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PlloToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCl
soUDNÍMU ExEKUToRoVI <l|e přechodných ustanovení vtělených do Cásti pnní,
Čt. u zet..r. :goluolz

st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zrr. 41 E a17 D009

vc věci

oprávněnóho

Česká republika - okresní soud v olonrouci, Tř. Svobody 16'
731 38, Olomouc

proti povinnému

Jan Kopkn, nař. 25.05.19ó2, GrygoYská 309' 783 72' vclký
Týtrec

Yedenó u okresního soudu v olomoucr

Předseda okresního soudu v olomouci nížeuvcdeného dne předal označcnému
soudnímu exekutořovi shora rubřikovaný spis, to postupcm dle přcchodných
ustánovení vtělená do části prwní, Čl. tI zíkč'396/2012 sb.,
kdv
dle bodu 2) těchto přechodnýclr Ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena předc
dltem nabýi účinnosti tohoto ákona a kteÍí podle $ 25 i zákona č' 99/] 963 sb., ve znění účinnémode
Clne Dabííúčinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí ílčinnosti tohoto zákoIa do pťlsoboosti
jeho obvodu'
soudu. šoud lozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutoÍy, kteři byli jmenováni do
jmenoYáD
a vyrozurní o tour oprávnčnéhoa příslušltélro soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudu
jmenováni
do
Žááný exekutol, soud řízenírozvrlrne rovnorněrrrě mezi soudní exekutory' ktcří byli
patři
steinóho
do
obvodu
a
kteď
obvodem
hmnici
stímto
obYodll souclu, kteď nlá spoIečnou
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovcní o předání spisů sepíšepř€dseda soudll a soudni exeklltor

protokol' který se bez zbytečnéhoodkladu z\eicjni na úrední dcsce surrdu. na úrcdnídcsce soudrrílto
exekutora n llá internetových stránkách Exekutorskc komor1 Čcskérepub]jky' V prolokolu se uvede
řízeni, exekutor, který Spis převzal, a deD, kdy k převzetí
spisová značka soudu, označeníúčastníků
spisu došlo'

Z^ ponžitíshorá uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shora ruhřikoYaná včc
rozvržena a předává se soudnímu exckutoŤovi Mgr.lng. Radim opletalovi' sc sídlem olomouc,
PlvelěíkoYa 1'Í.

V Olomouci dne 16.6.2014
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přcds

or{:l

ichal 'Ielínek
OS v Olomouci
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soudní exekutor

..qWF"

0578X2984

,'at4

Číslojednací:42 E l083/2001 -1l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDtrM v oLoMoUCl

soUDNÍMU EXEKUToRoVI

<lle

přcchoany"t ustanoueni

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.,

'ter"oy-"i'řo Č,e.ti p*ni,

vc včci {konu rolhodnuli sp. /n. 42 E t083/200l
vc věci opřá\'něnóho

proti povinnómu

česká republika - Krajský soud v Brně, Rooseveltova
95, Brno, VS 5500005401

16. 601

Petr Abřaham' nar. 22.09.1967' bytcm Klicperova 3, Olomouc

vcdené u okresního soudu v olomouci

Přcdseda C)kresního soudu v o|omouci nížeuvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupů <lle přcchodných
ustanovení vtěl€ná do části pnní, Čl. lI z'ir..t. :'lelzorz sl.,
kdv
dle bodu 2) těchto přechodlých ustanovení řízení o výkonu rozhodnuti' která byla
zahájena přcde
dnen nabýi účinnostitohoto zákona a ktelá podle $ 251 zákona č' 99/tse3
sl- u.';ienl uelnnem oa.
dne'nab}li účinnoýitohoto zákon_a. nespadají po dsi nabytí úlčinnostitotloto''aln,ru
do působnosti
soudu' sutld roz\rllnc ro,!Domerné rnezi sorrdní exekutory, kteií byli jmenováni
clo jeho obvo<1u,
a vyroz mí o tom opravněnólro a příslušnéhosoudniho
exekutora' Není-Ji do obvodu soudu j n enov:irl
žádný exekulor. soud řízení rozvrlrne roÝnomČn)ě mczi souJní exelutory'
kteii blii
.]nenováni tlo
'ouuoa"
ob\,'odu soudu, kteqÍ má společnou hŤanici 5tímto ob\odem
a rt."y p,'iti' jo
.r"1"ert.
krajského soudu'

dle bodu.8)
ushnovcní o předání spisů sepíšepředscda soudu a soudní exektltor
plotoKol. htcli-piťctodn}ch
5e bez zb]rečnéhoodkladu zveřejní na úředni desce soudu' na úřcclni
dcsoe sorrr]ního
exekutora í na internetových stránkách Exekutoiske komor] Ceské
republiLl ' v prototolLr s. uve.l.
spisová značka soudu' označení účastníků
rizcní, erekutor' ktelj spi5 piev;L u á.n, ray t pi.'r"i
spisu
došlo'

za' ponžiÍíshorá Jvedených bodů př€chodtrých ust{novení byla shora rubrikovaná
rozvrzenl preua\a
a

Pav€lčálova 14.

se soudtrimu

věc
erckutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, sc sídlem olomouc,

V Olomoue i dnc I6.6.2014
J
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předsc

chal Je|ínck
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soudní cxekutor
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pnotoKot- o pŘnuÁrÍ sprsu ornosllÍu sottopM-.v oLoMoUcl
do Části pn'ní'
are ilř"ř'ňřy"r' u'iu""'"ni ntlrcných
SoUDNÍMU ExEKuronov1
Sb"
Čl' ll zrik'č' 3c6i20l2

ve věci výkonu řozhodnutí sp'
ve věci

oprírvněnéhoČeská republika

_

zn' 4l E

5/2011

okrcsní soud v Olomouci' Tř' sYobodY 16'

73138' oloÚouc
proti povinnérnu

99912'179 o0'
Šlávka llrůzová' nar. 06'06'1948, Příčná

Olomouc
vedeíé u okresního soudrr v Olomouci

niŽe uredeného dnc přtdal nznlčcnému
\
olomouci
soudu
okrcsního
Přcdscda
poslupcm dle nřcchodni(h
si,lrrlnimrr crckutorori shora .utr"'ř*uni' 'pi''- ^". ^tU.
;:";.;;';*ňilu ée"ri p,-uni' Čt' tt 'ák'č' 39ói 20l2 sb"
kdv

přede
iizeni o vjkÚllu rozhďlruti' l'fertl b}la'zaháicna
_Čln||e|||
n,Iť
.lle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni
\b..
\ť
7llelll
lqoJ

dllemnabýiúČil]no.tiIot'otorol,onuul,r"ri'poář'sjsr"ai"nu.'qu

dlenabrirrcinnostitoholozál<ona'nc'Pai5ň::li::"i-

"''

nn:l''fl':l"":iiili:,:-]x::;J]

.o,,d'r. sorrd -o/\,hne ro\rromerne
, au.ouJu j,nerr.r,rn
;:'i:;ili;:r;i*",". rr.'"i-ri a" .r,'
2 !Ýlo7ulnl o toln opraÝncného a přislušnél
exekutor}' ktťil blli imenoválli do
žájníexekutor. soud řízenírozvíh e Ío''*ln"'"" '"'r """lni a kÍefý pab'i do obvodu steiného
ii.i"
obvoiu soLrdu, kteď má společnou *""ři""
"t'"a"n
krajského soudu.

spi'ů scpíše piedselta 'orrdLr a_'nudnt ':xel'utor
dle bodÚ 8) picchodnjclr l|\lanovenl o Iicdlini na
uiedni descr 'oLrdního
de'cc 'L'llJu
okol kten se be/ zh)Lecnehoodkl"o"'""'"i"'
'na
''re'lni
",'
c*re rťpublil)" \ trrlokolu 'e ll\ťJť
c r'a inlemelo\jcIl
'''a"*a'n '''"i"'"i'ij'i"rrt"r.y
i..i,'ioi.i'.,ý.pi''pr.""t. a derr' kdr k trrrlctt
"'eLuror,r
.pisová'zrr"ckr soudu. o/naČelri r**'*','^ř'.
spisu došlo'

\čc
ust no1eni bJla shortl rUhriL'Itaná
7'^ Ďol'Žilí shora u\edených bodů přechottnjth r n"ai'" opletalor i. sc
olomout'
'i'llem
rozriŽena a přcttává s" t'uani-u "r"r,'uiJ.",'iúg.. "g.
P:rvelčálrova 14.

V Olomouci ihie 16.6.201'l
.IU Dr.
přcdscd

o;ílI
7| la

l Jelínck
OS v Olomouci
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRtrsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNíMU ExEKUToRovI dle přechodných ustaíovenívtčlených do Cásti první'
Čl n zert.:q6lzotz sl.'
ve věci výkonu rozhodnutí sp'

vc věci oprávněného

zn' 13E

106212011

česká republika ' okresní soud v Bruntále, Partyzánská 11'
792 01, Bruntál

proti povinnému

Lukáš Jančík,nar. 24.02.1989' Domašovsk:Á 228,183 06,
Město Libavá

vedenó u Okrcsního soudu v olomoucr

Přellserla Okresního soudu v olomouci nížeuvedeného dne předal označcnómu
soudnínru cxekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupcm dlc přechodných
ustanovcní vtělená alo časti prvni' Čt. II zák.č.396/2012 sb.'
kdv
zahá.jcna přede
dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízoní o Výkonu rozhodnutí' která byla
účinDéntode
alění
sb',
ve
Jn"' nnbyti úti''norii tolroto zákona a ktem podte s 251 zákona č- 99/l9ó3
pÚsobllostj
do
Jne natyíi iteinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nab}tí uČinDosri tohulo záLona
jeho
jmenolini
oLlVodU'
do
."',a"_ J""a rozvrhne rov oměmě mezi sot'dnr e\ektltory, ktcil byli
soudujnlenován
do
obvodu
NeniJi
exekutom'
soud!ího
příslušného
a vyrozumi o torl opráv'ěného a
jrlerlováni do
žááný cxekutor' ,oud ři'"oí ,o'*hn. rovnoměrně rczi soudní exekÚtory' kteří byli
patří
obvodu
stejného
do
a
který
obvodu sorrdu, kteÍý má společnou hranici s tímto obvoden
kraiského soudu'

dlebod'r8)přechodllýchustanoveníopředáníspisl.lsepíšepřcdsedasouduasoudníexekutof
protokol. ktcr'v se bez ziytečnóho odkladu z!ťicjni na úredni desce sotldU. na úiednr descc souc]nilro
lxekutora a na internetovych stránkách Exckutorské kornor; Čcskérťpublik}' \ protokolll sc uvede
spisová 7lračlu soudll, oz;ačeníťlčastnikůřízení,exckutor. k1elý spis přcvzal, a dcn' kdy k přcvzetí
spisu došlo'

za

bodů přechodných usÍrnovení byli shořa řub kovlrná Yěc
()lomouc'
soudnímu exekuÍoŤovi Mgr.Ing. Radimu oplclalovi' sc sidlen

použitíshorlr uved€ných

r'ozvižena n přetlává se
Pavclčákova 11.

soudni poPlatek vo zbylé výši 209,- Kč nechť je uhrazen na účetsoudu č' 3703-921811/07l0' Vs
43l21062l1 (soudni poplat€k byl již čásÍ€čně uhrazctr).

