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839. 5ť}2 00 Hraclec Králové
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Slezská 839' 502 00, Hradec Králové

proti
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Spis ()krcsrlílro soudtt v llradci Králclr'é l'e věci
Oliresn í spriiva stlciirlnílro zabezpcčc:r í l I raclec Krírlor'é..S lezskťt

tt1lt'iir'trěnélro:

839. 502 00. I lradec Králr.lr.ó
proti
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Spis okresního soudu v Hradci Královó ve věci
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Spis Okresního soudtr v Hraclci Králnvi ve věci
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Spis Okresr"rílro sotrclu v F{racJci Krtilové r'e věci

ČR_ Úraa

oprár'tlěného:

ll4?ll.

práce ťJeskéreprrbliky ,, IČ: 7249699l'Wonkova

_502

00' Hradec Králové

zastoupenrlh():

proti

Monika Zigová

por.intténru:

noť'-.

okr'uŽní 87312- 500 03.

}_Iraclec

pro částkrr peněžitó pohlcdál'ky vc výši {448

Králové

Kč

r'c StltYslu čl. II přeclroclnýclr ustanovení zák' č, 3q6/20l2 Sb., kterýrn se nrění zákorr
99i Iq6j Sb.. olrčirrrsltý soLrdrrí řád' r,e znčrríp*zdeiŠíchpřecl1:isů. a dalšíscrrrr'isející zákonr,'

se přetlrivli
snttdníltiu exckuttrror'i .IUDr. Oldřichu Sr.obotlovi
Průnrvslovri čp. l200" 500 02 llradcc Královó.

rt Jradci Kr;ilor,é r]ne

1

y

Exckutorský

'úřad se

"í}3- 2*13

áffi*
.IL.lDr'. N,,Í.ilarr l)liral

předsccla crkrcstt ílro sottcl

tt

ich Sl obocla
ní c.xckLttor

síd]em

Okresní soud v Hradci Králové

Te[: 495 000 900,495
Irax: 495 512 264

lgnáta I-le rnranrra 227
502 00 Hraclec Králové

000 928

E-niai l : poclate l rp(}o;cr Lr rl. lr rk j usÍice.c z
Web: http://rvww..i ustice.cZ
ID DS: Spaabmt

IČ:00024945

čÍslojodrrací: 30

E

16/2010

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okresnílro scr*clu v Hradoi Kr*lor'ó ve vLici
Česká republika' Vězeňská sluŽba Českérepubliky' IČ:
00212423, Souclrií 1672lla,140 67 Pralra 4

oprávtlěnélro:

proti

Jaroslav Pavlík
nor. {ffi.
Hradec Králclvé

povinnénu:

Československéarnráciy 408/5l. 500

pro částku peněžitépohledávky ve výši 2.l15

02

Kč

ve smyslu čl. íi přeclrodnýclr ustanovení zak. č. 39612012 Sb.. kterýnr se mění zákon
č,. q9llq63

Sb.' crbčanský scruclní řácl, ve zl:črrípozclčjšíchpřcclpisťr. a dalšísouvisející zákorry.

se předává
soudnímu exekutorovi JUDr. Oldřichu Svobotlovi. Exckutorslď
Průmyslová čp. 1200.500 02 Hradec Krirlové.

V Hradci KráIor,é

dne

.1

? -t*'

.lLTDr..Milarr PIhal
předseda okresního soudu

úřad se

fil13

oldřiclr Svobocla
soudní exekrttor

JI"JDr.

sídlem

.

.,/lrt

ill

J'el: 495 000 900, 495 000 !28
Fax; 495 512 264

okresní soud v Hradci l(rálovó
Ignírta I-Ierttrattna 2? 7

502 00 Hradec Králové

E-rnai I : podatelna@.osoud.hrk justice.cz
Wetr: lrttp ://www j usiicr.:.cz

]Č:00024945

ID DS: Spnabmt
číslojerlnncí: 28 E 634/2010

PROTOKOL

o předríní sp*su

Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci
Č]eská reprrblika. Vězeriská služba Českérepubliky. IČ:
002|2423' Sclrrclní 16721la. l40 67,Praha4

oprávněnélro:

proti
povinnénru:

David Cižinský

nar.tlI}l
prcr částkrr

Štefárrikova387l42.500 l l, Hradec Králové

peněžitépohletlávky ve výši 8700

Kč

ve snryslu čl. II přechclďnýclr ustatrovení zák. č. 396lŽŮ112 Sb', kterýrn se mčnízákon
č. q9/1963 Sb.' ol:čanský sorrdrrí řácl, ve zrrčnípozclějšícli přcclpisťr, a clalšísouvisející zákony,

se předává
soudnítnu exekutclrovi ,IUPr. oldřichu Svobotlovi, Exekutors\Ý
Průmyslrrvá čp. 1200' 500 02 Hradec Králové.

V Hradci Králové

dne

úřad se

3 # -il3_ rflffi

'JUDr. Milan Plhal
přec1secla okresn ího snuclrt

J.

ffi

JUDr' oldřiclt Svoboda
souclnÍ exekutor

sídlem

- í'f

/'
i_.r,
;
,

''-'!

Olrresllí Soild v l{r*dci

Krírl*v{

'I'el: 495 000 9il0.495

Iritx; 495

lgrráta I lr:r::rlttt::n I17

50; 00 l-lradcc Krhlovf

5l2:ó4

0{}#

:.

ť.

/

!íl?

:

.}

928

|:-urni I : pqll*t"tll:itilil.il.$qu-d.h::h*j-us-ti*:sJ4
W
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g b :

ilttp: //r!:

Iil I)S:

:\:

lYju'5

í}._ť"-ť'.*Z
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[}í{*ToKoL

o přeďání spisrr

Spis oltresrtíiro sorrilLi r' I lr'adci ltrálclr'ú vc v*ci

oprávttč:tfhrr:

MagistrÁt ntěsta Hrnrieo Králcrvi', lČ: 0()26881{}.ČSA'l08.500
0?. l{rirdec KrrÍ}ové

prt:t:

1rovinni:'nru:

lrrg.
rrar.

Vltstirriil Pátek

ilffiffi"

l)trry*l'rtrr,a l3tl7/l4" 5{}Ů

l2' lll'acl*c

Krá]or'é

fič
nrčttíz.ákon
sc
kter:ým
Sb',
ve snr1,'slrt Č1' Ii přeclrocl:tých t:stanilr'c::i zák. Č.39#2U1Ž
i)9l:9ó3 Sl"l.. občarrský soxclní t=ác1. ve zrrění ;:ozclějšícir přcclpisů. a cltlši sortr'ise'iícízáktlr:1''
pru čťrstkuptlxčžitépolrletltivk;*'l'e r'ýši 5fi0'-

sť

Č'

předrir'ťt

sLlLltlfiíllltl exekuLtlrovi JLlI}r. {}ltlřichu Švrrbodovi, fixcltutorský riť"rrd se síďlern
l'rťirnr'sltlvá črr. l2{){}.5*0 02 řlradec Králrlr'ó.

