EXEKUToRSKÝ ÚŘno BERoUN
souotiti EXEKUToR
Mgr. Pave| Do|anský

EV d'č' 015
Pa|ackého37/2' 266 01 Beroun. te|.:377622657' FaX:311 600 323
e ma l; podatelna@exekuceberoun.cz, ww.exekuceberoun.cz

Čj' ors Ex L881./2oL3-27
JUDr' Jana Tvrdková
Exekutorský úřad Praha 4
se síd|em Hornokrčská 650/29
Praha 4

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Soudní exekutor Mgr. PaVe| Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, ve věci výkonu rozhodnutí nařízeného usnesením
č.j. l-6 E 266/20!2.7, které vydaI okresnísoud v Berouně, na základě návrhu

oprávněného Městská část Praha 4 , se síd|em Anta|a Staška 2o59/8ob, Praha-Krč, PSČ: ]-4O oO,
protl

povinnému

MichaI Manderla, bytem Košťálkova 1.537, Beroun, PSČ: 266

01, dat.

lČ:

nar.:

předa| spis JUDr. Janě Tvrdkové, se síd|em Hornokrčská 650/29, Praha 4 v sou|adu s bodem 8 č|. || přechodných

ustanovenÍ zákona č. 396/2012 Sb., kteým se mění zákon č' 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený
pod spisovou značkou exekutora 015 EX L88I/2)L3'

V Berouně dne 06.05.201-4

Mgt.PáffiáfiŠkú

bouonl exekutor-

Ban|íovní spo]ení: KomerČníbanka a's'. pobočka Beroun č.ú.:27.7 o6946a2

JUDr. Jana Tvrdková, s.e.

7

7i

0.:c0. L 40658759.

D]Č: cZ-6708O615O3

EXEKUTORSKY URAD BEROU N
^^' '^*'í -.,
SUUIJNIEXEKUTOR

Mgr. Pave| Dolanský
Evld'Č'

015

Pa|ackého 3V2, 266 01 Beroun. te|': 371' 622 657'FaX: 311 600 323
e maiL: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz

čj. ors Ex32o/2o13-3t
JUDr' Jana Tvrdková
Exekutorský úřad Praha 4
se síd|em Hornokrčská 650/29
Praha 4

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Soudníexekutor Mgr. PaVe| Do|anský, Exekutorský úřad Beroun, ve věci výkonu rozhodnutínařízeného usnesením
C.j. 14 E 326/2012-6, které vyda| okresní soud v Berouně, na zák|adé návrhu

oprávněného Městská část Praha 4 , se síd|em Anta|a Staška 2o59/8ob, Praha-Krč, PSČ: ]-4O OO'

|Č:

protl

povinnému

Jakub Pešout, bytem Nový Jáchymov 3J-, Nový Jáchymov, PSČ: 267 03, dat. nar.

650/29, Praha 4 v sou|adu s bodem 8 č|. ll přechodných
ustanoveni zákona č' 396/2012 Sb., kteým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený
pod spjsovou značkou exekutora 01-5 EX 32o/2oL3.
předa| spis JUDr. Janě Tvrdkové, se sídlem Hornokrčská

V Berouně dne 06.05.2014

Mg['

W€|.B6trjffi

Soudni exeKutor

Baníovni spo'e.i: KoTerč.I ba^ka

JUDr. Jana Tvrdková, s.e.

a,S

pobočka Beroun C.ú.: 27

-7

a6946027

7

/

aLaa,

|Č: 40658759, D|Č: cZ

6708061503

Čj. soudu:

13

E2432|2OII -

19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.pluku 29b,Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdravotnípojišťovna MinisLerqlva vnitra Českérepubliky, Kodaňská
1441146,101 00, Praha 10

zastoupeného (zastoupené)

:

proti

povinnému (povinné):

TerezaBenediktová,

Praha 4 - Spořilov

Střimelická 2497lI4,141 00.

zastoupenému (zastoupené) :
pro 32.089,00 Kč,

předalsoudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem vPruze 4, Hornokrěská650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení ziíkona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č.99l1963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2432/201|

V Praze

dne

(podpis)

předala
Mgr.Andrea Lomozovlí
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pŤevzaIa
JUDr. Jana Tvrdková

PROTOKOL O PREDANI SPISU

soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkovéo Exekutorský úřad
Praha 4. se sídlem Hornokrčská 650129 Praha 4
okresní soud v Děčíněve věci výkonu rozhodnutí
oprávněné/ho: Městská část Praha 4,

46,Praha

se sídlem Antala Staška 2059/80b. 140

4

proti
povinné/mu: Tomáš Melničuk,

bytem Dr. E. Beneše 17,407 77, Šluknov

předává soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4' v souladu
s článkem II. přechodných ustanovení novely zéú<onač. 9911963 Sb. (občanskéhosoudního
řádu) účinnéod 1. ledna 2013 spis, kteý byl dosud veden u zdejšíhosoudu pod spisovou
značkou: 38E 1109120|2

V Děčínědne
Spis předala:
JUD r. Květoslava Urb á,h-ková
předsedkyně okresního soudu v Děčině

Spis převzala:

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 4

Sp. zn. soudu: 14F'212112011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Městský soud v Brně ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

Městská část Praha 4, Táborská 350' 140 45,Praha 4

proti
Povinnému

(povinné):

Ján SJo'jka

Cejl 491511, 602 00, Brno

předal Soudnímu exekutorovi

JUDr. Janě Tvrdkové' Exekutorský úřad Praha

4

dne l9.března 2014 v souladu s bodem 8 č1' II přechodných ustanoveni zákona č.39612012
Sb., kterým se mění zákon č' 99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 74E.212|/20lI.

Spolu se spisem byla soudnímu exekutorovi předána Yyrozumění oprávněného a
exekutora o předání spisu soudnímu exekutorovi.