V Olomouci dne 16.6.2014

JtlDr.

př€dse

ch2l Jelínek
OS v Olomouci

Gt:' \i ''Í ll]uD
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soudní exekutoř

i:w

tF-

057EX2997 t14
Číslojednací:4,l E 41ll201l

'

Í5

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU EXEKUToRoVI tllc přechodných ustanovení ytčlených do císti prvni'

čl u

ťkonu řozhodnutí

Ye věci
ve věci oprávněného

"att.:gclzotz

zn. 44E 411lz0l1

česká republika - okresní soud v ostravě' U Soudu'l/6187'
708 82, Ostrava

proti poYinnému

sp.

st'.,

- Poruba

Anna Kavková, nar. 11.05.t947, Dolní 711233' 783 13'
Štěpánov u Olomouce

vcdené u Okresniho soudu v Olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci nížeuvedcného dnc předal označtnómu
souilnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přecbodných
396/2012 sb.,
ustanoÝení vtělelá do části prv''í, Čl. tt
"ák'č.
kdv
dlc bodu 2) těchto přeohodných uslanovení iizeni o vjkonu rozhodnLrtí. klerí b)lc zahájela přcde
clnem nabyti úeinnosii tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č' 99/j 963 sb'' ve zněÍíúčinnénlode
pťlsobnosÍi
rtrre nabyií Úóirrnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnostitohoto zákona do
jeho
jmcnováni
do
obvodu,
kteří
byli
exekltory,
sorrdu, ioud řozvrhn€ rovDoměrně mezi soudní
jrnenován
soudu
NeníJi
do
obvodu
a vyrozlmí o tom opIávněného a příslušnéhosoudního exekutora.
žájný exekutor, soLrd řízení rozvrbne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jrnenováni clo
obvoiu souclu, který nrá společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodDých ustanoveni o předáni spisri sepíšepředseda soudu a soudní exekutor

plotokol, který se bez zbytečDého odkladu zveiejni na úre ní dcsce soudu. na úiedni desce soLldniho
exekutora a n; intemetových stránkách Exckutorské komory Českérepublik}' v protokolu se uvede
řízeni, exektrtor' kter'ý sp;s převzal, a den' kdy k převzcti
spisová značka soudu, označení účastníků
spisu došlo'
ponžj|Íishora Ycdcných bodů lřechodných ustanov€ní byta shora ruhřikovaná věc
rozvržen'r a předává se soudnímu exekutorovi Mgř. Ing. R dimu opletalovi, se síd|€m olonlouc'

z^

Prvelčákova 14.

V Olomouci dne 16.6.2014
al Jclínek
v Olomouci

JI1Dr. NIi
předscda

l'l

t.,!

I

S

Q !f.r
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Pl{oToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoI]ctpn'ní'
soulŇirnlÚ oxnxUToRoVI <lle přechodných ustanovení vtělených do části
Čt. tt zetl :lezotz st''
ve věci

vc

věcioprávněného

výkonu rozhodnuti sp' zn' 13 E 22|l2o10
česká republika - okresní soud v (]lomouci' Tř' Svobody 16'
731 38, Olomouc

Davi<l Skopal, nar. 0'l.06'1982, Komenského 322,18313,

proti povinnému

Grygov
vedcné u okresního soudu v olomouci

Přodsedaokřcsníhosorr.luvolomoucinížeuvedenéhodnepředalnznačenému
shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přcthodných
"nuJoirno
"'"L"to.ovi
ustanov€ní vtěleíá a|o části pnní, Čl. II zák.č. 396/20r2 sb''
kd)

byla zahájena přede
dle bodu 2) těchto přechodnýclr ustanoveni řízení o výkonu rozhodn tí' která
9q/
vc
Znéníúčilrnérrrodc
Sb''
L9o]
podle
25l
zákona
š
lli""*ii rohoto zákona a která
J^"'"
''
do 1.il'obllo'Ii
/ákonll
Ioholo
""iyrí
.llle nab\i, ucinnosli loholo zákon.. ne,padáir po d''i llaby1;ucinno'Ii
jeho ol'\odu'
jmcno\alri
do
.."o"lí,'o rozvrhne rovrlomime '"'i 'ou,l''i exckulory' klerí b)li
soudu
imcnov'ln
o ,o," op.a\'rrělého a příslušrróho soudního exekutora' Nenili do obvodu
jrnenováni do
byli
"ŽaJni
"|ůu.i
kteří
exekrllory,
mezi
soudní
rolnoměrně
.or'ulhn"
exekul.r.,oi,d t,'"o,
.u'.í,i.."J".'l".v nlá společnou hranici s timto obvodem a kteřý patři do obvodu stejnóho
krajského soudu.

exckutor
dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíse pieJscda soudll a soudní
dc'ce
na
úiedllí
sÚudu'
'o'ldlll1"
Dlol,lkol. ktťli 5e bez ltyleiného odI'ladu'zrerejnr na uicdni Llťsce
ll\cJť
pÍolnL'lU'e
\
:";l,';;"; ul' in,",n.,o"1.r,.l'ánkách lIťkuloi'ké lorn"11 Če'kérepublil'1'

.piJ ^"jt" '.'a"'
spisu došlo.

k převzeli
oz'načeni účastníkuřízeni, exekutor' kteď spis převzal' a den' kdy

věc
shora uvealených bodů přcchodných ustanoYení bylr shora ruh kovaná
()|omouc'
síllem
s€
souánímu exekutorovi Mgr' Ing' Rádimu opletalovi'
a př"aává

Za polŽiti
-"v'rž"nu

Pavelčálrova 1{.

v Olomouci dne
.tÍIDř.
přcds

"e

16.6.2014

ha|.Ielínck
v Olomouci

os

a
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r'RoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNíM soUDENt v oLoMoUcI
Části pl'\'ní,
soUDNÍIvtU ExEKUToRovI rlle piechodných ustnnovení vtělených do
čt. tt zett. :9elzotz slr''
ve věci ýýkonu řozhodnutí sp'
ve věci

oprávněnóho

česká republika

-

zn' 'l3E218i2010

okrcsní soud v olomouci' Tř' Svobody 16'

731 38' Olomouc

přoti poviÍnému

David Skopal, nar. 0{.06.1982, Komcnského 322'18313,
(;rygov

vcdené u okřesního soudu v olomouci

Přcdsedaol.resníhosouduvolomoucinížcuvedenélrodnepředaloznlěenómu
shora rubrikovaný spis, a to postupcm dle přechodných
"""Joi-'
"*"r.ua.ovi
do Ča.ti pnní, Čl. ll zák'č' 39Ó/20l2 Sb"
u\tanovcni rlčleoá
l(dy
která byla zaháiena předc
dle bodu 2) tčchto přeohodných ustanoveni řízení o {y'konu 'ozhod'utí'
0()/]o6]
sb ve Z éníúčill|ánode
'
i"". ""iyaí ,rr'"*ii,olroto zákona a která podle $ 25 l zikonúčin'osti
'č'
tohoto zilLona do ptlsobnosti
nespada.ji po dni n'lb!1j
dne nabyti ilčiúnostitohoto zákona,''*i
soi''lrií e"ekutory, kteri byli jrnenováni do jeho obvodu'
ilď fij-';;;'h;;'.""""-e.'c
jnleno!án
a příslušnélro soudního exekutora' Není-l; do obvodu soudo
i"'"
jlnenováDi
do
byti
kteři
'vň"*i
"p'a*čného
"
"žájnÝ cxekutoť.
soud řízenírozvrhrre Iovnomělně lnezi soudní exekÚtoly'
stejného
obvodu
patří
do
hranici s tímto obvodcm a kted

ii;;i,''.;,'il'' k"'ý ''J.pot"tnou
krajského soudu.

predsedl soudu a 'soudní exekutor
dle bodu 8) přechodných ustanovení o picdani spisů seplse
na ureJni de*c 'orrLlnilrn
na
úiedni
l'..i* u* ÁylečnélloodLladu /\eřejní
'tcsce 'oLrdu
rrr<dr
prorokolu
republik)
",",JJ.
'epřevzeli
:";i;:;; ;l'" i;';;;;;ých 'lÍánkacll Lxekutor'ke t'ornor1 Cťske převzal'' Va den'
k
kdy
;;t.;;;;;čk^ ;;;Ji ozíačeníúčastníkůřízení,exekutor' který spis
spisu došlo'

včc
porlž'ili shorA uvedených bodů př€chodných ustanovcní byla shora řuhrikovaná
se sídl'm obmouc'
.ozv'rl"oa a prcoa"a se sou<lnímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu oPlc{alovi'
Pavelčíkovf,14.

zr

V Olonouci dne 16.6.2014
.ItlDr

předs

ichal Jelínek
OS Y Olomouci

::sl-ll

:alD

soudní exckutoř

057E)(2990 t14
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PRoToKoL o r'ŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přcchodných ustanovení vtělených do Části první,
Čl. II

'ák.č.396/2012

vc věci výkonu řozhodnutí sp.
ve věci

oprávnčnóho

sb.,

zn. 4l E rl05/2009

česká republika - okresní soud v olomouci Tř. Svobody

16,

73138, Olomouc

-

proti povinnórnu

Milena Gazdikoví, nar. 11.04.19,l8' K. Sedláka 1191/3' 78;l
01,

Litovel

Yed€né u okresního soudu y o|omoucl

Předseda okÍesnÍho soudu v olomouci niže uYe.leného dne předal olnačlnómu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spist a to postupcm dle přechodných
ustalovení vtčlcná do části první, čl. II zákč. 396/20l2 sb.,
kdv
dlc bodu 2) tčchto přechodných uslanovení řízeni o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnenl Dabytí účimostitohoto zákona a která podle { 25 ] zákona č' 99/1963 sb., ve znění účirnlénlodc
dne nabyti účinnostitolroto zákoDa, ncspadají po dni nab}tí účinnostitolroto zákorra do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovrroměmě rnezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a qrÍozumío tom oprávněného a příslušrréhosoudního exekutora. NeníJi do obvodu soudu jmc ovan
žádný exekutor' soud řízení rozvrhrre lovnoměmě mczi soudní exckutory' ktcří byli jmcnováni do

obvodu soudu. který nlá společnou hlanici

s

timto obvodcm a který patří do obvodu stejnólro

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodrrých ustanovení o přcdfuí spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteli se bez zbytečDébo odkladu zvcřciní na úřcdní dcsce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory Českérepub]iky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označeníúčastnikůřízení,exekutor, ktený spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu doš1o'

Z^ ponžiti shorá uv€denýclr bodů přcchodných ustanoYení byla shora rubřikovaná
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgř.Ing.

P2velěíkon

14.