V lll*clcj Krá ltrvé clr'rc

]

Milu:r Plhnl
1:ředseda okrcsttílrt: sot-tcllt
.li"J1}'.

i

:

]il;

ich Srroboda
ni exekutor

ol<rcsní soucl v řIraclci

lgnáta Herrrranna 2?7
50? 00 Hraclec Králové

l(rálovó

Fax:
E-rna

Web: http:/iu

Tcl:
.+95 5
i l

;

r+'r.v

495 000 900' 495 000 928

l2 2ó4
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PROTOKOL

o předání spisu

Spis okrcsního s<rr.rdu r'Hraclci Kri1love ve vČct

Magistrát měsla HratJec Kriílové'.IČ: 002688l0.ČSA 408.
02. Hraclec Králové

oprál,něnóh<r:

-500

zastclupenéhcr:

proti
povintlénru:

Itucloll' [.aurou

nu,'ffi.Stl"eIecká571l13^50002.Hrac1eckálovÚ
pro částkrr pcnčžitópoh}etlÉr'ky vc výši 100

Kč

ve st:tt,slu č[' Il přeclrocl*ých ustanol'ení zák' č.396l2al2 Sb.. l<terým se tnčltízákcln
č.
99/I96] Sb.. občarrský souclní řírcl' vc znění pozclě.jších předpisťr. a clalšísor-rvisející zákttnt,.

sc pře drivá
soudnínru exektttorovi JUl}r. Oltlřichu Svobodovi, Iixekutorský
Prrimvslqvír šn. l200. 500 02 Hradec Královó.

v Hladci Králor,é dne

.'t

f

-*:-

:lt:

.r!

fl.
f

^-

!

-.-_,

--:-

'"'il.lDr. Milan Plhal
přeclseda okrcsnílrcr sortclu

řich Svcrbocln
ní exekutor

'riřad se

sícllem

.']..
a.:
!,

'fel:

okresnÍ soad v Hradci Králové

F'ax:

Igntita llerrnarrnn 227
502 00 l lraclc-c Kriílr:r,é

:

,1

495 000 900.495 00U 928
49-5 512 264

E - nr a i l :

Web

/ 4t.
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pad49l!ď#aiil'udJu
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PROTOKOL

o předánÍ spisu

Spis Okru'sníIro stludu

r,,

Hradci Králor,é ve věct

ČR - okresttí soud v Parcir.rbicích. IČ: 000249Ílfl. lrla'I'řísle l l8.

oprávlčrrÚ1rcl:

530 95. Ptrdribicc

pťotl
.Iakrrb

pttr.'inttť:nttt:

Ntlvák

rrar.|G

Švehlor'a 393/8" 500 02. lIr:adec Králol'é

prtl částlrir peněžitó polrlcdrir,lt1've výši 2.000

Kč

čl. lI přec,hodrrých ustanovení zák. č.39Ól2{J12 Sb.. kterýrrl se trlění zákorr
qq/lc)ó3
Sh.. otrčanský stluclní řiid, ve zrrěrrí pozclěiších pr'eclpisů, a clalŠísorrvise.jící zákeln\,.
č.
r,e smysltl

sc přetlává
sottc]nínru exckutorovi .lUDr. 0ldřichu Svobodor'i,
Průnrr'slolr'r rin. l200" 500 02 Hradcc Krrílovó.

i' ilr,rr.lci

KráItrr,é

dne

J r 'u:.

lixekutorskÝ' úř'ad sc sídlenr

tÚ1:

,

t

I
I
I

I

JUDr. Ir4ilan l'lhal
předscda okresnílro strltclu

JUDr. oltlř'ích Svoboda
sottcltrí exekutor

.':'
'

'fel:

okresní soud v Hraďci Králové
Igrráta Hernranna 227

Irax:

50? 00 Hradec Králclvé

E-rnai

I

495 000 900,495 000 928
495 512 264
:

p_qdA!9b4gisield.hgk.iustice.cz

Lr!p-í!$yru
lD DS: Spaabrnt
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PROTOKOL

o př"edání spisu

Spis okr'esrrího soudu v l"Iraclci Králclvé r'e věci

ČR - obvodní soucl pro Prtlru 7. ovocný trlr l4. 1l? 96 Praha

oprávněnéiro:

- Staré Město

protl

René CernÝ

pcrvinnémtt:

no'.m.

S'vrovátka 10l, 503 27 Syror'átka

pro částkrr pcněžitó pohledávky ve výši 2.0$0

Kč

ve strryslu čl. ll přeclrodných ustanor'ení zírk. č. 3q6n012 Sb.- kleryrn se mění zákcrrr
č.99l1963 Sb.. občanský souďní řád. ve zrlčrrípozdějších předpisťr, a clalŠísor'rvisející zákclny.

se předává
souc1nítnu exektttclrovi ,IUDr. Oldřichu Syobodovi. EšgI<utorskÝ
Průrrrvslovírčp. 1200, 5{)0 02 Hraclec Králor'ó.

V l-lradci Králové

dne

"l

úřad se

?"-ll" tltt
ťťll\
Yjr"

JLIDT. Milan Plhal
předseda okresnilro soudu

'i'

*-1,

.II

JDr' oldřich Svclboda
soudní eXelilltor

sídlem

OliresnÍ soucl v Hradci Králové
lgrtáta l'Iertrlnnrra 227

50] 00

I_lritcltlc

l(rňlor'é

'I'el: 495 000 900.
|'ax: 495 5l2 2ó4

495 000 928

E-rrlai l : poclats]rraiqíxpld.b.t-Li.jus-t'is-t,!z
Web : h(p;/,'rr rv rv. i rr.st i e. r'z
r-'

ID DS: Spaabmt

l(:l:00024945
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PIIOTOKOL

o přeclání spisll

Spi s Okresrl ího sclttcltt
tlprúr'ttŮttÚhil:

protr

povinnimu:

v l lraclci Králtrr'é ve věci
Okrr:slrí strrttl r,'Náclrcldě. IČ: 00024970. I)alachclvn l303.
547 ?9. Náclrtlcl

oictřichZa.iíc.nar.ffiČeskoslcrvenskéarrrrád"v408l5l.
50() 02. Hrnr1ec Králclvó
1:lo částkr.: pončžitó pohletlítr'ky r,c r'ýši 7.800

Kč

lc

stn)'slu čl. Il přechoclrrýclr ltslttnor,ení zák. č' 3L)6l2012 Sb'. kterýrrr se lnětrí zákorr
Č. 9q/19ój Sb.. rrlrriansk)i stltlc]ní řád. l'e znčnípr:zděiŠíclr přeclpisťr. a clalŠísouvisející ziikorry.

s

ť p ř'o tl ri r' íl

soudnímtt exektl1()Í0vi .IUQr. ()ldřicl3u Svobodovi' llxe l<utrrrskÝ' úř:rd se sirllenr
I'}rriml,slcrvri čp. l260. 500 02 Hraďec Kr:ilové'
t.

v it,'oa.i Krirlrrvé clrre

'T: i-

JLlDr'. lvtilan Plhal
předscda okrestrílro sottdu

:i1=

.IL]Dr. oldřich Svcllrocla
sctrdrrí oxukutor

lgnáta

l le rrtr

U

'l'el:

0kresní soucl v Hraďci Králové

495 000 900.49-5 000 928
|;ax: 495 5l2 2ó4

anna 22'J

50: 00 I lratlec Kl'áltrr,é

E-rrta

i

I

: podatig

I

nar4rosr-:ud.lr rk.