Tímto Městský soud v Brně žádá soudního exekutora

JUDr. Janu Tvrdkovou. ExekutorskÝ úřad Praha

4

předání spisu soudnímu exekutorovi na elektronickou úřední desku
Exekutorské komorv Ceské republikv'

o vyvěšení Protokolu o

V Brně dne 19'3.2014

JUDr. Roman Kiš, Ph'D'

JUDr. Jana Tvrdková

místopředseda soudu

soudní exekutor

Čj. soudu:

35

E 2922l2O1I

- 24

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4' Táborská35O,140 00, Praha4,
zastoupeného (zastoupené) :
oroti

povinnému (povinné): Monika
zastoupenému (zastoupené)

4

Mulačová'

Choceradská2|.I4O 00. Praha

:

pro 2.000,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem vPraze 4, Homokrěská650/29

vsouladu s bodem 8

č1. II přechodných ustanovení zékonač.39612012Sb., kteým se mění
zákon č,9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2922t201t

V Praze dne

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

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

převza|a

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E2854/2011 -

10

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Vojenská zdravotnípoji$lqvaqQglké rypubliky, Drahobejlova

zastoupeného (zastoupené)

140414,190 03, Praha 9

:

proti

povinnému (povinné): Martin Výborný'
IC:71381074
zastoupenému (zastoupené) :

Mikulova 1576,I49 00, Praha

4,

pro 11.757,00Kě,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokrčská 650129

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č,39612012 Sb., kteým se mění
zákonč.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2854/201|

V Praze dne

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

převza|a
JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu: 3582424/2011 -

19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská3s},140 00, Praha 4
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povirrnému (povinné): Lenka Tománková
4 - Nusle
zastoupenému (zastoupené)

|,

U KříŽku I4O3l4,140 00, Praha

:

pro 3.975'00 Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Homokrěská 650129

vsouladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenízékonač.396120Í2 Sb., kterým se mění
zákon ě' 99l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou znaěkou 35 E 2424/2011

V Praze dne

(podpis)

předala

(razítko a podpis)

\

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pÍevza|a

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E243312011 - 18
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborsk á350,140 00, Ptaha 4
zastoupeného (zastoupené) :
proti

povinnému (povinné): Zdeněk Stránskílrar.28.10.1951, V Horkách 1389lI1, 140 00,
Praha 4
zastoupenému (zastoupené) :
pro 6.600,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokrěská 650/29

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona č,,39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 99l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou |3E2433120|l

(podpis)

předala

(razítko a podpis)

l

pŤevzala
JUDr. Jana Tvrdková

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu

4

Čj. soudu: 35E338912011-

11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská ěást Praha 4, Táborsk á350,140 00' Ptaha 4,
zastoupeného (zastoupené)

i

,

:

proti

povinnému (povinné): Zuzana
4

Slavíčková

Čestmírova148" 1400 0" Praha

zastoupenému (zastoupené) :
pro 2.300,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Ptaze 4' Hornokrčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č,39612012 Sb., kterým se mění
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3389/2011

V Praze

dne

(podpis)

ili;il

(razítko a podpis)

r

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pievzala
JUDr. Jana Tvrdková

Č j.

soudu: 13 E 33021201 1 - 14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4' Táborská35o.140 00. Praha4
zastoupeného (zastoupené) :
proti

povinnému (povinné): Milena Polívková
Praha 4-Krč
zastoupenému (zastoupené) :

,

Humpolecká 1886126, 140 00,

pro 1'815,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4. Homokrěská 650129

vsouladu s bodem 8 č1. il přechodných ustanovenízákonač.39612012 Sb., kteým se mění
zákonč,99l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.Zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou |3 E 33021201|

V Praze

dne

(podpis)

předala í

Mgr.AndreaLomožová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pŤevzala
JUDr. Jana Tvrdková
r'xtxurcrsri,
]LjDr

Ú

Jana

t.lD

Píl,\t"iÁ 4

Twdková

:oudni eYekutcr

Hornc'kčsM

6.]0i]!.},

.l4(i

0o Praha 'i

Čj.soudu:

13 E2146120II - 22

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská35},140 00, Ptaha 4'
zastoupeného (zastoupené) :
prou

povinnému (povinné): Vladimír Pírko. nar. 21.10.1963' Nad Jezerkou 124317,140 00'
Praha 4
zastoupenému (zastoupené) :
pro 9.000,00 Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokrěská 650129

vsouladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenízákonač.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č,,9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 13f,'2146120|1

V Praze

dne

(podpis)

(razitko a podpis)

.............i....................r........

předala

:

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

pŤevza|a

JUDr. Jarra Tvrdková

Čj.soudu:

35

E

32931201 1

.

19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Ptaha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská35},140 00, Praha4
zastoupeného (zastoupené) :
proti

povinnému (povirrné): ŠrirtaPasterěíková
Praha 4
zastoupenému (zastoupené)

Na Klikovce 92215,140 00,

:

pro 3.000'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem vPraze4' Hornokrěská650/29

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovetízákonač,.39612012 Sb., kterym se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3293t2011

V Praze

dne

(podpis)

(razítko a podpis)
...........i......

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

převza|a

JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu: 13E2933/20|| -28
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská 350, 140 00. Praha 4
zastoupeného (zastoupené)
:

oroti

povinnému (povinné): Monika

]

zastoupenému (zastoupené):

Mulačová.