V Olomouci dnc 16.6,2014
lhal.Ielínek

OS v Olomouci

R

věc
dimu oplctalovi, sc sídlcm olomouc'

r

0578X2988 /14
Číslojednací: ,l4 E 465/2009 - 29

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMouct
souDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustarrovcní vaělených do Části pn'ni,
cl. II zák.č.396/20!2 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp.

yc yěci

oprávnčného Česká republika

-

zn. 41L

465121109

Vězeňská služba českó republiky' Soudní

16721I^,140 67,Pr^h^ 4

-

proti povinnému

Ing. RadorÍír Lichnovský' nar. 17.l0.l964' Hořni nám. 583'
772 00, Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předs€da okresního soudu v olomouci nížeuvedeného dne předal označenému
soudnímu €xekutořovi shora rubrikovatrý spis' a to postupem dt€ přechodný'ch
ustanovcní Ytělená do Části přvní, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv
dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přecle
dnem nabýí účinnostitohoto zákona a kteÍípod]e s 25l zákona č. 99/1963 Sb', ve zněrrí účinrróm odc
dne nab}.tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}tí účinnostitohoto zákona do působnosti
soLrdu, soud rozvrbne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodrr'
a vylozulní o tom oprávněnébo a příslušnéhosoudDího exekutora' Neoí-li do obvodu sorrdu jmcnován
žádný exekÚÍor' soud řízeni rozvrlrne rovnoměrně mezi soudní exckutory. kteři byli jmelováni do
obvodu soudu, který má společnou hřanici s tímto obvodern a který patří do obvodu stejttého
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, ktený se bez zbytečnéhoodkladu z\eiejni na úiedni desce soudu' na úiednl .]esce sol nílro
exekuloÍa a na inti-nletových stÍánkách ExeLurorske komor) Ceské republil_1. V protokolu se uvede
řízení,exekutor, ktcď spis převzal' a den' kdy k převzeti
spisová zrračk.r soudu, označení účastníků
spisr'r došlo'

zi

použitíshofa uvcdených bodů přcclrodných ustuov€ní byla Šhořa řub kovaní věc

rozvřžen:r a předává se soudnímu exekutorovi Mgř. lng. IL.ldimu opletaloYi, so sídlcm olomouc,

Pavelčákovl1'í.

soudni Poplatck necht'je uhrazen na účctsoudu č.3703-92181l/07l0' vs,{412046509.

V Olomouci dne 16.6.2014

JUDr.

předseda

al Jelínek
S v 0lomouci

soudní cxckutor

.: -

--:

45W

057EX2987 j14
Čís]ojcdnací: ,l1 E 838/200,l -

l7

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDENr v ol-oMoucl

SoUDNÍMU DxEKUToRo\aI dle přcchodných ustanovení vtělených do části prr ni,
Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

vc včci ýkonu rozhodnuti sp. zn.

ve věci

opřávnčnóho

4l E 838/2004

česká republika _ okcsní soud v olomouci, tř' Svobody

16,

771 38, Olomouc

pro1i poyinnému

David Gáboř, nar.09.04.l982' vojanova 85l/8' 779 00'
olomouc, Nová Uli(C

vedené u okresního soudu v olomouci

Předscdn okícsnÍho soudu v olomouci nížeuvedeného dnc přcdal označcnúmu
soudnímu exekutorovi shola rubrikovaný spis' a to postup€m dle přechodných
ustanovení Ytělená do části první, Čl. II zák'č' 396/2012 sb',
kdv
dle bodrl 2) těchto přechodllých ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnen nabylí účinnosti tohoto Zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb'' ve alěni účiménode
dne nabyli účinĎostitoholo zákona, nespadají po dni nabylí účirulostitohoto zákona do působDosti
soi.ldu, sold rozvrhne rovnoměmě lnezi soudní exekutory, kteři byli jrlenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušrrélrosoudního exekutora'

Neníli do obvodu

obvodu soudu' který má společnou hranici stinlto obvodem

a kte{Í patří do

žádný exekutor, soud řízeni lozvrhne řovnoměmě mezi
ktajského soudu'

soudu jmcnov:'ul
soudní exekutory, kteří b},li jmenováni do

obvodLr steiiého

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíšepředseda soudu a soudní cxektltor

protokol' který se bez zbýečnéhoodk]adu zv€řejní na úřednídesce soudu. na úřcdni desce soUdniho
cxckutora a na intcrnetových stránkách Exekutorské komory Čcskó rcpLrbtiky' V protokoIu se uvede
řízení' exekutor, ktcď spis přcvzal' a den, kdy k převzeti
spisová značka soudu, označení účastníků
spisu došlo.

za

ponžití shora uved€ných bodů přechodných ustanovení bYIa shořa řubřikovaná věc
lozvržena a přcdívá se soudÍírnuexekutorovi Mgr. lng. Rlldimu opletalovi, se síd|em oloÍnouc'
Pávclčákov:r l{.

V Olomouci dne 16.6.201,1
chal Jelínek
OS v Olomouci

171 3a

\

soudni exekutor

057EX29 98" 14
Čis|ojednací:41 E 65lt20l1 -20

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCI
souDNiMU ExEKUToRoVl dle přcchodných ustanovení vtělených do části první'
čt. tt

'át.č.

3gezotz sn.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp.

vevěci

opřávněného

česká republika
708 82, Ostrava

proti povinnému

-

zn. 4l E ó51/2011

okresní soud v ostrayě, U soudu 4/6187'

- Poruba

PhDr. Zdeňka Koldová' nar. 0ó.09'19,19' wolkerova 32, 779
00, Olomouc

vedené u okresniho soudu r olomouci

Předseda okŤesního soudu v o|omouci nížeuvedeného dn€ předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv
dle bodu 2) tčchto přechodných ustanoveni řízeni o výkonu rozhodnuti, kteÍá byla zahájena přede
dnem nab}tí účinnostitohoto zákona a která podle 0 25 ] zákona

č'

99/

1

963 sb' ve zněn i

účinném ode

dne nabytí účinnostitohoto ákona' nespadají po dni nabytí účinnostitohoto ' zikona do působnosti
soudu, soud rozvrhne Íovnoměrně mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do.jeho obvodu'
a vyÍozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora' N€niJi do obvodu soudujmcnován
Žádný exekutor' soud řízeni roz!'rhnc rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteď má společnou hranici s tínto obvodem a kteryi patři do obvodu stejného
kÍajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných r]slanovení o předání spisů sepíšepředseda soudu a soudní exekutor
přotokol' kte|ý s€ bez zbytečného odkladu zveřejní na úřed i d€sce soudu. na úřednídesce soudního
exekutora a na intemetových str.ínkách Exekutorské komory Českérepubliky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označeníúčastníků
řízcní' exekutor, kteD: spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^

po'užiti shom uvedených bodů přechodnýcb ustanovení bv|a shora rubÍikovaná věc
rozvÉená a předává se soudnímu cxckutorovi Mgr.Ing. Rádimu opl€talovi, se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

V Olomouci llne 16.6.2014
.II lDrpředs

J€línek
OS v Olomouci

Ía.--.-!ít'..................
soudní cxeku

057EX,2985114
Číslojednací:42 E 430/2003 -

ló

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souĎŇiltu nxnruToRoVl rlle přecbodných ustanovení vtěleíých do Části první'
Čt. It z,it .t. :s6lzotz

ve věci \'ýkonu rozhodnutí sp'
ve věci

oprívněného Česká republika

-

Prahr

5

5, 150 74'

-

sl'''

zn' 42E

43o12003

obvodní soud pro Prahu

5,

nám' Kinských

RsDr. Pav€l Nádvorník' nar' 01.04.1953, Chvá|kovická

přoti povinnému

LZ1/26, 172 nO, Olomotuc

Yedcné u okresního soudu v o|omoucl

PřerlscdaOkresníhosouduvolomoucinížeuvedenóhodnepřcdaloznačenómu
shora rubrikovlný spis, ! to postupcm dlc přechodných
.nuJrri-u
"*"Loto"ovi
do části první' Čl. Il zák.č.396/20l2 sb''
ustanovení vtělellá
k,ly

přede
dle bodu 2) těchto přechodďch ustanoveni řizení o výkonu roáodnutí, která byla zahájena
účinnéD
ode
vc
znění
Sb',
Ji1.,n ,'nt'yti i'unno.ii tohoto ;ákona a která podle Š25l zákoDa č' 99/1963
působllosÍi
zJkolla
do
áne nalyii treinnostl tot'oto zákona' nespadaji po dni nxbyti účinnostitohoto
jcho obvodu'
.."a", ír'a ro7.vrhne rovnoměrně mezi soudni exekLltor}, kteii bylj jmenováni do
do obvodu soudu jnrclovátl
a vyrozurrrí o tom oprávnčlrélro a příslušnéhosoudního exekutora' NeníJi
Íovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmeno\ál'i do
iád'ný exekutu., soud iízení
'o.vihn"
Stejlóho
obvoáu soudu.'ktery nrá společnou hřanici stimto obvodcm a ktetÍ patří do obvodu

krajskélro soudu.

dlc bodu 8) přechodných ustanovcní o přcdáni spisů sepíšepředseda soldu a soudní exekLltol
odkladu zveiqifli n3 l]iednl dcsce soudtl' nÍ úicdni Ílescc soudllího
p.ototor. r.t"ai." t"'

v protokolu se uvede
převzal,
a den' kdy k převzctí
spis
ktcÚ
exckutor.
řízení,
sorrclrr' označeníúčastníků

'iytečného
exekutora a ria irrtcrnetových stránkách Exekulorské tomory Česke republik)
,fisova

"načko

spisu došlo'

Z^ použiti shorá uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shorá rubrikoýffná
rozvižena a přerlává se souánímu exckutorovi MgŤ. Ing. Radimu opl€taloYi,
Pavclčákova 14'

se

-)

V Olomouci dne 16.6'2014
al

Jelínek

v Olomouci

::| Í :ar:n
i t1 2l V Ora:,

tllt2

:

včc

sídlem olomouc'

soudní exekutor

"MlF

0578X2991i14
Číslojednací|13 E 1145/2009 - 28

r'RoToKoL o PŘEDÁNí sr'Isu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoI]cI
souňŇírnlu nxnrUToRo\lI <llc přechodných ustaíovenívtělcných do části pt'\'ní,
čt. II zar.č. 3lelzotz

ve Yě.i
vc věci

oprívněného

proti poyinnému

sl.'

YÍkonu rozhodnutí sp' zn. 13 E 1145D0o9

česk'írepublika - okresní soud v Karviné, park. B. smctnny
176/5. 733 31, Karviná - Fryštát
Zdeněk sřoka, nrlř. l6.05.1973, Těšetice 75,783 46' Těšetice

vcdené u Okresního soudu v olomouci

Předscda c)kresního soudu Y olomouci nížeuvedenóho dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
usÍanoveíívtěletrá do části první, Čl. II zák.č.396/2012 sb.,
kdv
dle bod[ 2) těchto přechodnýclr uslanovení řízeni o výkoDu rozhodnutí, která byla zahájena přede
Llncnl nab}ti účinnosti tohoto zákona a k1erá pod]e $ 251 zákolta č' 99/1963 Sb., ve znčníúčinDén1odc
dllc nabytí účiúnostitolroto zákona, nespadají po dni nab}'tí ilčinnosii tohoto zákona do působnosti
soudu. sou(l rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exeklltory, kteří byli jmenováni do jcho obvodu'
jnenován
a vyÍozumí o tom oprávnělého a příslušnéhosoudního exeL<lrtora' N€níJi do obvodu soudu
jmenováni
do
Žájný exekutoř' soud řízenírozvrhne řovnoměrně mezi soudní €xekutory. kteří byli
obvodu soudu, ktetÍ má společnou hranici s tímto obvodern a který patří do obvodu stcjného
klajského soudu'

dle bodu 8) přechodrrých ustanovení o předání spjsů sepíšepředseda soudu a soudní exekLlloÍ
pÍotokol, kleÍi sc bez zbýečnéhoodkladu z\elejni na uiedni dcsťe so(ldu, nJ ůle.lni desce soudního

exekutora a na intemetových stránkách Exekutorsle konrory' Českérepublik) ' v proLokolu se uvede
říZení' exekutol' kteqÍ spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisová značka soudu' označeĎí účastníků
spisu došlo.

z^ plnžili shora uvtalených bodů přechodných ustlnovcní byla shorr rubriko\'aná
rozvržena a přcdává se soudnímu exekutorovi Mgr. lng. Rrldimu opletalovi,
Pxvelčákovír 1,l.