i

r-rst

Wcb: htlp:l/u,rvrv j usticu.cz
lD DS: Spalrbnrl

Iť]:000]49.{5

ice.cr

čislt jcdnacíl 0 E 4039/2003

PROTOKOL

o předání spisrr

Spis okresnílto sttudu
opriir'nerré1rcl:

Ilracici ltrťrlol'd ve

'n,ěci

Krajský stlucj v Hradci Kruiové' lČ:: oo:t j7 l ó. (lcsltosltlr'crrskÚ
ar:trácl1, 218. 502 08. I'Iraclec Králclvé

proti
por,irutétttt-t:

ZdurrŮl< Zťrlrorka

nar.ilEŠtcl1rinikor.a3l0iÍJ.5001l.lIraclccKrálor't1
p:'cl

částliu 8q.52ti Kč

čl' ll přeclroclrrý'clr ustanovetrí zák. č.3q6l20l2 Sb'" kterýr:r se nrěrrí záktltr
q9ll9Ó3
Sb.. cilrČarrsltý strudtrí řircl. ve znčrrípozdč.išíclipř*clpisů. a dalŠísorrvisející z'ákony.
č.
t'e sl:tYslu

sť př'ctJril'ri
soudnittttt uxuklttortl'''i .IUDr. olrlř"iclru Sr,obocIovi' Il,xokutorský
Průnrvslová čp. l200' 500 02 I'Irlrďec l{rírlovó.

\t tlraclci Kliliovd dnu

.1

?

úřntl se

-il3-7813

JLlDr. lr4ilLin Plhal
předsecla okrestt íha soltclrt

.It

TDr.

Oldřich

ÍSvohoc1a

sirudní exektttor

sídlcnr

Tel;

okresní soud v řIradci Krrílovó

Fax:

lgnáta l'lermanrra 227
502 00 }-lradec Krirlovó

q00. .tg-s 000 q28
'{95 000

E-r.n ai I ;

495

5 12

264

lodtsjglr@oEaudJilk j-usirse.!z

Web : http://rvrvrv j ustice.cz
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PROTOKOT

o předání spisu

Spis Okresníhcr s<rucllr v Hradci Králové r'e l'ěci

Čtt - Kra.iský scrrrd v Hraclci Králové, třída ČSA 21tl' 502 08.
I'Iradec I(rálol'i

clprávrrěného:

proti
povinnémrt:

Joseť DoleŽal

nar.t

Gočárova ÍŤ.314157 ^ 500 02. l:Iraclec Králorlé

pro částktr penčžitó pohleďírvky ve výši 2.23l

Kč

ve snryslu čl. lt přechoclných ustanovení zák. č' 396/?012 Sb.. kterýrr-r se nrění zákorr
předpisů. a dalŠísorrr'isející zákon1,.
č.99ll9ó3 Sb'. občanský sortclni řád. ve zněrrípozclč.iŠích

se přcdr1vá
souclnínrlt exektttorovi JUDr. Oldřichu Sr.obocluvi. trxekutrrrskÝ
Průnryslovíčp. 1200.500 02l{radec Králové.

V l{raclci Králové

clne

úřad se

* 3 -n;_ r**

á

--

lLt
Lr

Plhal
-;ť'rli.-Milan
předsecla okrestrilro soudrt

.ý

Jt.1Dr. Oldřich Svoboda

soudní exekutor

sít}lem

.fel: 495 000 900, 495 000 928
Fax: 495 512264

okresní soud v Hradci Králové
lgnáta Hermanna22'|
502 00 Hradec Králové
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PROTOKOL

o př"edání spisu

Spis okresního scludu v Hradci Králové ve věci

ČR _ rra.jský soud v Hradci Králové, třída ČSÁ 218, 502

oprávněného:

Hradec Králor'é

proti
povinnému:

.Ian

08,

Cerný

nar.m

Jarra Pavla

II6a/6,5Ů0 03, Hradec Králové

pro částk* peněžitépohledávkv ve výši 3.090

Kč

ve smyslu čl. II přechodných ustanoverrí zák. č. 3qól2012 Sb., kterým se mění zákon
č,' 99l1963

Sb'. občanský soudní řád, ve znění pozdějšíclr př'edpisťr, n dalšísouvisející zákony,

se ptYedál
scrudnínru exekutorovi

JUDr. Oldřichu

rí

Svobrrdclvi. Exekutorský

úřad se

í?

JtlDr'. Milan Plhal
předseda clkresního souclu

JUDI' oldřiclr Svoboda
sourlní exekutor

sídlem

-

n5-

J*

.'
..i

:'

r'i!Í'řiFa

oltresní soud v ř|r'aclci Králové

'fel:

4q5 000 900.495 000 928

Irax: 495 j l2 ?ó4

lgniita I lerrrranrur 227
_j02 00 l|mclcc Králor'é

J

L_rttrii l : potl&te liluig usoud. ltr'k.

Í tl
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Web : lu1pÉr!rv.j11;ttcŠ.9z
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PROTOKOL

o přeďání spisu

Spi s okrcsn ílrtl soltclu v
clprár'trčnól"rtl

l]raclci Králor'é r,e věci
ský soud v řlradci Králtll,é.. IČ: 0()2
&nT]ťlClY 218. _í0? 08' Hrnclgc Kr"li]ovi
Kr;rj

:

ploti

l _57 i

ó.ť'eskoslor'enské

Optik Panetrkir s. r. o., Sot'or'a ló34/ó' 50U 02.I-Ir'adec

1ttlvinnétlrtt:

pro částku pcněžité pohled:ivky ve výši 5()00

Kt'ťtlor,e{

Kč

zťlkor:

č.
tť sttrt,sltt čl. II přechodrrýclr usttnur,t]ttí eík. č' 396/20l2 Sh.' kterýnr se trrt'\ní
piecipisťi..r dalšísoLrvisu'jící zťrkorri'.
99/l9Ó}3 Str.. olrčirrrský souclrrí řťrcl. r'e ztlČnípclzdč.iŠích

sc přetlrivá
stludnítuu cxckuttlrclvi .ILII}r. 0lrlřichu 'Svoboďovi. ExclrutorslrÝ
l'růnrvslová čp. l2Ů0' 5()0 02 l-Iradec Králové.

V l lraclci Králor

ó clrrc

.ltJDr. Milan Plhal
přeilseda okrcsnílro sot

T

ř

-E3-tfi13

oldřiclr Svobocla
suucl:lí exeltutclr

úřad sc

sírllem
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Tol: 495 000 900.495
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o předání spisu

Spis okrestrího soudu v Hradci Králor'é ve věci
oprávněného:

ČR - Krajský sotld v

proti
por'innému:

Robert Domin

l-]lradci Králové,

Hradec Králor,é

nar.ilřlp.

řída ČSA 218,

502 08

okruŽní 700/1ó' 500 03 Hratlec Králové

pro částkrr peněžitépohledávky ve výši 9.800

3

Kč

ve Smyslu čl' II přeclrodrrých ustanoverrí zák. ě. 396l?012 Sb., kterynr se rnění zákon
č' 99l1963 Sb., občanský soudní řácl, ve zrrěrrí pozdějšíclr předpisťr, a dalšísouvisející zákony,

sc předávr{
soudnítnu exekutorovi JUDr. oldřichu Svobodcl,i, ExekutnrskÝ,
?růmvslová čp. 1200.500 02 Hradec Králové.