Choceradská2I,I40 00' Praha

--

pro 2.000,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Hornokrěská 650129

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou |3E 2933t2011

V Praze

dne

(podpP

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razitko a podpis)

pŤevzala
JUDr. Jana Tvrdková

Cj.
Protokol

o

soudu: 35

E I733|20II

- 28

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská ěást Praha 4, Táborská350, 140 00, Praha
zastoupeného (zastoupené) :

4,

proti

povinnému

(povinné):

Lucie Pešková,
Praha4

|,

Antala Staška 2059/808' I42 00.

zastoupenému (zastoupené) :

pro 1.000,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem vPraze 4, Hornokrěská650129

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenizákonač.39612012 Sb.' kterým se mění
zákon ě. 9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35E 173312011

(podprď

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

převza|a

JUDr. Jana Tvrdková

l

Čj'soudu:

|3 E 3033l20II - 17

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská35O,140 00' Pruha4
zastoupeného (zastoupené) :
proti

povinnému (povinné): Jiří Hail
zastoupenému (zastoupené) :

|'

Na Pankráci 809122.140 00. Ptaha 4

pro 3.594,00 Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4. Homokrčská 650129

vsouladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenízékonač.39612012 Sb., kteým se mění
zákon ě' 99l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 3033/2011

Y Praze dne

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

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pŤevza|a
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E 1749l20LI

- 27

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4' Táborsk iL350,140 00, Praha 4
zastoupeného (zastoupené) :
proti

(povinné): Petr Heinzke.

povirrnému
zastoupenému (zastoupené)

Bělčická 2826114,141 00, Praha 4

:

pro 4.000,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokrčská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona č,39612012 Sb., kteým se mění
zékon ě.99/|963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925120|2, spis vedený pod spisovou značkou 13F' 1749|2011

V Praze dne

(podpis)

(razítko a podpis)

i

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pŤevzala
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E 3 |12l2OI1 -

18

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská35},140 00, Praha 4.
zastoupeného (zastoupené) :
proti

povinnému

(povinné):

zastoupenému (zastoupené)
pro 2.000,00

Simona Horáková
Praha 4

r.

Jaurisova I4841I1. 140 00.

:

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Ptaze 4, Hornokrěská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb., kterym se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou |3 E 3l12l20||

V Praze

dne

(podprs)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razitko a podpis)

pŤevza|a

JUDr. Jana Tvrdková

Cj.

soudu: 35 E

3

Í02l20II - |7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28'pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská ěást Praha 4, Táborská35},140 00' Pruha 4
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povinnému (povinné): Monika
4 - Nusle
zastoupenému (zastoupené)

Jarošová

Lomnického 81216.140 00. Praha

:

pro 2.250,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Homokrěská 650129

vsouladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenízákonač,39612012 Sb., kterým se mění
zákonč.99l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 31'02/20t1

V Praze

dne

(podprsJ

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

převza|a
JUDI. Jana Tvrdková

Cj.

soudu: 35 E

3l0Il20I1 -

15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská3s},140 00. Praha4
zastoupeného (zastoupené) :
proti

povinnému (povinné): Karel Kasper
zastoupenému (zastoupené)
:

pro 900,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4. Homokrčská 650129

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenízákonač,39612012 Sb., kterym se mění
zákon ě.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3101/2011

V Praze dne

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razitko a podpis)

převzala
JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu:

35 E 2969120II - 22

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská35O,140 00' Praha4
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povinnému (povinné): Věra Kocmanová
Praha 4 Nusle
zastoupenému (zastoupené) :

Křesomyslova 600/10. 140 00.

pro 6.000,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Hornokrčská 650/29

vsouladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenízákonač.39612012 Sb.' kteým se mění
zákon ě, 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2969120||

V Praze dne

(nogfis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

ptevzala
JUDr. Jana Tvrdková

Č j.

Protokol

o

soudu: 13 E 3O32l2O|1 - 10

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Ptaha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborsk á350,140 00, Praha
zastoupeného (zastoupené) :

4

,

proti

povinnému (povinné): Martina
4

zastoupenému (zastoupené) :

Daňková

Táborská 836l|0,140 00, Praha

pro 1.725'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4. Hornokrčská 650/29

vsouladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenízákonač.39612012 Sb., kterym se mění
zákon č.99lt963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/20|2, spis vedený pod spisovou značkou 13 E, 303212011

V Praze dne

(podpií

předala

(razitko a podpis)

"""'t"""""

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

ptevzala
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35 E329|12OII - |5
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4' Táborsk á350' 140 00' Pruha 4
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povinnému (povinné): Barbora KozpyÁ00, Praha 4
zastoupenému (zastoupené) :

U Noqfch Domů II. 52gl5,14O

pro 1.725,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Homokrěská 650129

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona ě,39612012 Sb., kteým se mění
zákonč.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 329|1201|

V Praze dne

(podpis)

(razítko a podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pŤevza|a

JUDr. Jana Tvrdková
ryrx|J.loiisfi i-.Ř'ii
lLif

:r.

i'l{^l 1'\

.,

jlr'r' I vr,liarri

5.j|]|: lr:

Í:l.i(i,||.]r

H+rnokŤťsi.l í;.:i]i).|, 1l|)
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Pr?h.]

-]

Čj.soudu:

13

E 3III12OII .17

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.p1uku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4' Táborská 350. 140 00. Ptaha 4
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povinnému (povinné): Eva Kopřivová
Třebová
zastoupenému (zastoupené) :

I,

P.o.Box 28,560 02, Česká

pro 938'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4. Hornokrěská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona č,,39612012 Sb., kteým se mění
zákon č.99l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
|92512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 3111/2011

V Praze dne

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razitko a podpis)

pŤevzaIa

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13 E220912011 - 20

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská ěást Praha 4, Táborská35),140 00, Praha 4
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povinnému (povinné): Petr Kujal
zastoupenému (zastoupené) :

Vrbova 67319,I47 00, Praha 4 - Braník

pro 5.100'00 Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokrčská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterym se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou |3 E 2209120||

Y Praze dne

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

(podpis)

"""""""""""'i'
předala

(razítko a podpis)

I

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pŤevzala
JUDr. Jana Tvrdková

C

j.

soudu: 35

E I90Il20II - 20

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Ptaha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4' Táborská350,140 00, Praha4
zastoupeného (zastoupené) :
proti

povinnému

(povinné):

Zsral.r@ďčková

Táborská 534116,140 00, Praha

4

zastoupenému (zastoupené) :

pro 10'250,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Ptaze 4' Hornokrěská 650129

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenízákonač,,39612012 Sb., kterym se mění
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1901/2011