V Olomouci dne 16.6.2014

JUDÍ
předs

ich l.Ielínek
OS v Olomouci

se

věc

sidlem ololnouc,

057EX?gg6;14
Číslojednací:,l,l E 354t2004 - l0

PRoToKoL o PŘEDIíNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v ol-oMoucl
soUDNÍMU ExEKUTollovI dle přechodných ustanoveni vtělených do části první,
Cl. II zák.č.396/20|2 Sb.'

ve věci qýkonu rozhodnutí sp.

ve vccl opr:lr

nencno

ceskí republika

-

zn.

44

E 351l2|J04

okrcsní soud v olomouci, tř. Svobody Ió,

771 38, Olomouc

proti poyitrnému

Evžen Rošt'ák" nár. 01.04.1959, Heyrovského 25,779 o0,
Olomouc

vcdcné u okrcsního soudu v olomouci

Předscda Okresního soudu v olomouci nŽe uvedoného dne předal označenómu
stludnímu exekutoroYi shora rubrikov|ný spis' a to postupem dle přechotlných
ustanovení vtělená do části pnní' čl. u zák.č.396/2012 sb.,
kdv
dle bodu 2) tčchto přechodných Ustanovení řízení o výkoDu rozhodnutí, ktcrá byla zahájena přcde
dnem nabytí účiDnostitoholo zákona a která podle $ 25l zákona č. 99/]963 Sb'. ve zněni účinnémor1e
dne
účinnosti tohoto zákona, nespadajl po ůj nabýi úcinnosri rohoto zákon do pťlsobDosti
-Dabýí
soudu. soud rozvrbne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a vyrozumí o lorrr oprávněného a příslušnéhosoudníbo exckutora. Ncní-li do obvoclu soudLr inrenován
žádný e\ekutor' soud řízenírozvťhne rovnoměrně urezi sorrrjni €xekutor},, kteří byli jmcnotlni do
obvodu soudu' kte{i má společnou hranici s tínto obvodem a který patří do obvodu stejlrého
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o přcdání spisů sepíšepředseda soudu a soudÚi

exekutor

protokol, k{e|i se bez zbytečnéhoodkladu zvcřejní na úředrrídesce soudu' na úiednídesce souclního
exekutora a na internetových stÍáDkách Exckutorské komory Českérepubliky. v protokolu se Uvede
spisová ZDačka soudu, označeDíúčastníků
řízeni, exckulor, kteqi'spis přev;l. a den. kcly k přcvzetí
spisu došlo'

zÁ

ponžiti shora uvcd€ných bodů přechodnýcb ustanovení byla shora rubřikovaná věc
rozvržen' a předáÝá s€ soudnímU exekutorovi Mgr.lng. Rldimu oplctalovi, se sid|em olomouc,
Pavelčákova l 'l.

Y Olomouci dne 16,6.201d
JIIDř.

předscda

S v

Jelínek
Olomouci

:l!t 9Č1'F
C!!:;l-al

soudní exc

i.;.'

'

'4

aRlF

057EX2989 t14
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PlloToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCl
soUDNÍMU ExEKUToRoVI <l|e přechodných ustanovení vtělených do Cásti pnní,
Čt. u zet..r. :goluolz

st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zrr. 41 E a17 D009

vc věci

oprávněnóho

Česká republika - okresní soud v olonrouci, Tř. Svobody 16'
731 38, Olomouc

proti povinnému

Jan Kopkn, nař. 25.05.19ó2, GrygoYská 309' 783 72' vclký
Týtrec

Yedenó u okresního soudu v olomoucr

Předseda okresního soudu v olomouci nížeuvcdeného dne předal označcnému
soudnímu exekutořovi shora rubřikovaný spis, to postupcm dle přcchodných
ustánovení vtělená do části prwní, Čl. tI zíkč'396/2012 sb.,
kdv
dle bodu 2) těchto přechodnýclr Ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena předc
dltem nabýi účinnosti tohoto ákona a kteÍí podle $ 25 i zákona č' 99/] 963 sb., ve znění účinnémode
Clne Dabííúčinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí ílčinnosti tohoto zákoIa do pťlsoboosti
jeho obvodu'
soudu. šoud lozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutoÍy, kteři byli jmenováni do
jmenoYáD
a vyrozurní o tour oprávnčnéhoa příslušltélro soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudu
jmenováni
do
Žááný exekutol, soud řízenírozvrlrne rovnorněrrrě mezi soudní exekutory' ktcří byli
patři
steinóho
do
obvodu
a
kteď
obvodem
hmnici
stímto
obYodll souclu, kteď nlá spoIečnou
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovcní o předání spisů sepíšepř€dseda soudll a soudni exeklltor

protokol' který se bez zbytečnéhoodkladu z\eicjni na úrední dcsce surrdu. na úrcdnídcsce soudrrílto
exekutora n llá internetových stránkách Exekutorskc komor1 Čcskérepub]jky' V prolokolu se uvede
řízeni, exekutor, který Spis převzal, a deD, kdy k převzetí
spisová značka soudu, označeníúčastníků
spisu došlo'

Z^ ponžitíshorá uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shora ruhřikoYaná včc
rozvržena a předává se soudnímu exckutoŤovi Mgr.lng. Radim opletalovi' sc sídlem olomouc,
PlvelěíkoYa 1'Í.

V Olomouci dne 16.6.2014

JUDr

přcds

or{:l

ichal 'Ielínek
OS v Olomouci

:: l

:arrD

soudní exekutor

..qWF"

0578X2984

,'at4

Číslojednací:42 E l083/2001 -1l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDtrM v oLoMoUCl

soUDNÍMU EXEKUToRoVI

<lle

přcchoany"t ustanoueni

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.,

'ter"oy-"i'řo Č,e.ti p*ni,

vc včci {konu rolhodnuli sp. /n. 42 E t083/200l
vc věci opřá\'něnóho

proti povinnómu

česká republika - Krajský soud v Brně, Rooseveltova
95, Brno, VS 5500005401

16. 601

Petr Abřaham' nar. 22.09.1967' bytcm Klicperova 3, Olomouc

vcdené u okresního soudu v olomouci

Přcdseda C)kresního soudu v o|omouci nížeuvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupů <lle přcchodných
ustanovení vtěl€ná do části pnní, Čl. lI z'ir..t. :'lelzorz sl.,
kdv
dle bodu 2) těchto přechodlých ustanovení řízení o výkonu rozhodnuti' která byla
zahájena přcde
dnen nabýi účinnostitohoto zákona a ktelá podle $ 251 zákona č' 99/tse3
sl- u.';ienl uelnnem oa.
dne'nab}li účinnoýitohoto zákon_a. nespadají po dsi nabytí úlčinnostitotloto''aln,ru
do působnosti
soudu' sutld roz\rllnc ro,!Domerné rnezi sorrdní exekutory, kteií byli jmenováni
clo jeho obvo<1u,
a vyroz mí o tom opravněnólro a příslušnéhosoudniho
exekutora' Není-Ji do obvodu soudu j n enov:irl
žádný exekulor. soud řízení rozvrlrne roÝnomČn)ě mczi souJní exelutory'
kteii blii
.]nenováni tlo
'ouuoa"
ob\,'odu soudu, kteqÍ má společnou hŤanici 5tímto ob\odem
a rt."y p,'iti' jo
.r"1"ert.
krajského soudu'

dle bodu.8)
ushnovcní o předání spisů sepíšepředscda soudu a soudní exektltor
plotoKol. htcli-piťctodn}ch
5e bez zb]rečnéhoodkladu zveřejní na úředni desce soudu' na úřcclni
dcsoe sorrr]ního
exekutora í na internetových stránkách Exekutoiske komor] Ceské
republiLl ' v prototolLr s. uve.l.
spisová značka soudu' označení účastníků
rizcní, erekutor' ktelj spi5 piev;L u á.n, ray t pi.'r"i
spisu
došlo'

za' ponžiÍíshorá Jvedených bodů př€chodtrých ust{novení byla shora rubrikovaná
rozvrzenl preua\a
a

Pav€lčálova 14.

se soudtrimu

věc
erckutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, sc sídlem olomouc,

V Olomoue i dnc I6.6.2014
J

tlDr-

předsc

chal Je|ínck
S v Olomouci

soudní cxekutor

arliu i lIÍ rr\Uo
7rI51 v

c:3lLlal

:.

.l

,

:

!!ffitF

0S7Elt2996 i14
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pnotoKot- o pŘnuÁrÍ sprsu ornosllÍu sottopM-.v oLoMoUcl
do Části pn'ní'
are ilř"ř'ňřy"r' u'iu""'"ni ntlrcných
SoUDNÍMU ExEKuronov1
Sb"
Čl' ll zrik'č' 3c6i20l2

ve věci výkonu řozhodnutí sp'
ve věci

oprírvněnéhoČeská republika

_

zn' 4l E

5/2011

okrcsní soud v Olomouci' Tř' sYobodY 16'

73138' oloÚouc
proti povinnérnu

99912'179 o0'
Šlávka llrůzová' nar. 06'06'1948, Příčná

Olomouc
vedeíé u okresního soudrr v Olomouci

niŽe uredeného dnc přtdal nznlčcnému
\
olomouci
soudu
okrcsního
Přcdscda
poslupcm dle nřcchodni(h
si,lrrlnimrr crckutorori shora .utr"'ř*uni' 'pi''- ^". ^tU.
;:";.;;';*ňilu ée"ri p,-uni' Čt' tt 'ák'č' 39ói 20l2 sb"
kdv

přede
iizeni o vjkÚllu rozhďlruti' l'fertl b}la'zaháicna
_Čln||e|||
n,Iť
.lle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni
\b..
\ť
7llelll
lqoJ

dllemnabýiúČil]no.tiIot'otorol,onuul,r"ri'poář'sjsr"ai"nu.'qu

dlenabrirrcinnostitoholozál<ona'nc'Pai5ň::li::"i-

"''

nn:l''fl':l"":iiili:,:-]x::;J]

.o,,d'r. sorrd -o/\,hne ro\rromerne
, au.ouJu j,nerr.r,rn
;:'i:;ili;:r;i*",". rr.'"i-ri a" .r,'
2 !Ýlo7ulnl o toln opraÝncného a přislušnél
exekutor}' ktťil blli imenoválli do
žájníexekutor. soud řízenírozvíh e Ío''*ln"'"" '"'r """lni a kÍefý pab'i do obvodu steiného
ii.i"
obvoiu soLrdu, kteď má společnou *""ři""
"t'"a"n
krajského soudu.

spi'ů scpíše piedselta 'orrdLr a_'nudnt ':xel'utor
dle bodÚ 8) picchodnjclr l|\lanovenl o Iicdlini na
uiedni descr 'oLrdního
de'cc 'L'llJu
okol kten se be/ zh)Lecnehoodkl"o"'""'"i"'
'na
''re'lni
",'
c*re rťpublil)" \ trrlokolu 'e ll\ťJť
c r'a inlemelo\jcIl
'''a"*a'n '''"i"'"i'ij'i"rrt"r.y
i..i,'ioi.i'.,ý.pi''pr.""t. a derr' kdr k trrrlctt
"'eLuror,r
.pisová'zrr"ckr soudu. o/naČelri r**'*','^ř'.
spisu došlo'

\čc
ust no1eni bJla shortl rUhriL'Itaná
7'^ Ďol'Žilí shora u\edených bodů přechottnjth r n"ai'" opletalor i. sc
olomout'
'i'llem
rozriŽena a přcttává s" t'uani-u "r"r,'uiJ.",'iúg.. "g.
P:rvelčálrova 14.