V i-{raclci Králové clne
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r
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Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci

ČR - Kraiský

oprávněnéhcr:

soucl v Hradci Králové" třída ČSA 2l8, 502 08'

Hradec Králclr'é

proti
por.innému:

Járr Čavajda

nu'.ilF.
prcr částkrr

Maclrkclva 18120,500 11, Hradec Králové
pcněžité pohledávlry ve výši l0.000

Kč

ve snryslu čl. II přechodnýclt ustanovetrí zák. č. 396/20|2 Sb., kterým se mění zákorr
č' 99l1963 Sb'. občanský soudní řád. ve znění pozdě.iŠíclrpředpisů. a dalši souvisejíci zitkony,

se předávrí
soudnímu exekutorovi JUDr. Oldřichu Svobodovi. ExekutorskÝ
Průmyslová čn. 1200,500 02 Hradec Králové.

v ilradci Králové

clne

úřad se

i! 3 -il3-?ff13

JUDr.'Mitan Plhal
př'edseda okesního soudu
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PROTOKOL

o předírní spisu

Spis okresního soudu v Hradoi Králové ve věci

oprávněného:

Zdravotní pojišt'ovnu trrinistet:stva vnitrn Českó reprrbliky' IČ:
47114304,I(odaňskó 1441146,l10 00 Pralra l0

proti
por.innónru:

.Ian DclleŽal

nar.

ffi.

Československéarmády 408/5l

Ijraclec Králové
pro částku peněžitépohledávky ve výši 16.076

'

500

02

Kč

ve smyslu čl. Il přechodných ustanovení zák. č. 39612Ů12 Sb., kterýrrr se měni zák*n
č. 99/19ó3 Sb., občanský soudní řád, r,e znění pozdč.išíclrpředpisů, a dalši souvisejicí zákotry,

se př'eclává
soudnímu exekutorovi JUDr. oldřiclru Svobodtrvi. ExekutorskÝ
Průmvslová čp. 120s. 500 02 Hradec Králuvé.

V l-Iradci Králavé
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o 1rřcdárrí spisu
Spis Okrtlsnílrtl stlutlt:

I-lraclci Králor'ó

.'.'c

včci

Zcllavo ttrí po.i iŠt'or'nrr:rr j n i sterstvtt vn itra Česke repuhl i ky'.
I(']: 47l14304. K<rdariská l441/4ó. l10 00, Pralra 10

tlpt'ťtvIrčtréIrtr:

proti
ptlvintrétntl:

Jan l-oskot

nar.ffi,

'l. c.

Ir1irsar'ylta

5/j5.5ó8 02.

Svitar,'i'

Přcclrrrčstí

pl'tr Čťtstkupclrčžitó 1tu}rletlÍrr'lty ve

výši 2?.026 KI'

ve sntvslu čl. II přeclrodných ustattclr'ení zák. č. 396Í?aD Sb.. kter:ýrn se Inělrí zúkolr
Č.9qi l96] Sb'' občarrský souclrrí řád' ve zrrěrlí pclzclě.išíchpředpisŮ. a cla]Šíscr:-rvisející záktitt1'.

sť

pr=edár'ri

soltrlt'tírnlt t-xekrttoror'i .}[])r. Oldřichu Svobodovi...-Exekutorský úřad se sÍrllem
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Spis ()krcsll ílrtl sr-lttdlt v Ilrirdci Kriiltlr'é r'c r'ůci
VŠeobecrrá zcJravottrí pojišt'ovna Českérepublik5''
IČ: 4l l9751 8.0rliokri 20?014.l30 00' Pralra 3 - Virrohrad'v

opriir'něnt{lrt-r:

prr"rti

Zclenůk Ilanr_:Š

por'ittnétrlu:

nar'.'{ť,tliffiff* C'lrelčickéhtr 1055/1]. 500 02. Ilradec l{rálix,'é
prtl Č1tstku peněřitó pohledávk1,l'c výši l89.629

Kč

t,tl sttl\'sltt čl. lI přech<lciných r'tstattcll'ení zltk. č.396l?$l2 Sh., kterýnr se tnění zákon
t:. 99/l9(l3 Sb.. občarrslrý st.rttclní řácl" r'e ztlění p,'rzclě.iších předpisů, a cIalšísor-rvisející ziikorr1,.

sc ;rře.lívá
souclninru exektttorovi ,IUDr. Oldřic}ru Svobodori, ExekutorskÝ'
|'růrn!'sřovri čp. l200, 500 02 l{rarlcc Králové.

v iraclci

Králtrr'Ú clnc

.lt

úřad se

ll Í 'rc-til|$

I)1. l\liliur
lvíiltrn PIlurl
Pllral

1rřt'tJscda okrcstt ílttl S()tl(Ill

JUDr. oldřich Svoboclrt
stlltdní exekutor

sídlem

{k
\"-_-,

_iil
=J'''rŤ

i

'' .l

okresní soud v Hradci

227
Králové

Králové

J

't'el: 495 000 900,495 000 928

ťax: 495

Ignáta Herrnanna
502 00 l-{radec

*

lJŤll=r't

512 264

E'mail: podatelnať0osouď.hrk.iustiue.cz

Web: hftp://wr,r.lv j ustice.cz

ID DS: Spaabmt

lČ:00024945

čÍslojednací: 30 B 39612IÍ1

PROTOKOL

o předánÍ spisu

Spis okresního scludu v Hradci Králor.é ve věci
VŠeobecná zdravotní pojišťovna Českérepubliky,, lČ:
4l1975l8,orlická 2\2al4,l3Ů 00, Pralra 3 - Vinohrady

oplávněného:

proti
por'innénru:

Ing. Vlastimil Pátek

noi'tDuryohova1387/|4,50012,HradecKrálové
Kč

pro částku peněžitó pohlcdávky ve výši I1.664'-

č.
r,'e sttrYslu čl. lI pŤeclrodných ustanovení zák. č.396l7a12 Sb., kterým se mění zákon
99/l963 Sb.. občanský sorrdrri ř:ácl, ve znění pozdějších přeclpisťr, a clalšísouvisející zákony,

ss

předává
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i

scruclnímu exekutorovi JUDr. Otdřichrr jsvobodovi'
Průmyslová črr. 1200. 500 0? Hradec Králové.
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Spis okrcstrílro soudu v l{radci Králclvó ve věci

oprávněrrého:

proti
povinnému:

Všeobecná zdravoÍrrípojišt'ovrra ČeskÚ republiky.
IC: 4l 19751 8' orlická 2020/4, l30 00' Praha 3 - Vinolrrady

liťi vaňit '*

nflr.allnlFl' Čse 408,500

Ů2. Hradec Králové

pro Částku peněžitépohledávlty ve výši 95.894

r'e smyslu čl. ll přeclindných ustanor'ení zák.

č' 396/2012 Sb.'