V Praze dne

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pŤevza|a

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E33OI12OII -22
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b,Ptaha l0, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská ěást Praha 4, Táborská350,140 00' Praha 4
zastoupeného (zastoupené) :
protl

povinnému (povinné): KarelMachulda
zastoupenému (zastoupené) :

Táborská 836110,140 00, Praha 4

pro 1.725,00 Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem vPraze 4, Hornokrčská650129

vsouladu s bodem 8 č1' il přechodných ustanovenízákonač.39612012 Sb.' kteým se mění
zákot č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 3301/2011

V Praze dne

...........,

(podprs.)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

převza|a
JUDr. Jana Tvrdková

Č j. soudu: 35

Protokol

o

E 3292120|| -

L9

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská35O,140 00' Ptaha 4
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povinnému

(povinné):

zastoupenému (zastoupené)

Jan Malec

Nuselská 14219,140 00. Praha

4

:

pro 1.600,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Hornokrěská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterym se mění
zákon č.99l1963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 35E 32921201|

V Praze dne

(podpis)

předala

Mgr'AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pÍevza|a

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E

33441201 1 - 19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4' Táborská35},140 00, Praha 4
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povinnému (povinné): Eva Muchová
- Nusle
zastoupenému (zastoupené) :

V Horkách 1427lI4" 140 00. Praha4

pro 5.700,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokrěská 650129

vsouladu s bodem 8

č1. II přechodných ustanovenízákonač.396120Í2 Sb., kteqým se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 334412011

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razitko a podpis)

pŤevzala

JUDr. Jana Tvrdková

Č j. soudu: 35

E

341

8/2OIt - 28

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská ěást Praha 4, Táborská3s},140 00, Praha 4
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povinnému (povirrrré): Monika
4

zastoupenému (zastoupené)

Mulačová

, Choceradská

21, 140 00. Praha

:

pro 2.000,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Homokrčská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona ě,39612012 Sb., kteým se mění
zákon č,, 99l1963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925120|2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3418/2011

V Praze dne

(podpis.

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

převzala
JUDr. Jana Tvrdková

EXEKIJToRSKÝ ÚŘno PRAHA

10

Mgr. Martina Havlová, soudní exekutor
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32E

PRoToKoL o PŘEDÁNí sPlsU
Ve věci exekuce:

opíávněného: Městská část Praha 4, se sídtem Antala staška 2o59/8o, 140 oo Praha 4, lČ: 00063584
proti

povinnému: Tomáš Bedlivý, bytem VÉovická čp.1429 / čo.68' 101 00Praha10'

předala Mgr' Martina Havlová, soudní exekutor' Exekutorský úřad Praha 10, dne 13.3'2014, soudní spis v listinrté podobě pod sp' zn' 32 E
1353/2012 spolu s exekučnímspisem na cD pod sp' zn' 183 EX 434113' soudnímu exekutorovi JUDr' Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad
Praha 4, na základě usnesení obvodního soudu pro Prahu 10 pod č'j. 32 EX 135312012 ze dne 27 '12'2013'

v Pťeze dne 13'3'2014

Mgr. lvlaruno ňauova' souulll e^Ě^urUr
Exekutorský úřad Praha 10

V Praze dne

JUDr' Jana Tvrdková, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4

Čj. soudu:
Protokol

o

35

E 325312011 - \3

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodnísoudproPrahu4,sesídlemul.28.pluku29b,Praha10,vevěcivýkonurozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpeěení, olšanská 3,

130 00' Praha 3'

IČ:o0006963

Zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému

(povinrré): D-uong

Hue,

Thuy
IČ:28868323

Zbudovská 765111' 142 00 Praha 4'

zastoupenému (zastoupené):
pro 20'579'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská 650l29'Praha 4

Sb.' kteqim se mění
v souladu s bodem 8 čl. ll přechodných ustanoven í zákona č.39612012
předsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření
Igzsl2}Iz,spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3253l20|t

V Praze dne

(podpis)

předata
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E3207l20t1 '10
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodnísoudproPrahu4,sesíd1emul.28.pluku29b,Praha10,vevěcivýkonurozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení,olšanská 3,

130 00, Praha 3'

IČ: o0006963

zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému

fuovinné): Martina Vilímková,
4973032t

zastoupenému (zastoupené): |-:1"

Choceradská 295219,141 00

o' Ič:

pro 2l .54l'00 Kč.

předa1soudnímuexekutorovi:JUDr.JanaTvrdková,Homokčská650l29,Prcha4

kteým se mění
v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zikona Ó.39612012 Sb.,
řád a ďe opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
zákon č.99/1963 Sb., oboansk]i
'or'doí
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3201l201'l

V Praze dne

(podpis)

předalza obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu: 358306412011 -

12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud plo Prahu 4, se síd1em ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská správa sociálního zabezpečeni, olšanská 3, 13000,Praha3,

Zastoupeného (zastoupené):

IC:o0006963

proÍi

povimému (povinné): MUDr. Natálie D-ančevová,
14-046 Praha 4' IČ: 40870448
zastoupenému (zastoupené):
pro 2.467,00

,

Antala Staška 2059/80b,

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 30ó4/2011

V Praze dne

(podpi

přeuara
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

pÍevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E306312011 -

12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se síd1em ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu roáodnutí
oprávněného

(oprálněné): Pražská správa sociálního zabezpečeni' olšanská

zastoupeného (zastoupené):

IC:o0006963

3, 130 00, Praha 3'

proti
povinnému

(povinné): Leo Vinš,

zastoupenému (zastoupené):
pro 2'256.261,00

IC-:-45728542

Antala Staška 20 59l8)b,

14O

46 Praha 4,

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zékona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č' 9911963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 3063/2011

V Praze dne

(podpisl

předa'o
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(raz ítko a podpis)

pŤevza\(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E28311201I -

12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
10, ve věci výkonu roáodnutí
oprávněného

(oprávněné):

rociálního zabezpečení,olšanská 3,
|j"1rlí^.ryi:"
IC:!0006963

zastoupeného (zastoupené):

130 00, Praha 3,

proti
povinrrému

(povinné): Ing. Věra Vanessa Vach,
I4-0

zastoupenému (zastoupené):

-46

Praha 4'IČ: 61824739

Antaa Staška 2059l80b,

pro 6.643,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD.. Jana Twdková, Homokrč ská 650/29, Praha 4

F9em 8 čl' II přechodných
'':odť'^:
ziíkon č. 99/1963 sb., občanský

ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kteým se mění
soudní řád a dle opatření předsedkyrrě .ouau'poJ š|.'n.-+osp.
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou tz B ztstizott

V Praze dne

..