V Olomouci ihie 16.6.201'l
.IU Dr.
přcdscd

o;ílI
7| la

l Jelínck
OS v Olomouci

057EX3001/14
Číslojednací: 13 tr 1062/2011
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRtrsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNíMU ExEKUToRovI dle přechodných ustaíovenívtčlených do Cásti první'
Čl n zert.:q6lzotz sl.'
ve věci výkonu rozhodnutí sp'

vc věci oprávněného

zn' 13E

106212011

česká republika ' okresní soud v Bruntále, Partyzánská 11'
792 01, Bruntál

proti povinnému

Lukáš Jančík,nar. 24.02.1989' Domašovsk:Á 228,183 06,
Město Libavá

vedenó u Okrcsního soudu v olomoucr

Přellserla Okresního soudu v olomouci nížeuvedeného dne předal označcnómu
soudnínru cxekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupcm dlc přechodných
ustanovcní vtělená alo časti prvni' Čt. II zák.č.396/2012 sb.'
kdv
zahá.jcna přede
dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízoní o Výkonu rozhodnutí' která byla
účinDéntode
alění
sb',
ve
Jn"' nnbyti úti''norii tolroto zákona a ktem podte s 251 zákona č- 99/l9ó3
pÚsobllostj
do
Jne natyíi iteinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nab}tí uČinDosri tohulo záLona
jeho
jmenolini
oLlVodU'
do
."',a"_ J""a rozvrhne rov oměmě mezi sot'dnr e\ektltory, ktcil byli
soudujnlenován
do
obvodu
NeniJi
exekutom'
soud!ího
příslušného
a vyrozumi o torl opráv'ěného a
jrlerlováni do
žááný cxekutor' ,oud ři'"oí ,o'*hn. rovnoměrně rczi soudní exekÚtory' kteří byli
patří
obvodu
stejného
do
a
který
obvodu sorrdu, kteÍý má společnou hranici s tímto obvoden
kraiského soudu'

dlebod'r8)přechodllýchustanoveníopředáníspisl.lsepíšepřcdsedasouduasoudníexekutof
protokol. ktcr'v se bez ziytečnóho odkladu z!ťicjni na úredni desce sotldU. na úiednr descc souc]nilro
lxekutora a na internetovych stránkách Exckutorské kornor; Čcskérťpublik}' \ protokolll sc uvede
spisová 7lračlu soudll, oz;ačeníťlčastnikůřízení,exckutor. k1elý spis přcvzal, a dcn' kdy k přcvzetí
spisu došlo'

za

bodů přechodných usÍrnovení byli shořa řub kovlrná Yěc
()lomouc'
soudnímu exekuÍoŤovi Mgr.Ing. Radimu oplclalovi' sc sidlen

použitíshorlr uved€ných

r'ozvižena n přetlává se
Pavclčákova 11.

soudni poPlatek vo zbylé výši 209,- Kč nechť je uhrazen na účetsoudu č' 3703-921811/07l0' Vs
43l21062l1 (soudni poplat€k byl již čásÍ€čně uhrazctr).

V Olomouci dne 16.6.2014

JtlDr.

př€dse

ch2l Jelínek
OS v Olomouci

Gt:' \i ''Í ll]uD
j;1

:t

:,ia;:a!cl

soudní exekutoř

i:w

tF-

057EX2997 t14
Číslojednací:4,l E 41ll201l
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU EXEKUToRoVI tllc přechodných ustanovení ytčlených do císti prvni'

čl u

ťkonu řozhodnutí

Ye věci
ve věci oprávněného

"att.:gclzotz

zn. 44E 411lz0l1

česká republika - okresní soud v ostravě' U Soudu'l/6187'
708 82, Ostrava

proti poYinnému

sp.

st'.,

- Poruba

Anna Kavková, nar. 11.05.t947, Dolní 711233' 783 13'
Štěpánov u Olomouce

vcdené u Okresniho soudu v Olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci nížeuvedcného dnc předal označtnómu
souilnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přecbodných
396/2012 sb.,
ustanoÝení vtělelá do části prv''í, Čl. tt
"ák'č.
kdv
dlc bodu 2) těchto přeohodných uslanovení iizeni o vjkonu rozhodnLrtí. klerí b)lc zahájela přcde
clnem nabyti úeinnosii tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č' 99/j 963 sb'' ve zněÍíúčinnénlode
pťlsobnosÍi
rtrre nabyií Úóirrnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnostitohoto zákona do
jeho
jmcnováni
do
obvodu,
kteří
byli
exekltory,
sorrdu, ioud řozvrhn€ rovDoměrně mezi soudní
jrnenován
soudu
NeníJi
do
obvodu
a vyrozlmí o tom opIávněného a příslušnéhosoudního exekutora.
žájný exekutor, soLrd řízení rozvrbne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jrnenováni clo
obvoiu souclu, který nrá společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodDých ustanoveni o předáni spisri sepíšepředseda soudu a soudní exekutor

plotokol, který se bez zbytečDého odkladu zveiejni na úre ní dcsce soudu. na úiedni desce soLldniho
exekutora a n; intemetových stránkách Exckutorské komory Českérepublik}' v protokolu se uvede
řízeni, exektrtor' kter'ý sp;s převzal, a den' kdy k převzcti
spisová značka soudu, označení účastníků
spisu došlo'
ponžj|Íishora Ycdcných bodů lřechodných ustanov€ní byta shora ruhřikovaná věc
rozvržen'r a předává se soudnímu exekutorovi Mgř. Ing. R dimu opletalovi, se síd|€m olonlouc'

z^

Prvelčákova 14.

V Olomouci dne 16.6.2014
al Jclínek
v Olomouci

JI1Dr. NIi
předscda

l'l

t.,!

I

S

Q !f.r

--

057EX2993i14
Číslojednací:43 E 22l1201o -2>

Pl{oToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoI]ctpn'ní'
soulŇirnlÚ oxnxUToRoVI <lle přechodných ustanovení vtělených do části
Čt. tt zetl :lezotz st''
ve věci

vc

věcioprávněného

výkonu rozhodnuti sp' zn' 13 E 22|l2o10
česká republika - okresní soud v (]lomouci' Tř' Svobody 16'
731 38, Olomouc

Davi<l Skopal, nar. 0'l.06'1982, Komenského 322,18313,

proti povinnému

Grygov
vedcné u okresního soudu v olomouci

Přodsedaokřcsníhosorr.luvolomoucinížeuvedenéhodnepředalnznačenému
shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přcthodných
"nuJoirno
"'"L"to.ovi
ustanov€ní vtěleíá a|o části pnní, Čl. II zák.č. 396/20r2 sb''
kd)

byla zahájena přede
dle bodu 2) těchto přechodnýclr ustanoveni řízení o výkonu rozhodn tí' která
9q/
vc
Znéníúčilrnérrrodc
Sb''
L9o]
podle
25l
zákona
š
lli""*ii rohoto zákona a která
J^"'"
''
do 1.il'obllo'Ii
/ákonll
Ioholo
""iyrí
.llle nab\i, ucinnosli loholo zákon.. ne,padáir po d''i llaby1;ucinno'Ii
jeho ol'\odu'
jmcno\alri
do
.."o"lí,'o rozvrhne rovrlomime '"'i 'ou,l''i exckulory' klerí b)li
soudu
imcnov'ln
o ,o," op.a\'rrělého a příslušrróho soudního exekutora' Nenili do obvodu
jrnenováni do
byli
"ŽaJni
"|ůu.i
kteří
exekrllory,
mezi
soudní
rolnoměrně
.or'ulhn"
exekul.r.,oi,d t,'"o,
.u'.í,i.."J".'l".v nlá společnou hranici s timto obvodem a kteřý patři do obvodu stejnóho
krajského soudu.

exckutor
dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíse pieJscda soudll a soudní
dc'ce
na
úiedllí
sÚudu'
'o'ldlll1"
Dlol,lkol. ktťli 5e bez ltyleiného odI'ladu'zrerejnr na uicdni Llťsce
ll\cJť
pÍolnL'lU'e
\
:";l,';;"; ul' in,",n.,o"1.r,.l'ánkách lIťkuloi'ké lorn"11 Če'kérepublil'1'

.piJ ^"jt" '.'a"'
spisu došlo.

k převzeli
oz'načeni účastníkuřízeni, exekutor' kteď spis převzal' a den' kdy

věc
shora uvealených bodů přcchodných ustanoYení bylr shora ruh kovaná
()|omouc'
síllem
s€
souánímu exekutorovi Mgr' Ing' Rádimu opletalovi'
a př"aává

Za polŽiti
-"v'rž"nu

Pavelčálrova 1{.

v Olomouci dne
.tÍIDř.
přcds

"e

16.6.2014

ha|.Ielínck
v Olomouci

os

a

0578y,2992/14
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r'RoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNíM soUDENt v oLoMoUcI
Části pl'\'ní,
soUDNÍIvtU ExEKUToRovI rlle piechodných ustnnovení vtělených do
čt. tt zett. :9elzotz slr''
ve věci ýýkonu řozhodnutí sp'
ve věci

oprávněnóho

česká republika

-

zn' 'l3E218i2010

okrcsní soud v olomouci' Tř' Svobody 16'

731 38' Olomouc

přoti poviÍnému

David Skopal, nar. 0{.06.1982, Komcnského 322'18313,
(;rygov

vcdené u okřesního soudu v olomouci

Přcdsedaol.resníhosouduvolomoucinížcuvedenélrodnepředaloznlěenómu
shora rubrikovaný spis, a to postupcm dle přechodných
"""Joi-'
"*"r.ua.ovi
do Ča.ti pnní, Čl. ll zák'č' 39Ó/20l2 Sb"
u\tanovcni rlčleoá
l(dy
která byla zaháiena předc
dle bodu 2) tčchto přeohodných ustanoveni řízení o {y'konu 'ozhod'utí'
0()/]o6]
sb ve Z éníúčill|ánode
'
i"". ""iyaí ,rr'"*ii,olroto zákona a která podle $ 25 l zikonúčin'osti
'č'
tohoto zilLona do ptlsobnosti
nespada.ji po dni n'lb!1j
dne nabyti ilčiúnostitohoto zákona,''*i
soi''lrií e"ekutory, kteri byli jrnenováni do jeho obvodu'
ilď fij-';;;'h;;'.""""-e.'c
jnleno!án
a příslušnélro soudního exekutora' Není-l; do obvodu soudo
i"'"
jlnenováDi
do
byti
kteři
'vň"*i
"p'a*čného
"
"žájnÝ cxekutoť.
soud řízenírozvrhrre Iovnomělně lnezi soudní exekÚtoly'
stejného
obvodu
patří
do
hranici s tímto obvodcm a kted

ii;;i,''.;,'il'' k"'ý ''J.pot"tnou
krajského soudu.

predsedl soudu a 'soudní exekutor
dle bodu 8) přechodných ustanovení o picdani spisů seplse
na ureJni de*c 'orrLlnilrn
na
úiedni
l'..i* u* ÁylečnélloodLladu /\eřejní
'tcsce 'oLrdu
rrr<dr
prorokolu
republik)
",",JJ.
'epřevzeli
:";i;:;; ;l'" i;';;;;;ých 'lÍánkacll Lxekutor'ke t'ornor1 Cťske převzal'' Va den'
k
kdy
;;t.;;;;;čk^ ;;;Ji ozíačeníúčastníkůřízení,exekutor' který spis
spisu došlo'

včc
porlž'ili shorA uvedených bodů př€chodných ustanovcní byla shora řuhrikovaná
se sídl'm obmouc'
.ozv'rl"oa a prcoa"a se sou<lnímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu oPlc{alovi'
Pavelčíkovf,14.