Kč

kterým se mětrí zákon

č' 99/l 963 Sb.. občanský soudní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů' a dalšísouvisející zákony,
i

se přcdává
soudlrítrlu exekutorovi JUDr. oldřichu Svobodovi. Exekutorslďr
řrůmyslová čp. 1200.500 02 Hradet Královg
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PROTOKOL

o předání sp*su

Spis Okresnílro soudu v l{raclci Krťr}ové ve věci
oprávnčnéhn;

Všeobecrrťt zdravclttrí poj išt'ovna Čr:skéreprrbl ! ky, íČ:
41l97 51 8, or'litltá 2a2U4. 130 0{i Prltlra 3 - Vinr:lrraďv

proli

PavelŽemliČka

pol'innónru:

nar.GMasary,,kovonánlěstí1'5*401Novýi3yr1žnr,
prr: částkLr ptněžitó

pchledávky vc výši 4.575 Kč

ve snlyslu čl' Il přeclrudný*}r ustnn*vellí zálr. č. 396120l? Sb., kterým se měni zákon
č' 9$/l9ó3 Sb', nbčanský soudrií Ťád, ve znění poz*čjš{clrpřeclpisů' a dalšísouvisejíci zákony,
l

se př"edťrvli
souctnínru t:xc]ttttorovi JUl)r. oldřichu Svobotlovi.
Průmvslqvfi črr. l20$. ${}Ů 02 }Iratlec Krril*vé.
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PROTf}KOL
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Spis ()krusnih* soltclu

]
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l(r"ťrlovú ve

včci

V Šeobecrtťt zdrilvottt í po'i íš1'ovIlaČcskÓ :'epuhl i lry,, lČ :

trprilr'tt*ného:

4: l975 } 8,orlická ?02l}l4, 130 00" Pra}ra 3 - Vinolrrad1''

proti

N4i:osllrl' I'raŽi*::kir
Břetislavrrv a 1(}57l*,500 02. l lradtť Kritlol'é
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ve stttr'sllt Čl. lI 1liccliodrrýclr Llstt1t-lot'll::í ztik' č' 396/2(i12 Sb., kterýrrr se nrění ziíkon
9slla(:] Sb.. obča*ský'sorr11rríi'ťtil' r'rl zněni pozděiších přcclpisů. a dalšísor-rvisc.iící záktltr5'.
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S;ris ()kr'esrrílro srlltclLt
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i
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PROTOKOL

o předání spisu

Spis okresního soudr't v Hradci Králor'é ve r'ěci
Všeobec:rá zdravcltní pojiŠt'ovna Českérepubliky, IČ:
1975 l 8. 0rlická 202al4, l30 00 Pralra 3 - Vinohrady

oprávněného:

4l

pťoti

Pavel Žemlička

pol,innénru:

nar'J.

Masarykovo nárněstí 1,504 01 Nový BydŽov

pro částk:'r pcněžité pohledávk5 vc výši l86.626

Kč

ve stn'vsltt Č1' II přeclrtlclrrýclr ustanovclli zírk. č. 3L)6l?an Sb', kterýrn se nrčnízákon
č.99l1963 Sb., občanský sor"rdní řád, ve znění pclzclě.jších pr'edpisů, a clalšísorrvisející zákony,

sc předrivá
soudtiínrrt exekutorovi JUDr. oldřiclru Svoboclovi. ExekutorskÝ
Průnrr'slovrl čp. l200. 500 02 Hraclec Krťrlor,ó'
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Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci

oprávnčrrélro:
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IC: 41 197518'orlická ?alal4r l30 00, P:aha 3 - Vinohrady
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ve snryslu čl. II přeclrodných ustanovení _Zak. č. 396/2012 Sb.' kteým se mění zákon
č.99/|9ó3 Sb.. občanský soudní řád' ve zr161i]pozdějších předpisů, a dulšísor.rvisejíci zákony.
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PRGTOKOL

o př'edání spisrr

S1lis ()lrr'csrlíhtl stltttltt r' I lrnclci Královuí r'c r,čci

Všeohecná zdravottlí po.jišl'or'na Českó reprrbiik.v'' IČ:
-il 1975i S.Orlickir 202014. 1i0 00. Praha 3 - Vinohradl,

tlpriir'Irětru1ho:

proti
1lor'intrúttrlt

\rticlav Piill:iirr

rrar.illI

:

OhrriŠt'an1'l 3. 503 54. olrrriŠt'any

prtr čiistkr.t pcuěžitó polrlcdál'k1'r'tr r'ýši 27.289'-

Kč

zákon

č.
r'e stttvsltt Čl. Il přuchotlrrýt:lt ustnnor'ení zák. č. "j9(l/201? Sb'. l<tcrýrrr sc nění
přcclpisťr,
a
další
souvisc'iící
záktl:r1''.
řiid.
r,e
ztlění
9()i l96j Sb'. rrlrčalrský sotrclní
1ltlztlč'jších
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1lř'cd:ir'ri

sttttdnit:ttt cxcltltttlt'tx,i .lL]I}r. ()lďřichu Svq}:lodovi.
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Spis Ůkres*rílro s*r:d:.r v Hradci KrálovÚ 1le Včci
Vš*clbecrrít zrlravotní poj išt'or.na Českéreptrblikl,, IČ
4}19]518, or}ická 2Ů2014.13{i 00 Praha 3 - Yinohrady

oprávr:rŮr:ilro:
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Kč

ve snlyslu č1' 1{ přech*dnýcir ustanol,'tllí z'ák. č. 396/2a12 Sb., kterýnr se mění zák*n
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Spis okresnílro souclu v l{radci Kráiové ve věci
VŠeobecná zdravotní poiišťovna Českére1iubliky,. IČ:

oprávněného:
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Spi s ()kru:srlíhtr soucltt r' l lraclci Králclr.é vc

věci
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Spis okresního soltdu v Hraclci Králové ve věci

oprávrrěnéha:

okresní správa sociálního zabezpečení Hradbc Králové'
Slezská 839. 502 00, Hradec Králové

proti
povinnéttlu:

NOBYSTAV s.r.o'.'furkuvu l34ó.504 01, }-íový Byclžov
pro čóstku peněžitépohleclávky ve výši 280.754

ve sm1'sltt čl. II přechodrrých ttstanor'ení zák.

Kč
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Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci
Okr'gsnÍ sprava sociálního zabezpečerrí Hraclec Královó,
Slezská 839. 502 00, ]lradcc Královó

op:ávrrěnélro:

proti
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Kč
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Spis okrestrílro soudu v Hradci Králové r.e těci
okr:esní správa sociálrrího zabezpečení Hraclec Králové..Slezská
839, 502 00, Hradec Králové

oprávnčnihn:

proti
povinnému:

PROFIWORK, s.r.o', VáŽní 908, 500 03, Hradec Králové
prtl částku peněžitépohledávky ve výši 138.814'-

Kč

č.
ve smyslu čl' tI přechodnýclr ustanoveilí zá}i. Č' 3q6l7an Sb., kterýrrr se tnčtrízákon
99/l9ó3 Sh., crlrčanskÝ sorrdrrí ř:ád. ve zněrrí pozclěiších pŤedpisů, a dalšísorrvisejícízákony.
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Spis okr:esrrí|rtl souclrt v llradci Králor'ó r'e včci
opriivněnéhtr:

okresrrí s1rrárla .qociálnílro zahezpcčerrí Hradcc K rťrlové..S] ezsltá
839. 502 00, I_Iradec Králové
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č,.9911963 Sb., občanský scuclní řád' ve zrrění pozdějšíchpředpisů, a dalšísouvisející zákon1''

se přcclrivá
soudnínru exekutorovi .IUDr. oldřichu svabqdor'i. Exekutorský
Průmvs]ovrí čn. 1200. 500 02 Hradec Krá]ové.