(razítko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu:

13

E 283012011 -

11

Protoko| o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská správa sociálního zabezpečení,olšanská 3,

zastoupeného (zastoupené):

IC:o000ó963

130 00, Praha 3'

proti
povinnému

(povinné):

Ing. Věra Vanessa Vach,
140 46 Praha 4, IČ: 61824739

Antala Staška 2059l80b,

zastoupenému (Zastoupené): ----pro 20.032,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65Ol29,Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zékona č.39612012 Sb., kteým se mění
ziikon č. 99/1963 Sb., občarrský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2830/2011

V Praze dne

....

(Íazitko a podpis)

preoala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35 E

282Ol2O11 - 13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného(oprávněné):

|jd^.Ií^.ry::"sociálního zabezpečeni,olšanská3, 13000,Praha3,
IC:o0006963

zastoupeného (zastoupené):

proti

povimému (povinné): Ing. Věra Vanessa Vach,
14-0
Ptaha 4' IČ: 61824739
zastoupenému (Zastoupené):
-46

Antala Staška 2059/80b,

pro 3.431,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD''

Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129, Praha 4

8
|99em čl. II přechodných
".:"nť'^:
zákon č' 9911963 Sb.,

ustanovení zákonač.396/2012 Sb., kterým se mění
občanský soudní řád a dl9-ola]ření předsedkyně ,ouau'poJ
,|'n.-+osp.
192512012, spis vedený pod spisovou znaČkou 35
E 2820/)011

V Praze dne

.......

(po

preoala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu: 35E281112011 -

14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

Praž's({í5p1íí'.socialního zabezpečení,olšanská 3, 130 00, Praha 3,

IC:o0006963

zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému

(povinné): Ing. Věra Vanessa Vach,
1

zastoupenému (zastoupené):

4-0

-46

P raha

4' IČ 6 18247 39

,

Antala Staška 2059/80b.

pro 50.385'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129' Praha 4

v-souladu' s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č' 39612012 Sb., kterým
se mění
zákon č.9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn.
40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2817 /201l

V Praze dne

.......

(po

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyrrě soudu

(razítko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu: 13F,2709/201,1 -

15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská správa sociálního zabezpečeni, olšanská 3,

zastoupeného (zastoupené):

IC:o0006963

130 00, Praha 3,

proti

povinnému(povinné):

iJ:#ďJfiry'

U cukroaru'120122 190

17

Prahag.

zastoupenému (zastoupenéJ: ----pro 43.099'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD'. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650/29, Praha 4

v-souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zžú<ona č.396/2012 Sb., kterým se mění
zákon č.9911963 sb, občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn.
40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značko n 13 E 2709/201I

V Praze dne

(podpis

před.'.

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(řazítko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E

270812011 -

11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
opráwěného (oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečeni, olšanská 3, 130 00, Praha 3,
IC:o0006963
zastoupeného (zastoupené):
proti
povinnému

(povirraé): Karel Skácel,

Zastoupenému (zastoupené):

Ptaha

4,IČ: 42534127

,

Na Vitězné plríni l l 83i6. l 40 00

----

pro 29.582,00 Kč,
předď soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650l29,Praba 4

v-souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.396/201,2 Sb., kterým se mění
zžkon č.99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značko,l 35 E 270812011

V Praze dne

.....

(raz itko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13 E269112011 - 1I

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

Praž-sk{ 5p.6'.

IC:!0006963

zastoupeného (zastoupené):

'ociálního

zabezpeěeni' olšanská 3, 130 00, Praha 3,

proti
povinnému

(povinné): Vasyl Frechka,

zastoupenému (zastoupené):

IC-:-68207 212

Vladimírova 290 /3,

14O

0O Praha 4,,

pro 1'895'00 Kč,
pŤedal soudnímu exekutorovi :

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65Ol29,Praha 4

v.souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven i zékona č' 39612012 Sb., kteým
se mění
zžkon č. 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyrrě soudu pod sp.zn'
40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značko n 13 E 2691'/201'1

V Praze dne

.,

(Íazítko a podpis)

preoala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkylě soudu

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

13 E252512011 - 10

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

zastoupeného (zastoupené):

Praž"sk{ 5p16'. .ociálního zabezpečeni, olšanská 3, 13000,Praha3,

IC:o0006963

proti
povinnému

(povin-rré): Pavel Faus,

zastoupenému (zastoupené):

6906004

IC:

Na Dolinách 524140, l45 00, Praha 4,

-1

pro 4.9ó8'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Homokč ská 650129, Praha 4

v-souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým
se mění
zákon č' 99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
šp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značko n 13 E 2525/2011

V Praze dne

...

(Íazítko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E

251512011 - 10

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve
věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení,olšanská 3,
IC:!0006963

Zastoupeného (zastoupené):

130 00, Praha 3,

proti
povinrrému

(povirrné): Václav

Vundr.
Praha 4, IČ:71542582

Podle Kačerova 10?411,14I OO,

zaStoupenému (Zastoupené): ---_-

pro 75.084'00

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65Ol29,Praha 4

u.:oulťu^:99gem 8 čl. II přechodných ustanovení zákonač.396/2012 Sb.,
kterým se mění
zákon ě.99l1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod .p'n. +osp.
1925 /2012'spis vedený pod spisovou značkou ss B zsrst)orr

V Praze dne

..