zr

V Olonouci dne 16.6.2014
.ItlDr

předs

ichal Jelínek
OS Y Olomouci

::sl-ll

:alD

soudní exckutoř

057E)(2990 t14
Číslojednací: 41 E 1105/2009 - td

PRoToKoL o r'ŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přcchodných ustanovení vtělených do Části první,
Čl. II

'ák.č.396/2012

vc věci výkonu řozhodnutí sp.
ve věci

oprávnčnóho

sb.,

zn. 4l E rl05/2009

česká republika - okresní soud v olomouci Tř. Svobody

16,

73138, Olomouc

-

proti povinnórnu

Milena Gazdikoví, nar. 11.04.19,l8' K. Sedláka 1191/3' 78;l
01,

Litovel

Yed€né u okresního soudu y o|omoucl

Předseda okÍesnÍho soudu v olomouci niže uYe.leného dne předal olnačlnómu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spist a to postupcm dle přechodných
ustalovení vtčlcná do části první, čl. II zákč. 396/20l2 sb.,
kdv
dlc bodu 2) tčchto přechodných uslanovení řízeni o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnenl Dabytí účimostitohoto zákona a která podle { 25 ] zákona č' 99/1963 sb., ve znění účirnlénlodc
dne nabyti účinnostitolroto zákoDa, ncspadají po dni nab}tí účinnostitolroto zákorra do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovrroměmě rnezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a qrÍozumío tom oprávněného a příslušrréhosoudního exekutora. NeníJi do obvodu soudu jmc ovan
žádný exekutor' soud řízení rozvrhrre lovnoměmě mczi soudní exckutory' ktcří byli jmcnováni do

obvodu soudu. který nlá společnou hlanici

s

timto obvodcm a který patří do obvodu stejnólro

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodrrých ustanovení o přcdfuí spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteli se bez zbytečDébo odkladu zvcřciní na úřcdní dcsce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory Českérepub]iky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označeníúčastnikůřízení,exekutor, ktený spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu doš1o'

Z^ ponžiti shorá uv€denýclr bodů přcchodných ustanoYení byla shora rubřikovaná
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgř.Ing.

P2velěíkon

14.

V Olomouci dnc 16.6,2014
lhal.Ielínek

OS v Olomouci

R

věc
dimu oplctalovi, sc sídlcm olomouc'

r

0578X2988 /14
Číslojednací: ,l4 E 465/2009 - 29

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMouct
souDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustarrovcní vaělených do Části pn'ni,
cl. II zák.č.396/20!2 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp.

yc yěci

oprávnčného Česká republika

-

zn. 41L

465121109

Vězeňská služba českó republiky' Soudní

16721I^,140 67,Pr^h^ 4

-

proti povinnému

Ing. RadorÍír Lichnovský' nar. 17.l0.l964' Hořni nám. 583'
772 00, Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předs€da okresního soudu v olomouci nížeuvedeného dne předal označenému
soudnímu €xekutořovi shora rubrikovatrý spis' a to postupem dt€ přechodný'ch
ustanovcní Ytělená do Části přvní, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv
dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přecle
dnem nabýí účinnostitohoto zákona a kteÍípod]e s 25l zákona č. 99/1963 Sb', ve zněrrí účinrróm odc
dne nab}.tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}tí účinnostitohoto zákona do působnosti
soLrdu, soud rozvrbne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodrr'
a vylozulní o tom oprávněnébo a příslušnéhosoudDího exekutora' Neoí-li do obvodu sorrdu jmcnován
žádný exekÚÍor' soud řízeni rozvrlrne rovnoměrně mezi soudní exckutory. kteři byli jmelováni do
obvodu soudu, který má společnou hřanici s tímto obvodern a který patří do obvodu stejttého
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, ktený se bez zbytečnéhoodkladu z\eiejni na úiedni desce soudu' na úiednl .]esce sol nílro
exekuloÍa a na inti-nletových stÍánkách ExeLurorske komor) Ceské republil_1. V protokolu se uvede
řízení,exekutor, ktcď spis převzal' a den' kdy k převzeti
spisová zrračk.r soudu, označení účastníků
spisr'r došlo'

zi

použitíshofa uvcdených bodů přcclrodných ustuov€ní byla Šhořa řub kovaní věc

rozvřžen:r a předává se soudnímu exekutorovi Mgř. lng. IL.ldimu opletaloYi, so sídlcm olomouc,

Pavelčákovl1'í.

soudni Poplatck necht'je uhrazen na účctsoudu č.3703-92181l/07l0' vs,{412046509.

V Olomouci dne 16.6.2014

JUDr.

předseda

al Jelínek
S v 0lomouci

soudní cxckutor

.: -

--:

45W

057EX2987 j14
Čís]ojcdnací: ,l1 E 838/200,l -

l7

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDENr v ol-oMoucl

SoUDNÍMU DxEKUToRo\aI dle přcchodných ustanovení vtělených do části prr ni,
Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

vc včci ýkonu rozhodnuti sp. zn.

ve věci

opřávnčnóho

4l E 838/2004

česká republika _ okcsní soud v olomouci, tř' Svobody

16,

771 38, Olomouc

pro1i poyinnému

David Gáboř, nar.09.04.l982' vojanova 85l/8' 779 00'
olomouc, Nová Uli(C

vedené u okresního soudu v olomouci

Předscdn okícsnÍho soudu v olomouci nížeuvedeného dnc přcdal označcnúmu
soudnímu exekutorovi shola rubrikovaný spis' a to postup€m dle přechodných
ustanovení Ytělená do části první, Čl. II zák'č' 396/2012 sb',
kdv
dle bodrl 2) těchto přechodllých ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnen nabylí účinnosti tohoto Zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb'' ve alěni účiménode
dne nabyli účinĎostitoholo zákona, nespadají po dni nabylí účirulostitohoto zákona do působDosti
soi.ldu, sold rozvrhne rovnoměmě lnezi soudní exekutory, kteři byli jrlenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušrrélrosoudního exekutora'

Neníli do obvodu

obvodu soudu' který má společnou hranici stinlto obvodem

a kte{Í patří do

žádný exekutor, soud řízeni lozvrhne řovnoměmě mezi
ktajského soudu'

soudu jmcnov:'ul
soudní exekutory, kteří b},li jmenováni do

obvodLr steiiého

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíšepředseda soudu a soudní cxektltor

protokol' který se bez zbýečnéhoodk]adu zv€řejní na úřednídesce soudu. na úřcdni desce soUdniho
cxckutora a na intcrnetových stránkách Exekutorské komory Čcskó rcpLrbtiky' V protokoIu se uvede
řízení' exekutor, ktcď spis přcvzal' a den, kdy k převzeti
spisová značka soudu, označení účastníků
spisu došlo.

za

ponžití shora uved€ných bodů přechodných ustanovení bYIa shořa řubřikovaná věc
lozvržena a přcdívá se soudÍírnuexekutorovi Mgr. lng. Rlldimu opletalovi, se síd|em oloÍnouc'
Pávclčákov:r l{.

V Olomouci dne 16.6.201,1
chal Jelínek
OS v Olomouci

171 3a

\

soudni exekutor

057EX29 98" 14
Čis|ojednací:41 E 65lt20l1 -20

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCI
souDNiMU ExEKUToRoVl dle přcchodných ustanovení vtělených do části první'
čt. tt

'át.č.

3gezotz sn.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp.

vevěci

opřávněného

česká republika
708 82, Ostrava

proti povinnému

-

zn. 4l E ó51/2011

okresní soud v ostrayě, U soudu 4/6187'

- Poruba

PhDr. Zdeňka Koldová' nar. 0ó.09'19,19' wolkerova 32, 779
00, Olomouc

vedené u okresniho soudu r olomouci

Předseda okŤesního soudu v o|omouci nížeuvedeného dn€ předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv
dle bodu 2) tčchto přechodných ustanoveni řízeni o výkonu rozhodnuti, kteÍá byla zahájena přede
dnem nab}tí účinnostitohoto zákona a která podle 0 25 ] zákona

č'

99/

1

963 sb' ve zněn i

účinném ode

dne nabytí účinnostitohoto ákona' nespadají po dni nabytí účinnostitohoto ' zikona do působnosti
soudu, soud rozvrhne Íovnoměrně mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do.jeho obvodu'
a vyÍozumí o tom oprávněného a příslušnéhosoudního exekutora' N€niJi do obvodu soudujmcnován
Žádný exekutor' soud řízeni roz!'rhnc rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteď má společnou hranici s tínto obvodem a kteryi patři do obvodu stejného
kÍajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných r]slanovení o předání spisů sepíšepředseda soudu a soudní exekutor
přotokol' kte|ý s€ bez zbytečného odkladu zveřejní na úřed i d€sce soudu. na úřednídesce soudního
exekutora a na intemetových str.ínkách Exekutorské komory Českérepubliky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označeníúčastníků
řízcní' exekutor, kteD: spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^

po'užiti shom uvedených bodů přechodnýcb ustanovení bv|a shora rubÍikovaná věc
rozvÉená a předává se soudnímu cxckutorovi Mgr.Ing. Rádimu opl€talovi, se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

V Olomouci llne 16.6.2014
.II lDrpředs

J€línek
OS v Olomouci

Ía.--.-!ít'..................
soudní cxeku

057EX,2985114
Číslojednací:42 E 430/2003 -

ló

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souĎŇiltu nxnruToRoVl rlle přecbodných ustanovení vtěleíých do Části první'
Čt. It z,it .t. :s6lzotz

ve věci \'ýkonu rozhodnutí sp'
ve věci

oprívněného Česká republika

-

Prahr

5

5, 150 74'

-

sl'''

zn' 42E

43o12003

obvodní soud pro Prahu

5,

nám' Kinských

RsDr. Pav€l Nádvorník' nar' 01.04.1953, Chvá|kovická

přoti povinnému

LZ1/26, 172 nO, Olomotuc

Yedcné u okresního soudu v o|omoucl

PřerlscdaOkresníhosouduvolomoucinížeuvedenóhodnepřcdaloznačenómu
shora rubrikovlný spis, ! to postupcm dlc přechodných
.nuJrri-u
"*"Loto"ovi
do části první' Čl. Il zák.č.396/20l2 sb''
ustanovení vtělellá
k,ly

přede
dle bodu 2) těchto přechodďch ustanoveni řizení o výkonu roáodnutí, která byla zahájena
účinnéD
ode
vc
znění
Sb',
Ji1.,n ,'nt'yti i'unno.ii tohoto ;ákona a která podle Š25l zákoDa č' 99/1963
působllosÍi
zJkolla
do
áne nalyii treinnostl tot'oto zákona' nespadaji po dni nxbyti účinnostitohoto
jcho obvodu'
.."a", ír'a ro7.vrhne rovnoměrně mezi soudni exekLltor}, kteii bylj jmenováni do
do obvodu soudu jnrclovátl
a vyrozurrrí o tom oprávnčlrélro a příslušnéhosoudního exekutora' NeníJi
Íovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmeno\ál'i do
iád'ný exekutu., soud iízení
'o.vihn"
Stejlóho
obvoáu soudu.'ktery nrá společnou hřanici stimto obvodcm a ktetÍ patří do obvodu

krajskélro soudu.

dlc bodu 8) přechodných ustanovcní o přcdáni spisů sepíšepředseda soldu a soudní exekLltol
odkladu zveiqifli n3 l]iednl dcsce soudtl' nÍ úicdni Ílescc soudllího
p.ototor. r.t"ai." t"'

v protokolu se uvede
převzal,
a den' kdy k převzctí
spis
ktcÚ
exckutor.
řízení,
sorrclrr' označeníúčastníků

'iytečného
exekutora a ria irrtcrnetových stránkách Exekulorské tomory Česke republik)
,fisova

"načko

spisu došlo'

Z^ použiti shorá uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shorá rubrikoýffná
rozvižena a přerlává se souánímu exckutorovi MgŤ. Ing. Radimu opl€taloYi,
Pavclčákova 14'

se

-)

V Olomouci dne 16.6'2014
al

Jelínek

v Olomouci

::| Í :ar:n
i t1 2l V Ora:,

tllt2

:

včc

sídlem olomouc'

soudní exekutor

"MlF

0578X2991i14
Číslojednací|13 E 1145/2009 - 28

r'RoToKoL o PŘEDÁNí sr'Isu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoI]cI
souňŇírnlu nxnrUToRo\lI <llc přechodných ustaíovenívtělcných do části pt'\'ní,
čt. II zar.č. 3lelzotz

ve Yě.i
vc věci

oprívněného

proti poyinnému

sl.'