úřad se
j

V Flradci Králové drre

.r ffi .nt-

JUOr. Milan Plhal
předseda clkresnílro soudrt

.:

JUDr. oldŤich Svoboda
sor.rcŤní exekutor

sídlenr

I

:.._

ol<resrrí soud v

'I'r:l:

tlratlci Královó

Flts:

lgrrita I lunrurnrul 227
5{}l 0() I lradcc Kriikrvcl

I.

i

495 000 900.'lq5 000 928
49_5 5

l2 2ó4

ll-ntail:p_ld-tt:*-:luqÍ'ijai91rcil:r'hjusll1"..1r'.sr
\\

e

b: hItp:/-,\\_\_\Lj!DlUg.!Z

íl) l)S:

l(":00t)l'19,t5

,T1:a:rbnrt

číslrt.ictlrrncí:28

E l6'lÍJ/20l l

PROTOKOL

o předání spisu

Spis ( )li'rtsrtílto stlt:tlu r' l lrailci Kr'iilcrl'Ú l'c
ttprtivntlnélro:

0kresrrí správa sociálrrí}ro zabezpečetrí I Iraclcc Kr'álor'e.
Slezská tt39. 50: 0{)" llraclec ltrálové

ploti
l]()\'illnÚlll ll:

r'ůu:i

Drnlttrnl
nal. e.

írl \l lČkovri

Kucinrclr'a 13ó/ l0. 500 04. I lraclec Králclr,Ú

pr'o čtis{kLt pcněŽitó poltlctlár,|rr,.t'tl

výši 3.ÍJ30 Ktl

vc

stl'tyslu Čl. II přelclroclni,clr uStal1C}\'ul]í zák' č. 396/20l2 Sb.. ltterýrrr sc ničttíziikon
99l1963
Sb.. občarrskÝ sclt-tcltlí l'ticl- r,c znění pozdě.išíc}r př'edpisťr' a clalŠísottr'ise"iící zákon1'.
Čl.

sc př"ccíiivír
srlttdlítlrtt LlxťkLlt()rtr\'i .IUDr.(}Idř'iclru Sr'olloclor'i. Exel<rrtorskÝ.úr{ad
l'r"tirrrr,slovti čp. l2{}0. 5{}0 02 Hrrrdec Krťrlor,é.

sc

V Ilraclci Kriiltlr'ó dtlc
'fi,- \

Jp

s
I

.lllDr. Nlilan I'lhal
přctlst'tla rlkrcsIrÍlttr,,,r.,r-1t.,

\,;f

t"':'|-'

,čl

.l

t]Dr. Oldřicll Sr'obocla
soudní exekutcrr

sidlenr

okresní soud v Hraclci Králové

Tel:

Fax:

lgniita Ilcrumrrnrr 2f 7
502 00 HI'irdec Kt'iiltrr.Ú

495

[:]-nla

W c

tcr:0001.+945

b:

il

:

5

495

00CI

l? 16.l

900" 49.5 000 q:8

p-ed3Ícl&y1g,lj-s9 lls1'l]!.k.i!t;!lqs..c'z

.b11pJlnU5jUtUs.g--t

lD DS: Spaabnrt

číslo,iednrrcí:30 E

ll9ll2(l11

PROTOKOL

o přeclání spisrr

Spi s i)lt:cs:r ílrtr sottcltt

r.'

}'lraclci Králor,é

\rL-

\ičci

()kresní správ a soc iálrríht-r zabrlzpečen í I I radec Krtiiové.'Sl ezská
8:19. _502 0(). lIradec Králor.é

tlprár'něnt{lit'l:

prtrti

l'l{OFl\^]OltK. s.r.tl.. VáŽ'ní 90tl.500 03. llradec Kr'irloré

plovinndnru;

prcl čiistkr-r 1lerró'ž"itó polrlcdril'lr1, r'e

l'ýši 2f]92ó6 ](č

t'c stll\'sltt Čl' 1l přulclrt-ltlttich tlstani)\'e|1í z.iilt. Č.3q6/?0l2 Sb'. ktelt:ýrn S0 ll]čIlízítkott
Č'
99i l9(l3 Sb.. otrčunsl,lý sorrclrrí řťrcl" r'e zrtč:típttzrlčjŠích
přeldpisri, a clalšísor-rr'isr'jícízirkon1',

sc
sr'lttr-lttíntlt cxclirttorcrvi

předlÍr'li
Jt]Dr. oldřichu

|)rr1nr}'slov:i čp. l200' 50{}

Svoboclor'i. Iixel<utorskÝ úřacl sc sídlem
02 Hrrrr|ec Kr:ilovó.

V l lradci Krliltlr'č clrre

;l

í "n:- e*tn
.v

"ď,

{

{a

ťá \ťr '\i

{l:V I /

'i,.r1"

přcr:ls*cla okrl:stlÍhil strucl u

=r!

t1

'r, i

ii;-'

"l

i

j

ich Svobocia
í excktttor

::
Okres:rí soud v Hradci Králové

Tel:

495 000 900,495 000 928
495 51L 264
E-rn a i I : psilalelra@.ssa"Rilh *jtlsls-e_sn

I"'ux;

lgnátu Hennanna2?.7
502 00 Hraclec Králové

Vy'etr : http

IČ:00024945

://wwrv j ustice.cz

ID DS: Spaabmt

číslojednací: 30 E 43312010

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okresního soudtr v Hradci Krá]ové ve věci
oprávrrěrrólro:

proti
povinnénru:

okresní správa snciálrríli* zabezpečení l{radec KráltlvrÍ, Slezská
839. 502 00 Hradec Králové

Pavel ZerrlIička

naI'l-'Masarykovonárrrěstí1'50401NovýBydžov
pro částku peněžitó pohletlávky ve výši 29.578

ve smysllt čl. lI přeclrodrrých ustanol'eni zák.

č' 39612012 Sb.,

Kč

kterým se měni zákon

č.9q1963 Sb., občarrský sollclní řácl, ve zrrění pozclě.iŠíclrpředpisťr' a clalšísr'lrrvisející zákony'

se přeclává
souclnítnu exekutorovi .]UDr. oltlřichu Svobodovi,
Průmys}ová čp. l200. 500 02 Hradec Královó.

V Hraclci Králové dne

Exgkutorský r{řad se

: 1 _Ú}-2t!3

.lUDrl Milan Plhal
předsecl4 okresnílro scltlČ1Ll

JUDr. oldřich Svoboda
soudni exekutor

síďlem

;,"í= j',

/

.it
!