(raz itko a podpis)

preoala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

pŤevzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu: 13E2153/2011

_ 19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku
29b' Praha
oprávněného

(oprávněné):

|;až^ská^sn^níva

IC:o0006963

zastoupeného (zastoupené):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

sociálního zabezpečení,olšanská3, 130 00, Praha
3,

proti
povinnému

fuovinné): Ing. Zdeněk Stehlík.

Ptaha 4,IČ: 1 1239883

'

Táborská 350/32,14O 0o,

zastoupenému (Zastoupené.): --_-pto 28.795,00

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr' Jana Tvrdková, Homokrčs ká 65O/29,Praha
4

8 čl' II přechodných ustanovení zilkona č.396/2012
Sb., kteým se mění
'.:"dť'^:.|99em
zákon č' 99/1963 sb" občanský_ soudní řád a dle
olad'předsedkyrě soudu pod sp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod sptsovou znaČko
u 73 E 2153/2011

V Praze dne

(podp

přeoata
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(Íazítko a podpis)

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E2263/2011 -8
Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku
29b, Praha l0, ve věci výkonu rozhodnuti
oprávněného

(oprávněné):

|jd:}í^'l:ry"'ociálního zabezpečení,o'šanská3,

IC:!0006963

zastoupeného (zastoupené):

130 00, Praha 3,

proti
povinrrému

(povinné):

zastoupenému (zastoupené):

Y*'Y:l^Ti"p,

IC:28500334

Benkova 1691/23,140 00 Praha4,

pro 22.019,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčs ká 650/29,
Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II nřechodných ustanoven
í z(kona č.396/2012 Sb., kterým se mění
zákon Č' 99 Iq6] Sb.. obČan;ký soudní rád
u ar. op",ffii.asedkyně soudu pod sp.zn.
40Spr
192512012, spis vedený pod sptsovou
znaČko u 35 E 2263/2011

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřenárnístopředsedkyně soudu

(razítko a podpis)

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Č.j. soudu: 35E2078/2011 -10

Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul.
28.pluku 29b,Ptahal0, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

|jais^kisqráva sociálního zabezpečení,olšanská3, 130 00, Praha 3,
IC:o0006963

zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému

(povinné):

zastoupenómu (zastoupené):

Yi.9:l1]_Y9-o

IC:-1841373

Jivenská 1295/2, 14000 , Praha

1

pro 19.544,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská

65

O/29, Ptaha 4

v sou]adu s bodem 8 Čl. II nřechodných
ustanoven zákona č' 396/2012 Sb.,
ktedm
mění
zákon Č. q9/lq6] Sb.. oueans|i.^s11aní
řáJ;;i; ;;;;;řor.ar.atyne soudu pod sp.zn.se40Spr
1925/2012. spis vedený pod sptsovou
značkou 35 E 2078/20ll

i

V Praze dne

(podpir

přeoara
za obvodní soud pro Prahu 4
povjřg4{í l4j$qpře4!94\mě soudu

(razitko a podpis)

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

4,

Čj. soudu: 35E2081/2011 -

17

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečeni, olšanská 3,

zastoupeného (zastoupené):

IC:o0006963

130 00, Praha 3,

proti

povimému (povinné): ivan
zastoupenému (zastoupené): -----

Fátor,

U druŽstva Ideál 1094116,140 00 Praha 4

pro ó.641'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129' Praha 4

v'souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zi <ona č.39612012 Sb., kterým
se mění
ziákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
šp."n. +osp.
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 208il)011

V Praze dne

(podpis)

předara
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(.azitko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

čj. soudu:

13

E

1800/2011 - 21

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,
Praha
oprávněného (oprávněné)

:

10, ve

věci výkonu roáodnutí

Pražská sp-ráva sociálního zabezpečení, Trojská 1997 l 13a,
182
IČ: 00006963

:1" ''

zastoupeného (zastoupené):

OO ,

proti
povinnému

(povinnó):

Zastoupenému (Zastoupené):

pro 204,00

Michal Souček,
IC-:-457 11534

'

K Lukám 664/1,

142 00, Praha 4,

Kč'

předal soudnínu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Homokrč ská 650/29,Praha 4

8 eL II přechodných ustanovení zákona ě.396/2012 Sb., kteým
".:odŤ"^:.b:991
se mění
ziíkon č. 99/19l'j Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyrrě
,ooau'poá š|'o. +osp,
192512012, spis vedený pod spisovou značkou t:
il rsooáorr

V Praze

dne

(podpis)

předalo
za obvoclrrí soud pro Prahu 4
pověřená nl il;Lopředsedkyně soudu

(raz

ítko a podpis)

pÍevzal(a)

JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu:

35

E

183412011 - 12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného (oprávrrěné): Praž"ská správa sociálního zabezpečeni,
olšanská 3' 130 00, Praha 3,

IC:!0006963

zastoupeného (zastoupené):
proti
povinnému

(povinné): Martin Vančura,

zastoupenému (zastoupené):

IC:6048013

Na Pankráci 451820'

14O 00

Praha 4,

1

pro 20.636,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD'. Jana Twdková, Homokrč ská 650/29,Ptaha 4

u':ouldu^:
!9qem 8 čl. II přechodných ustanovení zákonač.396/2012 Sb., kteým se mění
zž:kon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod
+trsp.
192512012, spis vedený pod spisovou značkou :s n rs:,tt)orr
'p.^.