YÍkonu rozhodnutí sp' zn. 13 E 1145D0o9

česk'írepublika - okresní soud v Karviné, park. B. smctnny
176/5. 733 31, Karviná - Fryštát
Zdeněk sřoka, nrlř. l6.05.1973, Těšetice 75,783 46' Těšetice

vcdené u Okresního soudu v olomouci

Předscda c)kresního soudu Y olomouci nížeuvedenóho dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
usÍanoveíívtěletrá do části první, Čl. II zák.č.396/2012 sb.,
kdv
dle bod[ 2) těchto přechodnýclr uslanovení řízeni o výkoDu rozhodnutí, která byla zahájena přede
Llncnl nab}ti účinnosti tohoto zákona a k1erá pod]e $ 251 zákolta č' 99/1963 Sb., ve znčníúčinDén1odc
dllc nabytí účiúnostitolroto zákona, nespadají po dni nab}'tí ilčinnosii tohoto zákona do působnosti
soudu. sou(l rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exeklltory, kteří byli jmenováni do jcho obvodu'
jnenován
a vyÍozumí o tom oprávnělého a příslušnéhosoudního exeL<lrtora' N€níJi do obvodu soudu
jmenováni
do
Žájný exekutoř' soud řízenírozvrhne řovnoměrně mezi soudní €xekutory. kteří byli
obvodu soudu, ktetÍ má společnou hranici s tímto obvodern a který patří do obvodu stcjného
klajského soudu'

dle bodu 8) přechodrrých ustanovení o předání spjsů sepíšepředseda soudu a soudní exekLlloÍ
pÍotokol, kleÍi sc bez zbýečnéhoodkladu z\elejni na uiedni dcsťe so(ldu, nJ ůle.lni desce soudního

exekutora a na intemetových stránkách Exekutorsle konrory' Českérepublik) ' v proLokolu se uvede
říZení' exekutol' kteqÍ spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisová značka soudu' označeĎí účastníků
spisu došlo.

z^ plnžili shora uvtalených bodů přechodných ustlnovcní byla shorr rubriko\'aná
rozvržena a přcdává se soudnímu exekutorovi Mgr. lng. Rrldimu opletalovi,
Pxvelčákovír 1,l.

V Olomouci dne 16.6.2014

JUDÍ
předs

ich l.Ielínek
OS v Olomouci

se

věc

sidlem ololnouc,

057EX?gg6;14
Číslojednací:,l,l E 354t2004 - l0

PRoToKoL o PŘEDIíNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v ol-oMoucl
soUDNÍMU ExEKUTollovI dle přechodných ustanoveni vtělených do části první,
Cl. II zák.č.396/20|2 Sb.'

ve věci qýkonu rozhodnutí sp.

ve vccl opr:lr

nencno

ceskí republika

-

zn.

44

E 351l2|J04

okrcsní soud v olomouci, tř. Svobody Ió,

771 38, Olomouc

proti poyitrnému

Evžen Rošt'ák" nár. 01.04.1959, Heyrovského 25,779 o0,
Olomouc

vcdcné u okrcsního soudu v olomouci

Předscda Okresního soudu v olomouci nŽe uvedoného dne předal označenómu
stludnímu exekutoroYi shora rubrikov|ný spis' a to postupem dle přechotlných
ustanovení vtělená do části pnní' čl. u zák.č.396/2012 sb.,
kdv
dle bodu 2) tčchto přechodných Ustanovení řízení o výkoDu rozhodnutí, ktcrá byla zahájena přcde
dnem nabytí účiDnostitoholo zákona a která podle $ 25l zákona č. 99/]963 Sb'. ve zněni účinnémor1e
dne
účinnosti tohoto zákona, nespadajl po ůj nabýi úcinnosri rohoto zákon do pťlsobDosti
-Dabýí
soudu. soud rozvrbne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a vyrozumí o lorrr oprávněného a příslušnéhosoudníbo exckutora. Ncní-li do obvoclu soudLr inrenován
žádný e\ekutor' soud řízenírozvťhne rovnoměrně urezi sorrrjni €xekutor},, kteří byli jmcnotlni do
obvodu soudu' kte{i má společnou hranici s tínto obvodem a který patří do obvodu stejlrého
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o přcdání spisů sepíšepředseda soudu a soudÚi

exekutor

protokol, k{e|i se bez zbytečnéhoodkladu zvcřejní na úředrrídesce soudu' na úiednídesce souclního
exekutora a na internetových stÍáDkách Exckutorské komory Českérepubliky. v protokolu se Uvede
spisová ZDačka soudu, označeDíúčastníků
řízeni, exckulor, kteqi'spis přev;l. a den. kcly k přcvzetí
spisu došlo'

zÁ

ponžiti shora uvcd€ných bodů přechodnýcb ustanovení byla shora rubřikovaná věc
rozvržen' a předáÝá s€ soudnímU exekutorovi Mgr.lng. Rldimu oplctalovi, se sid|em olomouc,
Pavelčákova l 'l.

Y Olomouci dne 16,6.201d
JIIDř.

předscda

S v

Jelínek
Olomouci

:l!t 9Č1'F
C!!:;l-al

soudní exc

i.;.'

'

057EX3454/14
SP zn soudu:34 E J22512012

Protokol o předání spiŠu soudrrímu exekutorovi
okresní soud v Přerově ve věcivýkonu řoňodnutí
onravnénéholoDIá}nené): Česka republika - Úrad práce Českérepubliky se sidl€m na Karlově
námésti i]59/l' Praha 2, Krajskí pobočka v olomouci, vejdovského
988/4, olomouc, adresa pÍo doručováni: Z€rotinovo nám' 168/2]'
Přerov
prcti
Povinnému (povinné)

Eva Pířková. nar. i5.4' l99l, Galašova ]738; řŤanice

nrťdal nrostiednictllm doŽadaného soudu soudnímu exekutorovi MgI. In8. Radimu opleta]ovi, se
lidlem txekutoÍ\keho úiadu \' olomouci, Pavelčákova 14, v souladu s bodem 2,5 a 8 čl' II

niechodnichusranoveníákonač.]9612012Sb..kteÍýmseměnizákonč'99/1963sb-,občanský
pod spiso\ou 7naČLou t4L l225 20l2'
loudníiáá.

'pi,ledenj

L

057EX3453 t14
Sp. zn. soudu:34

Přotokol
okesní soud v
oprávněného

o

E

1197/2012

předání spisu soudnímu exekutorovi

Přerově ve věcj výkonu rozhodnutí

(opÍávněné): Česká republika -

Úřad práce Českérepubliky se sídlem na Karlově
náměstí l359/1, Praha 2' Kraiská pobočka v olomouci, vejdovského
988/4' olomouc, adresa pro doručování: Žerotinovo nám' |68121,

Přeíov

proti
Irena viglaská' nar' 30.5.1972, L^pač'72/|2, Přerov XII - Žeravice

Povinnému (povinné):

předal prostřednictvím doádaného soudu soudnímu exekuto[ovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi, se
sídlem Exekuto$kého úřadu v olomouci, Pavelčákova 14, v souladu s bodem 2,5 a 8 čl. II
přechodných ustanoveni zákona č.396t20I2 Sb.' kteÚm se mění zákon ě- 99ll9ó3 Sb.' občanský
soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 34E 1191120|2'

-

. .....:*,

Podpis predsedy

fdu

illtE|FF

r14

057€)(2655
Sp. zn. soudu: 34

E

14',712011.

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
okesni

soud v Přerově ve věci qíkonu rozhodnutí

op;ávněného

(oprávněné):

Česká republika - Úřad práce Českérepubliky se sídlem na Kallovč
náměsti ]359/l, Přaha 2, Krajská pobočka v olomouci, Vejdovského
988/4. Olomouc

prori

Povinnému (povinné):

Martha Josefa onderka, nal.4'4'l980, Uhřičice l5' 752 0l, Kojetín

předal prostřednictvim doádaného soudu soudnimu exekutorcvi Mgr' Ing' Radimu opletalovi, se
;ídlem Exekutomkého úřadu v olomouci, Pavelčákova 14, v souladu s bodem 2,5 a 8 čl' II
přechodných ustanoveni zákona č'39612012 Sb', kteÚm se mění zákon č' 99/1963 sb'' občanský
soudn í řárl, spis vedený pod spisovou značkou J 4E I4'7 1201 1 '

Podpis předsedy

Podpis exekutora' ktctý spis převzal

057EX5 444 {13
Sp. zn. soudu:34

E r t96/20r2

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Přerově ve věci Úkonu rozhodnutí
opiávněného

(oprávněné); Česká repubtika - Úřad

práce Českérepubliky - KÍajská pobočka v
olomouci, vejdovského 988/4, 772 00, olomouc

proti

Povinnému (povinné):

Radek osička
naÍ' 02'03.1979, náměstí T' G. Masaryka E9/1

Bečtou

l, 75l

31, Lipnik nad

předal pÍostřednicwim doŽádaného soudu soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se
sídtem Exekutorského úřadu v olomouci' Pavelčríkova 14, v souladu s bodem 2' 5 a 8 čl' II
přechodných ustanovení zákona č'39612012 Sb', kteďn se mění zákon č. 99/1963 Sb', občanský
soudní řád, spis vedený pod spisovou mačkou 34E 119612012.

oIiR|s]:í snr'i} 1' ríEro\'Ě
i,t;J ;: t. i I

r

057E)(3443t13
SP

Protokol
okesni

o

zn. soudu: 14

E

1342/2012

předání spisu soudnímu exekutorovi

soud v Přeíově ve věciv,ikonu rozhodnutí

na Karlově
onrávnéného {ooÍá!nené): Česlá rcpublika - Úřad práce ČeskéÍepÚbliky se sid]em
Vejdovského
námesti i]59/l. PÍaha 2, Krajská pobočka v olomouci'
988/4, olomouc, adresa pÍo doručování: Žerotínovo nám' 168/21'
Přerov

proli
Povinnému (povinné):

PetIa valsová. nar. 31'3' 1987' Komenského 46, PřeÍov

se
Ďře.lál Í'rostiednictvím doádaného soudu soudnimu exekutorovi Mgr' tng' Radimu opletalovi,

!ijr".'E*"r.uto..leno úřadu V olomouci, Pavelčákova l4, v souladu s bodem 2' 5 a 8 čl' Il
o.""rloanl"r'u"uno""nizákonaé']96/2012Sb''kterýms€měníákonč'99/1963sb',občanský
l4E lJ42 20l2'
soudni raá, spi' r edeny pod cpisovou '/naČkou

19,|,20iJ

'

Podpis předsedy s

eodpis exekutora.

kte]-!ií p-el zai

057EX3 444 /
SP.

zn

soudu: 34

1

3

E 1343/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
okresni soual v Přerově ve věci výkonu roáodlrutí
oDrá!neneho

na Karlo\ě
(opravnené): Česla reprjblita - |'iád práce Česle republiky.'e sidlemVejdov'lého
áméni ll5o l. Praha 2, Krajská poboČka \ olomouci'
n;m ]68/21_
olomouc' adresa pro doručování: Žerotinovo

988/4'
Přerov

proti

Přerov
Stanislav vilímek, nar. 27.1.19?5' Brabansko 1,

Povirrnému (povinné):

Mgr' lng' Radimu Opletalovi, se
niedal oÍo5tiednicnIm do7ádaného coudu soudnlmu exekuloÍo\i
5a8ěl'll
uiJu uoto'ou..i' Pa\et'alova 14' \ 'ouladu s bodem^.2.'
qg/lgóJ
občanský
Sb''
Č'
7ákon
zalona c' ]qÓ'20l2 sb" l'Ieďm se měni
.',eJ.a"i.r'
".*".'*ípod 'pi\otou mačkou ]4E l14]')0l2'
loudni á, rpi.