"'

'i

,or-'

'''

'fel: 495 000 900. 495 000 928
Fax: 495 5l? 264

Ůkresní soud v říradci Králové
lgnírta Hertnantta 227
502 00 llradec Králové

E-rrrai l : ptldate l naíďtlsoud' h rk j ust ice.cz
We b : h1ÍnrZwx:-\j j ps!1p: , $ r

lD DS: Spaabmt

IČ:000?4945

čislo jtclnací: 28 H I2t5l20l l

PROTOKOL

o př"edáni spisu

Spis okresního souclr'r v FIraclci Kr'álové ve věci

okresní správa sociálního zabezpečeníHraďec Králové.

oprávněného:

S]ezská 839, 5Ú2 00" Ilraclec Kr:álor,ó

pl'otl

Karel Vít

povirtr"rdntu:

nar'-,

Zachrašťany 17, 504 01, Nový BydŽov

pro částku peněžitó pohledávkv ve výši 23,787

Rč

ve smyslu čl. II přeclrodných ustanovení zák. č,. 396Í?012 Sb.. kterýrn se mění zákorr
č' 99/19ó] Sb.. abča:rský suurilrí řácl' ve zrrčrrípozclějšíchpřudpisů. a dalŠís*trvisející záltorr1'.

Š€ předává
soudnítrru ťXekutolovi JlJilr. oldř'ichu Svrrbodovi' Exckntorslď, úř"lrd
Průmvslová čp. l200. 500 0? Hrarlec KráIové.

V

1;

L*lra.lci 61i1l61rgi dne

-m-

?il13

-l

-*-

JÚffi. Mil";'

Plili

předsecia okresnílto soudlt

se

tlrmq\

ffi\"8-'
JUDr. Oldiich Svoboda
scludní exektttor

sídlem

,i

,l* 'r< l.'".{J
ťl ..'- _,o
=;
/

okresní sourl v Hrarlci Královó
lgnáía Hermanna 227
502 00 Hradec Králové

Tel: 495 000 900,495 000 s28
495 5lZ?64
E_rnai l : podatellať&osoud.lirk-j ustice.cZ

Faxr

Web: http://u,wrv j ustice.c:r

ID DS: Spaabmt

lČ:0002494_í

číslojerInací: 30 E 33l1O11

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okresnílro soudu v Hradci Králové ve věci

clprávnt}riého:
protl
por'innénru:

Okresní sp:áva sociálrrího zabezpečení Hradec Králové,,Slezská
839' 502 00, Hradec Králové

Petr Pop

nar.'lfl

Llrota pod t,ihčany 167,503 27, Lhota pod

I'ibčany

pro čťtstkupeněžitépohledrívky ve výši 30.533,-

KcY

vc snrysltt Čl. lI přechoclných ustanoveni zilk. č.396/2012 Sb.' kterým se mění zákon
č'
99l1963 Sb'' občarrský soudní řád. ve znění pozdějšíchpředpisů, a dalšísouvisející zákony'

se př'cdál,r{

]'

sorrdnímu exekutorovi JU)r. oldřicha Svoboďovi. ExekutorskÝ
Průmvslová čp. 1200' 500 02 Hradec Králové.
;

V Hradci Kr'álové dne

.ltJDi. Milan Plhal
přeclseda okresního soudu

t 2 -ffi- tsru

úřad se

sídlem

tr
Okresní sottcl r' Hr*dci

Králavé

'I'el: 495 000 q00, 4q5 000 92ll
Fax: 495 5 l2 26+

lgrrirta Hennanrra 2f 7
_j(): 00

lll'aclcc l(riilovÚ

|-rnaiI:ptrda{SLt4:1terq1iil!'lt.,j1gpsi^c.cz
W c

b

:

h

ttr";thy

j
1r;rr;. g 51 ig; 5;,q

ID DS: Spaabrnt
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PITOTOKOL

o přeclání spisu

Spis Okrcslrího stltlclu r' I Irtrclci Kri Ior'el r:e věcl

o1rrávltčttÓhrt:
proti

1ltlvitrnénru:

Okresní sprár,a sociiílního zabczpečerrí Hrarlec Králor'é..Slezskťr
83q. 502 00. Hrac1ec Králtrvé

PEI-LE1'IA - 'I'rjC] S.r.o.. Vý'rar'a l50. 503 03. Srrlir"ice
prcl čásll<tt peněžitépohlcdávli.v ve výši 757.8$7'32

Kč

rc snt\,slu čl. II přculiotlrrýclr ttstltttorcní zirk. Č.39{r/]012 Sh'. kturrýn] se trtětlí zťtkon Č.
99/l9(rj Sl'r.. olrčarrsltý sorrclní řťtcl. r,,"l znčrrípozdč.iŠichpřcclpisťr. a clalŠísouvisc.iícízťtko:lr'"

sc

přcdr'rr'á

stlt'tcltrí:rru exekltttlrclr'i JtIDr. OldÍ'iclru Svobodovi, [l;xel<utorský riř"act
Priinrvs|ovír čp. l2{}0, 500 02 Hrrrdcc Krrilor,é.

se

.

V l-lraclci Králor'é ciIle

.ltIDr. lt4ilan Plhal
přcclsecla tlkresttílro sclitdui

i 7 -:ii-

3013

Sr,obocla
r:xckutor

sitllenr

Tel: 495 000 900.495
Fax: 495 512764

okresní soild v Hradci KráIovó
lgnáta Hermanna 227
502 00 l-Iradur: lfuírlové

000 928

E-mail : poclntelna@osoud.hrkj Llstisu.cz
Web: http://wrvw j r.rsticq.cz
lD DS: Spaabrnt

lČ:0002,19a5

čÍslcrjednncí:27

E l[z1/?*B7

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okresního soudr-r v Hradci Králclvé ve věci

oprťtvrrŮtréhtl:

proti
povinni,n"xr;

Okresní sprólla sociálního zabezpečeníHrarl'ec Králové,
Slezská 839. 502 00. Hradec Králové

NGBYSTAV s'r.o', Turkova l346. 504
prr: čirstku peněžitépohleďávliy

01 " Nový

ve výši 395.382

Bydžov

l(č

ve sn'ryslu čl. II přec}:odrrýclr ustatr0vstrí zák. č. 39612012 Sb', ktgrýrrl se nrčttír-ákorr

č.99/l963 Sb., občarrský soudní řád, ve zněnÍ pozděiŠíchpředpisů, a dalšísor.rvise.iící zákony"
's

e

i

př edává

souclníntu exekutot'ovi JUDr. oldřichB Svobodovi. Hxelrutorsltj
Průmyslová čp. l200' 50s 02 llradec Králové.

V Flradci Krtl|or'rÍ dne

1

r

Éř*d so

"03- 20tJ

{
Jt lT)r. Ir4ilan Plhal
pŤedseda okresního soudu

oldřich Sl,oboda
soudní exekutor

.I{JDr.

sídlem

okresní soud v Hradci Krrílové
Ignirta

I

"I'el: 495 000 q00.495 00t] 92tJ
Fax: '195 5 l2 264
U - n a i : pqdilcllrúlgssnlLluu!$te_q._c"z

lerrnauna 227

502 00 llradec Krrilovc

IČ:00024945

r

I

WeLl: http:r,/rr rr tv j trstiec.uz
ID DS: Spaabrnt

číslojednrrc í:2'I E 76/?g12

PI{.OTOKOL

o přerlání spisu
Spis Okresnílrtr sourJu v l lradci Králor,é ve věci
oprár'rrěriéhr:;

okr'esrrí sprár,a sociirlního zabezpečeni Hradec Králové",SieZSká
839. 502 00. Hradec Králrrvé

zasttlupenélro;
pť01i

por'innénru:

PULLUl'll\ _ 1'tlC

S.r.o.. Výr*r,ir 150' 503 03. Sniiř'ice

pro čltstktr penčžitó 1lu}tledílr'ky vc výši 71225'65

Kč

vc snlYslu Čl. Il přeclrodrrýclr ustanor.ení zák' č. 396l2a|2 Sb.. kterýnt sc tnění zákotr
99/l96'] Sb". ohčarrský soudrrí řád" r,e znění pozdějŠiclr předpisťr. a dalŠísoul,ise.iící zitkorr1'.