V Praze dne

(podpis)

předaa
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

írazltko

a podpls)

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

35

E

1g72l2o11 - 13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečeni, olšanská 3,

Zastoupeného (zastoupené):

IC:!0006963

130 00, Praha 3,

proti
povinnému

(povinné): Petr Čeloud,

zastoupenému (zastoupené):

IC:40878015

,

Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4,

pro 58.464,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD'. Jana Tvrdková, Hornokrč ská 65O/29,Pruha 4

v'souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven i zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č.9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1972l20tl

V Praze

dne

(razitko a podpis)

preoala

4

za obvodní soud pro Prahu
pověřená místopředsedkyně soudu

převza1(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E

1658/2011

-9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): PraŽská

11l" ''

zastoupeného (zastoupené):

sp-ráva

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

sociálního zabezpečení, Trojská |997l13a, 182 00,

IČ: 00006963

proti

(povinrré):

povinnému
DIANA' spol. s r.o., Yazovova 3228,143 00, Praha 4,
zastoupenému {zastoupené,1: ----pro 41.188,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Hornokrč ská 650129, Praha 4

8 čL II přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kteým
se mění
občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu'pod Jp."r'.-+osp.
1925 /2012,spis vedený pod spisovou značkou ts b tosal)ot
t

'.:"dť'^:9:99ry
zákon č' 9911963 sb.'

V Praze dne

..

(razitko a podpis)

pÍeo4{a
za obvodní soud pro Prahu 4
pověiqná místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E157312011 -8
Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociáiního zabezpečení,olšanská 3,

zastoupenóho (zastoupené):

IC:o0006%3

130 00, Praha 3,

proti
povinnému (povinrré):

VISU_AL SERVIS s.r.o., Na Pankr áci

I 618 l30,

1

40 00, Praha 4, IČ:

zastoupenému (zastoupené) :

pro l51.226'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zélkona č.396/2012 Sb., kterym se mění
zákon č.9911963 sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou |3 E 1573/2011

V Praze dne

(podpi:

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35 E
Protokol

o

149912011 - 12

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se síd1em ul. 28.ptuku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpeěení, olšanská 3,

oprál'rrěného

zastoupeného (zastoupené):

IC:o00069ó3

130 00, Praha 3,

proti
povinnému

(povínné): Martina

zastoupenému (zastoupené):
pro 20.757,00

T:"

o'

Vilí4ková, 1ar}6.09.1965, Choceradská 2952/9,

141 00,

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčsk á

650129 , Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zÍkon č,. 9911963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkott 35E 14991201l

V Praze dne

....

(razítko a podpis)

preoala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místoplgdqq4\yně59udu

převzal(a)
JUDr. Jana Twdková

Cj.

soudu: 35 E 1361/2011 - 13

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení,olšanská 3, l30

Zastoupeného (zastoupené):

IC:o0006963

00, Praha 3,

proti
povinnému

(povirrné): Česká účetnírada, Krajské regionální centrum

zastoupenému (zastoupené):

_

Praha východ' Soudní 988/1' l40 51'Ptaha 4

regionální pobočka

pro 660,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Hornokrč ská 650l29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zékona ó.39612012 Sb., kterým se mění
zžů<onč.9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35E13ó1/2011

V Praze dne

(podpis)

předa1i.
za obvodní soud pro Prahu 4

pověiq'lilniqtqpŤglsedkyně soudu

GazÍtko a podpis)

převza\(a)
JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu: 35E1197l2O1I -g
Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10' ve věci qíkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení,olšanská 3,

zastoupeného (zastoupené):

IC:o0006963

130 00, Praha 3,

proti
povinnému

(povirrné): JíříSláma,

zastoupenému (zastoupené):

IC:4365608

Na Strrinkách

48

1230, I43 00, Praha 4'

1

pro 11.352'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 99/1963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35F ll9'712011

V Praze dne

(podpis)

předa1a

za obvodní soud pro Prahf 4
lnístopředsedkyně soud|r

(razitko a podpis)

převzal(a)
JUDr' Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E

405l2O1I - 24

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprár'něného

(oprávněné): PraŽská

zastoupeného (zastoupené):

správa sociálního zabezpečení,olšanská 3, 130 00' Praha 3.

IC:o0006963

proti
povirrnému

(povinné): Ninh Vo Duc.

zastoupenému (zastoupené):

. Houškova 510ll7,326 00 Plzeň
Východní přdměstí' IC: 28817 489

pro 5.321,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská 650129, Praha 4

vsouladu s bodem 8 č1. II pŤechodných ustanoven i zákona č' 39612012 Sb., kterým
se mění
zékon č. 99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13E405/2011

V Praze dne

(podpit

předala
za Obvodni soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Twdková

C

j. soudu:

35 E2398/2011 -

B

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprár''rrěného

(oprávněné): Pr'žská správa sociálního zabezpečeni, olšanská 3,

zastoupeného (zastoupené):

IC:o0006963

130 00, Praha 3,

proti
povinrrému

(povinné): Úvěrovó

egeatura s.r.o., Jaurisov

a 51514,140 00, Praha

4, IČ:

zastoupenému (zastoupené) :
pro 2.271'00

K[

předal soudnímu exekutorovi
v

'9ouladu 9

:

JUD'. Jana Tvrdková, Hornokčská 65O/29,Praha 4

b9dem 8 čl. Ii přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kteným se mění

zrákon č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.m. 40Spr

192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35

E 2398?011

V Praze dne

(podpis)

předalz"

za obvodní soud pro Prahu 4
povQle!á místopředsedkyně soudu

(raz ítko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E2404/2011

-6

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
opráwěného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(opráwěné): Pražská správa sociálního zabezpečení,olšanská

zastoupeného (zastoupené):

IC:o0006963

3, 130 00, Praha 3,

prori

(povinné):

povinnému
FKV s.r.o., Hlavní 504/4],141 00, Praha 4,
zastoupenému {zastoupené): -----

pro 11ó.ó29'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 650/29,Pruha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kterym se mění
zékon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkot 13 E 2404l20t1

V Praze dne

(podp

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

převzď(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Cj.

soudu: 13F.240112011

-7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

|j"1'Ií^.|^.Ť rociálního zabezpečení,olšanská 3,
IC:!0006963

Zastoupeného (zastoupené):

130 00, Praha 3,

proti
povinrrému

(povinné): Secrrre-Logistik.

