního spisu i bez uvedení důvodu pořádat
.".t rrtni ráud o zmenu exekutora. soud o tomto ná\Ťhu rolhodne'
Čj., zsszlt onvpp,'tto^rt

onrávněnÝ můžedo 2 měsiců orl př€dánl

Sp. m. soudu: 43 E 4057/2007

Protokol o předání spisu Šoudnímuexekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, se sídlem ExekutoŤského úřadu v Praze 5'U okrouhlftu3/l82o

obvodní soud pro Plahu 8, se sídlen 28' pluku 'l533/29b' Praha l0

ýkonu rozhodnuti

-

Vršovice, ve věci

všeobecná zdravotni pojišt'ovna Českérepub|iky, orlická 4/2020,

opnávněného (oprávněné):

130 00, Praha 3

proti
Tornáš Musil

Povinnému (povinné):

nar. 12'08.l96ó, Nekvasilova 571/21', l86 00, Praha 8 _ IGrlín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č' 39ó120]2 sb.,
l'1eÚm se mění zákon č. 99/19ó3 sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:
43 E 4057n0V,

spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi pbdányi
sepsané a zajištěné věci povinného, ato!

-

1.

-2.
Datum převzetí

:

2

0

t3-

2013

l!D, \r!r : i:r i lll.l(r.1t6l!i00
i'xl]i.U)'- :.: ]i.n'.l']iÁliA 8

, í--'-'

..

:::. :.........,:..........,

Mgr. Ilona Bene šová
místopředsedkyně soudu

ruDr. Ivan Erben
soudni exekutoŤ

-2-

SP. 2n.soudu: 43 E 4057/2007

vyrozumění
(

čl. II přechodná ustanovení zák' č' 3962012 sb')

pŤede dnem nabýi účinnostizákona
fuzení o l^ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena
účinnostizák'č'
účinnémod€
č' 396/i0i' s'. Jkterá podle $ 251 o's'ř', ve zněni
{ne :'ab,}tí
soudu' soud
pllsobnosti
do
i'sóáóiž^ií. '".p"ddi po ani nutyti úéimostitohoto ákona
kteii byli jmenováni do-jeho obvodu, a
.á'-í." .*i'"Áel'ě mezi soudní exekutory,
předá
a pŤislulneho soudniho exekutora' Dnem' kdy soud
ř.á'^-r i""
"o.-neného
řízenío výkonu řozhodnutí pokračuje dále

.pr.,

;i;:"#ň"

";;"u"",;;;i'.""a'i
u soudního exekutora jako exekuění řízení'

podat návrb na zastavení
oprávněný můžetlo 2 měsícůorl předání soudního spisu
exekutór lryhoví' v tomto případě nemá
exeloce bez uvedení důvodu, tomuto Jvrhu soudní
řízenínemaií nárok
;;;d"r";;k',"; nírok na náhradu "'eko"e u účastrríciexekučního
na nríhradu nríkladů'

i bez uvedení důvodu pořádat
onrávněnÝ rnůžedo 2 měsícůod předání soudního spisu
exekulora. soud o tomto nár rhu rozhodne'

"--'"ňe "i.á"á " '.e"u
5225l07/Po-ovPll/Mo^r'o
Čj.:

Sp, zt. soudu: 43 E

384Zl20ll

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorsi<ý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhtíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533l29b, Praha 10

-

Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
l30 00, Praha 3

Oprávněného (oprávněné):

proti

Anita Balogová
nar. l3.08.1991, V ítkovaZ02/18,18ó 00, Praha 8-Karlín

Povinnému (povinné):

Sb,,
předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012
značkou:
pod
spisovou
vedený
řád,
spis
iiieqý- se mění zákon é.9911963 Sb. občanský soudní
43 I'38421201I.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

_

l.

-2.
Datum převzetí

:

1

7 -í§-

Z0,1{

.

místopředsedkyně soudu

Iván Erben

)
Sp. zn. soudu: 43

E 4034/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1,533lL9b, Praha 10
výkonu rozhodnutí
Oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotni pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
l30 00, Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

patrik Bartoš
nar.23.11.1992, Prosecká 2309/28a, l80 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb.,
kteqým se mění zákon č,9911,963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 4o34/2oll.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a Zajištěnévěci povinného, a to: -

-

1.

-2.
Datum

převzetí: 17 ,?9,, lau

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

_

a
Sp. zn. soudu: 43

E 34]812011

Protokol o předáni spisu soudnírnu exekutorovi
praze 5, U Okrouhlíku 3/1820
JUDr. Ivanu Erbenovi, ExekutorjÝ ,nřaa pratra 8, se sídlem v

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l2gb, Praha l0
výkonu roáodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Or|ická 412020,

Oprávněného (oprávněné):

130 00, Praha 3

proti

Daniel kozák

Povinnému (povinné):

nar,22.04.1971,Ktejčího 405/16, l80 00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona é.396120|2 Sb,,
Lterým se mění zákon ó.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 3418/2011,

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

1.