Č.

se přtlditvá
sortclníltrtl exekutorovi JUDr. 0lclř"ichu Sr,obodovi' Excl<utorskÝ
PyŮmvslrlvá črl. l200' 5{}0 02 Hradec Králové.

V ňraclci Králor'é dne

t Í "*:"tglE

řich SvoLrocla
rri exŮkutor

úřttl se

sítllcm

- l{-

okresní soud v Hradci Králové
Igrráta Hertrranna22J

502 00 [lradec Krťrlové

"l'el: 495 00Ů 900.495 000 9]ti
l"irx: 495 5 l2 264
I:*rnai I : podatel rraL!iiosoucl. [rrk..irrsti cu.cz

Web: http

:/lu,u.'u, j

ustice.cz

IIJ DS: Spaabmt

tť::ooou +9+s

číslrrjednací: 30
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PROTOKOL

tl předání spisu

Spis Okresltíhtl s<ludu v IÍraclci Králové r,e t,ěci
Olqresní správa stlciálního zahezpelčení Hr'aclec K rálovc,.
839. 502 00. IlracJec Krírlové

opriivrrčrrélto:

S

I

czská

Zi:stoLlpť11ého:

proti

PEl.t.HTIA

povitrnÓltru:

- TI1C s.r.o..

Výral,u l50" 503 03. Srrliř"ice

pro částktr penčžllópohletlrivk1, ve výši 136956,03

Kč

t,c sn,y*slu čl. II přechodnýclr ustanovení zák. č. 396120]12 SLr.. ktcrýrrt st: ntčnízákorr
č'
99/l9('3 Sb.. občanský soudrtí i'áil' ve zněni ptlzdějŠíclrpřcdpisii. a dalŠíst>tlr'isr:iící z1tkon\'.

se předirvá
stludnínu exekutorovi

JU)r. 0ldřichu

Svobodovi. lixekutorský úřad sc sítllcrrr

Priimvslová čp. 120il. 500 02 Hradec Králové.

t

V IŤraclci Králové clne

.lllDr. Milan Pllial
přei1secla rrk resn íIrcl stludu

t

i

-fl3- ?01:

Svobocla
í exr"-kuttlr

/ij

okresní soud v ř|radci Královó

l'cl: -195 000 q00, .+c)5 00U 92ti
Fax: 495 5 l2 Ž64

lgnáta Í{ermans:a227
502 0{) l|raclec Krirlové

E-rrra
Wch;

IČ;00074945

:

; p:ldq tplrraí*rJpsgur!-Jil:hj-usliss-sx
tÍp/"-w:y}Ljr.$ÍJ!É.
cZ
lr

lD DS: 8p*ahmt

PROTOKOL
a př"edánÍ spisu

Spis okrcsrríl:c: sor'rrlu v Hradoi Krťrlcrvé vrl věci

proti
1:ovinnému:

()kresni sp}:ávál sociálnílro zabezpečetríHr*dec Krirlclvé, SIezská
83q. 502 00. Hradec l{rálavé

N _PR o JE K
Královd

T' S.l''ť).. V*verkova 1343/I, 500 02, I_}radec

pro čírstkupenilžitó pchl*d*vky

vt výši 1d.018 Kč

vo smyslu čl. Il přeclrodných ustafi*\lení Zak. č. 396na12 Sh., kterým se nrění zákon
č. 9ql1963 Sb'' občansltý sarrďní řád, ve zně*í pc'lzclč.jšíchpřecÍpisů' a clalšísouvisející zákony,

sc pť'etltil'li
souťll}ímtl *xekutorovi JUBr. oIdřichx $ivobtlďor,i
Priinryslová čn. 1200. 50ť} 02 řI.radcc Krrilrlvé.

V

;,j.

il

číslojedrlacÍ:3(l H I10112#:1

oprávnčrrélio:

.';.
:

torskÝ {

l{r}rdci Král*vé drre

.lItDr'. Millrr Plhal
předsecla okresrríhrr souclrt

"I{])r' oldťiclr Svobocla
soucl::í eXek$toť

-

ť'(*

okresní soud v Hradci KráIové
lgnťrta Hermanna 22"I

502 00 Hradec Královó

'l'el:

Fax;
E-rla

495 000 q00' 495 000 92B

495 512264
i I

: pocl

ateinatllloso ud. h rk j usti oe.cz

Web: http:l/rvn'w j ustice.cz

ID DS: Spaabrnt

IČ:00024945

číslojcdnac íl29 E 46(11201()

PIIOTOKOL

o předání spisrr

S1lis okrcsrtíh<l souclu v Hradci Králol,é r,e věci

Okresní správa sociálního zabezpečeníi{radec Králor,é.,Slezská
839. 502 00. Hraclec Králové

oprál'něného:

zastoupenélro:
proti
povinnénru:

Mgr. Marek l{olnran

nar.lI

Bělečío2l.

5_14

0l.

I'I<rlice v

pro čírstkupcnčžitépohledávky vc výši 42546

Čecháclr

Kč

l'e strry'sltt čl' II přeclrodrrých ustanovení zák. č. 39612012 Sb.. kterýrn se měrrí zákon
99/l8(lj Sb.. ohčanský soudrrí řád. ve znčnípozděišíclrpřodpisů. a dalšísclu-l,iseiící zákorry''

Č,

se předává
scrttclnínru exekutorovi 'fUllr. C)ldřiclru Svobodovi. llxekutorský '
Průmyslová čn. l200. 500 02 Hradcc Královó.

V riractci Králor.é drre

Jt

"83'2fi'13

l:.ur

.r ""t !st,r
|-a,

z-á

ť{) i\r'ý':ť

JL.lDr. M.ilan I'}lltal
přcilsecla olt resttihcl sclud

''

:;- '\.
u

.'O \

,

its

*Ť

Dr

a

řicIr Svobocln
uc1ní ulxekntclr

úřad se

sidlem

-ée

okrcsní soud v lIratlci Královó
lgnirta Í-'Ierrnantta ]27

50? 00 Hraclec

Kriilovi

"I'el: 4q5 000 q00.495 000 q78

I;ax: 495

"5

12 2ó4

E-nrail:pa'dsl-e-lnďJaafl s.ruÍ!--l-]!:k.illrtN-c.!.Z
Web : http:/lu,rv rv j uslicc.cz,
lD DS: Bpaabrnt

lLl:00024s45

čísltljednaci: 30

E lJ5/20l2

PROTOKOL

o přeclání spisrl

Spís okresrríhtr souclti v llradci Krárlol,é ve věci
o kresn í sprár,a stlc iál rrílro zabezpeč ení FI racl e'c Krir ové.. S erzskti

oprtivnčného:

l

l

839. 502 00. I_Iradec Klálor,'et
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