Í;il i';i;;;.k;;;

'eaeni

19,11,

,

2013

)

.0.1'.7.....an"........

Podpis předsedy soudu
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Č.j. s]t'ío|' l 09

7 2'1 8 l 20

1

2 l

oE NIP l 7'bo

/(.t ,(71

oPKOl2945l03lPv lZb

3kěi

?i

ti

I]SNESENI

.!

okresní soud v Kar.liné rozhodl samosoudcem MgÍ. Jane'! svitačcm vc věci exekuce
oprávněného Magistrát úěsta olomouce, tlorní náměstí 583ll,77g 11, Olomouc. prtrti
povinnému Luboš Herák, nar. 26.03.199'l, 9- května 395' 735 81' Bohumín-Nový
Bohumín, pro peněžjté plnění

takto:
I. JUDř. .Iuraj Polák, soudní exekutor Exekutorskóho úřadu Karviná se sídlem

český Těšín,Komorní

4, se. zprošt'uje

povčření k provedení exekuce, kterénu

byl postoupen spis, a to na základě bodu 8. článek II. přechodných ustanovcni zákona č396/2012 sb., kte{ým se mění zákon č. 99/1963 sb. o.s.ř. a tím došlo kjeho pověření

provedeni exekuce ic věci výkonu rozhodnutí pod sp.zn. 'l8 E 639/2012.
II. Provedením exekucc

se nov č pov ěřuje

Mgr. Ing. Radim Opletal,

soudní exekutor Exekutorského úřadu o|omouc sc sídlem Pavelčákova l4 v olomouci.

odůvodnění:
(Jsnesením okesního soudtr v KarviÍé sp.zo. 48 F' 639/2012 byl k návrhtl
oprávněného nďízen qí'kon rozlrodnutí k vymoženípeněžitého plnění a provedením exekucc
by1 povčŤenruDr' Jumj Polák z lixekutorského úřadu Karviná.
Na 7ákladě přechodných ustavení bodu 8. člrinek lI. zákona č. 396/2012 sb.' kteťým sc měni
zákon č. 99/1963 Sb' byla věc předána dnc 27.6.2013 soudnímu exekutorovi JUDI. Juraji
Polrí&ovi z Exekutorského úřadu Karr,'iná. se sídJem Český TěŠín,Komomí 4. Náslcdnč
oprálněný požádal o ťoáodnutí o změně exekutora. Z podané žádosÍi oprá\'rrčného na Změnu
soudního exekutora. která byla předložena, bylo 7jištěno. Žo oprávněný Žádá o zFoštění JUD..
Juraje Poláka z Exekutorského úřadu KaÍ!'iná k provedení exekucc a nově se pověiujc Mgr'
Ing. Radim opletal, soudní cxekutor ExekuÍolskéh<r iriadu olomouc se sidlem Pavelčákor'a
1'l v Olomouci.

lqrr_ltFllrFř

1& F.61912012

s účinnosti od 01.0l.2013 došlo dále rra základě z'ákona č. j96,]]0l2 Sb. ke změně
zritona č. l20l200l Sb' o soudních exekutorech a exekučDi činnosti (dále jen -exekučnířád").
l- je ale nutno řízcní
podle jehož přechodných tlstanoveni obsažených v článku IV
jje-$b. 4ó. !s 49 odst. 1
zahájená přede dnem nab}'tí účinnostitoboto ákona (s Ú;mkou š
písm. h/, s 55c odst. 3' { 6ó odst. 4 a s 69a) doLončit podle dosa\radních pnílních přcdpisů'

Mu

Podle ustanovcní č1. ll zákona č.39612012 Sb-, bodu 5 opráuěný muze do dlou
rnčsícůod předání soudního spisu i bez uvedení důvodu požádar erelrÉnísoud o zrněnu
exekutofa; soud o tomto návrhu rozhodne. Soud proto v souladu s prárrri riprarou změny
tohoto exekutola rczhodl' jak je uvedeno v torrto qÝroku
Proti tomuto usncsení je možIo podat odvolliní do l lti dnú ď jeho doručení,
ke Krajskému soudu v ostravě. plostředíictvím zdejšího soudu !e Eojím pisemném
vyhotovení.

Pouč€ní:

V Kan'iné dne ]'2.I2.2l)I3

Mgr. J.n svitač
samosoudce

v.K.

?..
/kti
v Karviné dne
kal' 20 dní

12.

12.

tbtt*

E

057Exí877l14
Sp. m. soudu:4

Přotokol
okesní soud

v Prostějově ve věci

opnálhěného

(oFávněné):

o

E 180/2010

předání spisu soudnímu exekutoroYi

Úkonu Ioáodnutí

Česká republika - Úřad pnáce v Přostějově, Plumlovská 458/36, 79ó
01, Plostějov

proti
Povinnému (povinné):

ťudmila Kačaniová

nar' 26.08.1973' nám' T' G. Masaryka 108/5' 79ó 01, hostějov

v souladu s bodem 8 č!. II přechodných ustanovení
exelutorovi dne
zákon! č.396/2012 sb., kterim se mění ákon č. 99l]1963 Sb., občanský soudd ňád, spis vďený pod
spisovou mačkou 4 E 180/2010.

předal soudnímu

V Prostějově dne

Jl]DÍ. Petr

vÍěl

předseda soudu

-,'."|:,::,"::;#Í,:
25 -nr.2ML

057Exí878 /14
Sp. 21. soudu:25 E 20712009

Protoko| o předání spisu soudnímu ex€kutořovi

okesní soud

v Prcstějově ve věci výkonu

rcáodnutí

oprávnárého (oprávněné): Česká repub1ika - Útad pni." v Prostéjové, PluÍ ovská 458/36, 796
01, Prostějov
proti
Povinnému (povinné):

I]udmila Kačaniová
nar. 26.08'1973, Šárka l900/9' 796 ol, Prostějov

\ sou]adu s bodem 8 Čl. tr přechodných ustanoveni
zákon^ č.396/2012 sb.' L1erýn se mění z{kon č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád, spis vedeÍrý pod
spisovou značkou 25 E 20712009.

předal soudnímu exekutorovi dne

v

Prostějově dne

.

Petr VÍtěl

MgI. Raďm opletal
soudní exeLutol

Exekutorský úřad olomouc

]rxr<,ll;",.'';iliil'ri'li'',/i'1 -1 .- .i' ':-:'

i

,.;r ,, ''": t)':^:',

?5 -u- zM
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Mnrta Pt]oc{'ZKovÁ
ý!'lré' j é^_':YiJ'e'':

/

uIll|IFF
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57EX 18 7I t 14
Sp. m. soudu: 25 E 208/2009

Protokol
okesní soud

v Přostějově ve věci

o

předání spisu soudnímu exekutořovi

Úkonu Íozhodnutí

oplá\,Ílěného (oprá\,'něné): Českírepublika - Úřad pláce v Prostějově, Plunlovski 458/36' 796
0

1

'

Plostějov

proti
Poúnnému(povinné):

předal soudnímu ex€kutorovi

ťudmila Kačaniová

nar' 20'08' t q73. Šfuká l ooo'q. 7oó

dne

o

I. Prost

jov

v souladu s bodem 8 čI. II přechodných ustanoveií

zir&ona č.396/2012 sb., kerým se měííákon č. 99/1963 sb., oManský soudní řád' spis vedený pod
spisovou anačkou 25 E 208/2009'

Mgr. Radim Opletal
soudní exekutor

Exelutorský úřad olomouc

EXEKl]

lals[Ý l-i1l] l 0Lcr]j"i

25-0I"201| ";:t,::ť)

ovÁ

0578)(1021t11
Sp.

zr. soudu: 4 E 760/2010

Protoko| o předání spisu soudnimu exekutořovi

okesní soud

v Prostějově ve věci \^ýkonu rozhodnutí

oprávněného

(oFá\.nčné): ČesM republika
0

1

,

- Úřad pnáce v Prostějově, Plumtovská 458/36,

Plostějov

proti
Alžběta Dudková

Povinnému (povinné):

nar.

předal soudnímu exekutoroú

zikoÍa ě.39612012 sb.'

25 '01 ' l

948,

n

ám.

T-G.MasaIyka l30/ 14' 796

dne v souladu s bodem

8

01 ,

Prost{jov

čl. n přechodných ustanovení

kter'.ým se mění ákon č. 99119ó3 Sb., občarslcý soudní řád, spis vedený pod

spisovou značkou 4 E 7ó012010.

v

Prostějovqdne

r'

Pet Vňěl

Mgr. Radim opl€tal
soudní exekutor
Exekutorský úfud olomouc

pře{seda soudu

!
].''.

l.

5 .0l.
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057tt 3Í56fft

Sp. zr. soudu: 26 E 233/2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Prostějově ve věci výkonu rozhodnutí
,

oprávněného

(oprávněné): Čes!á rep_ublika

_

Úra{ práce v Prostějově, Plumlovská 458/36,796

01, Prostějov

proti
Povinnému (povinné):

tř,.'#

,\

,t.fj
i"i
Věra Marková
nar.04.04.1978, Masarykói{ nám ' 27,79ťb2' Konice

,L.

.'$
{ /r/ý v souladu s bodem 8 ěi. Il'přechodných ustanovení
předal soudnímu exekutorovi
zákoi'
č. 9911963 Sb., občanslcý soudní řád, spis vedený pod
zikona ě' 39612012 Sb., kterým se mění
spisovou značkou 26 E 233/2009.

M"/a.

t'z

-08-

I

.

Petr Vrtěl
soudu

20il

Mgr. Ing. Radim Opletal
soudní éxekutor
Exekutorslcý uřad olomouc
[xEKUToRsKÝ ÚŘno orououc
soudní cxcku.lot'
í?l
'"'
Mgr. lng. Rarlim

OPletal

Pavelčákova-1 4, 772 00 oLoMoUc
- tel.: 585 206 B1 1. 723 744 701
ICO:637 29 326, DIC: C26302151361

EXEKUToRSKY t!RAB V 0LoMoucl

i

PavelČlkova 14,772 00 0lgmouc l
SoUDNí EXEKUToR Ír4gr. lng. Hadim opletali

Počet stgjnopisÚ:

y' P.c.'

e'ffi JPlý
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