-z.

Datum převzetí

íZ

;|§. ,fi11

:

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

Sp. zn. soudu: 43 E 3104/20l

I

Protokol o předání spisu §oudnímu €xekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslrý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku |533l29b, Praha l0
výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Or|ická 412020,
130 00, Praha 3, doručovacíadresa Sokolská řída 11267,'702 00
ostrava

Oprávněného (oprávněné):

proti

Emil Kutěj

Povinnému (povinné):

nar. l6.05:1979, Křivenická 413/16, 181 00, Praha

8 -

Čimice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona Č.39612012 Sb.,
tt.ry- ." mění zákon č.9911963 Sb. oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou:
43 E 3104/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:

-

Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

Datum převzetí

17
:

i:|r Zaft

/

,.'l-

/

,/

}"-?
{_,"-) ...'.!,í...{....-..-.....r{.{
"

Mgr. Ilona áenešová
místopředsedkyně soudu

ffi"n

Sp. zn. soudu: 43

E l894/20],l

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi
JUI)r. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhliku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1,533l29b, Praha l0

výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
l30 00, Praha 3

Oprávněného (oprávněné);

proti
Jana Lavická

Povinnému (povinné):

nar.25.01.19ó8, Zenklova l/35, 180 00, Praha 8 - Libeň

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb.,
kterým se mění zákon č,9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou znaěkou:
43 E 1894/2011.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

_

l.

-z.
Datum převzetí

:

l 7 -iji-

/

/

,.,,j
1| l-::,,,l "
.. _ _. _. _. _.,...........l'_
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

20ll,

-

Sp. zn. soudu: 43

E I709/Z0l0

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sidlem v Praze 5, U Okrouhliku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha 10

výkonu rozhodnutí

Oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotni pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
130 00, Praha 3

proti
Povinnému (povinné):

REPROPRINT STUDIO, a.s., Prvního pluku 347l12a, 186 00, Praha
8 - Karlín

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb.,
kterým se mění zákon ě.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43

E 1709/2010.

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to:

-

Datum

_

1.

převzetí: Í / -i§"

2Cl4

Erben
místopředsedkyrrě soudu

Sp. zn. soudu: 43

E

47812010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku l533/29b, Praha 10

výkonu rozhodnutí

Oprávněného (oprávněné):

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
l30 00, Praha 3

proti

Povinnému (povinné):

Vatrostav s.r.o., Ďaaticua

se

Ag, l82

00, Praha 8

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona č. 39612012
kterým se mění zákon č.99l1963 Sb, občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43E 478D010,

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány:
Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

ll -:ij
/
Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

?í,rlí

_

Sb,

Sp. zn, soudu: 43 E 812012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JUDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlen v Praze 5, U Okrouhlíku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28, pluku l533l29b, Praha 10

-

Vršovice, ve věci

výkonu rozhodnutí

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 412020,
l30 00, Praha 3

Oprávněného (oprávněné):

proti

zuzana \edivá

Povinnému (povinné):

nar. 17.06.1978, NaH|avni ll20,182 00, Praha 8-Březiněves

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ó.39612012
Lterý,o se mění zákon é.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43 E 812012,

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

Datum převzetí

../
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:
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-Crj- ?01L

Mgr. Iloíra Benešová
místopředsedkyně soudu

rioUDN
49639200

Sb'

Sp. m. soudu: 43 E 456/2007

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
JIJDr. Ivanu Erbenovi, Exekutorslcý úřad Praha 8, se sídlem v Praze 5, U Okrouhliku 3/1820

Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. pluku 1533l29b, Praha 10

výkonu rozhodnutí

-

Vršovice, ve věci

Všeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky, Orlická 4/2020,
l30 00, Praha 3

Oprávněného (oprávněné):

proti

NOELL

Povinnému (povinné):

a.s., Ouholická 43713, l81 00, Praha 8 -

Čimice

předává soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 přechodných ustanovení zákona ě.396/2012 Sb.,
kteqým se mění zákon č.9911963 Sb. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou:
43E 45612007,

Spolu se spisem byly soudnímu exekutorovi předány: Sepsané a zajištěné věci povinného, a to: -

-

l.

Datum převzetí

,:

17

,-';
,/
á:-'--,,- r'
,"'

";

,/

U-

Mgr. Ilona Benešová
místopředsedkyně soudu

l8llt