s.r.o'' U Habrovk y 247/11,140 00, Pra]ra 4,

zastoupenému (zastoupené) :
pro 46.740,00

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUD'. Jana Twdková, Homokrč ská 65O/29,Praha 4

v.1oul{11!9dem 8

č1. II přechodných ustanovení zžkonaě.39612012 Sb., kteqým
se mění
zékon č.9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
.oua.,'poá ,p.rn.-+osp,
1925/2012' spis vedený pod spisovou značko tt ts l, zqotnotl

V Praze dne

(podl

přeuara

(razitko a podpis)

4

za obvodní soud pro Prahu
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35F.23991201I -

13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

opráwěného (oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečeni, olšanská 3, 130 00, Praha 3,
IC:o000ó%3
zastoupeného (zastoupené):
proti
povinnému

(povinrré): Vladimír Skořepa,

zastoupenému (zastoupené):

pro 5.000'00

11"

o' IČ: 69300780

,

Antala Staška 2059/80b, 140 46

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650/29'Pruha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 99/1963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkotl 35 E 23991201l

V Praze dne

(podp

přeoata
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Twdková

SP. ztt. soudu: 268 39312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Lounech ve věci výkonu rozhodrrutí

oprávněriého

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059i80b, Praha 4,

Ič

063584

proti

povinnérr-ru
|y"*

Gejza Adi'
Třtěno 76, ChoŽov

650129, Przh'd 4

předal sorrdnírnu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, se sídlem Hornokrčská
kteým se mění zákon č.
l souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb.'
26F' 39312012
99/1963 Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou
_
26|20393t2
Bankovní spojení pro úhradu soudního poplatku 3703- 1222481107Í0'vs

V Lounech

dne II

'

'.

JUDr. Varňda Vinciková, Ph.D.
předsedkyně soudu

JUDr. Jana Tvrdková
exekutor

Čj. soudu: 35E204612011 -21
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,
Praha l0, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Úřad prace Českérepubliky

- kraj ská pobočka pro hlavní město
Prahu' DomaŽlická 1139/11" 130 1l, Éraha 3,Ič: O0s6qziz

Zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému

(povirrrré): Kiryl Dzehtsiarou,

zastoupenému (zastoupené):

|:!^

o'

Zakouři]ova 1217/76' 14g 0O,

pro 3.500'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčs ká 650/29,Praha 4

u.:odu9u^:
8
|99em čl. II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kteým se mění
zákon č' 9911963 Sb., občanský souclní řá-d a dlg-ola!ření
předsedkyně ,ouau'poJ .|'n.-+osp,
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E
2046í21llrl

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

pÍevzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E18661201I -25
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Úřad práce Českérepubliky _ krajská pobočka pro hlavní město
Prahu' Domažlická 1139l1I 130 1 1' Praha 3' IČ 00564222
'
zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému (povirrrré): Michal
zastoupenému (zastoupené): -----

Farkaš,

Táborská 43 8/51' 140 00' Praha 4,

pro 10.480'00 Kč'
předal soudnímu exekutoroví : JUDI. Jana Twdková, Homokrč ská 650l29,Ptaha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zékona č.3961201'2 Sb', kteým se mění
zékon č. 99/1963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 18ó6/2011

V Praze dne

(razitko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
.I[ ]Dr. .Iana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E

1742l2O1I - 18

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprál,rrěné): Městská část Praha4' Antala Staška 2059/80b,14O 46 Praha 4,
Zastoupeného

(zastoupené):

IC:o0063584

proti
povinnému (povinné): Jiří Veselý,
zastoupenému (zastoupené): ----pro 4.000'00

Žateckých 84213, 14O 00' Praha 4

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zékona ě.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č.9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 174212011

V Praze dne

...

(razítko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E

158612011

-7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprárnrěného

(oprávněné): okesní správa sociálního zabezpečeni Jičín,Riegrova

]]:]:''Č'

Zastoupeného (zastoupené):

00006963

1143, 506 11,

proti
povinnému

(povirrné): Miloďav Filip,

Zastoupenému (Zastoupené):

IC-:-69146268

Boleslavská 440 , 5O7 43, Sobotka,

pro 189.829,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokč ská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoven i zákona č.396/2012 Sb., kteým
se mění
ziíkon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
šp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13E 1586/)011

V Praze dne

(p(

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razitko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Sp. zn. soudu:

2l E

312009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okesní soud v Kutné Hoře ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Zdravolni pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Na Míčánkách2,
100 00. Praha l0

proti

Povirrnému(povinné):Marllrrl{4is
Močovice 26, 286 01' Čáslav
předal soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona
č.39612012 Sb.' kterým se mění zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovou značkou 21 E 312009.

V Kutné Hoře dne

Podpis předseoy neoo
pověřenéhb místopředsedy soudu

Podpis exekutora, který spis převzal

Sp. zn. soudu: 83

E 12312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Kutné Hoře ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Zdravotni pojišťovnaministerstva
1441/46,100 00, Praha 10

vnitra

CR'

Kodaňská

proti

Povinnému(povirrrré): MartinJelínek

Kotkova 5l3 284 01, Kutná Hora
'

předal soudnímu exekutorovi v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona
č,. 39612012 Sb., kterým se mění zákon ě' 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovou značkou 83 E 123l20L2.

V Kutné Hoře dne

Podpiš předsedy nebo
pověřeného místopředsedy soudu

Podpis exekutora, kteý spis převzal

Sp' zn' soudu: 3ó E ,l,lól201l

o doručeníspisu

Protokol

prostřednictvím pošty soudnimu exekuloro\ i

okresní soud v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Zílřavotní pojišťolna Ministerstva vnirra čR, Kodaňská

proti
por innému (por

Jiři slec\ k

inné):

1441/46, 100 00, Praha 10

l ' maje 249.

2-J 0l. Kamenné Žeh ror ice

bude předán soudnímu exekutoťovi JUDr' Janě TvrdkoYé' Exekutor'ský úřad se
sídlem Praha 4, Hornokrčská 650/29, Pmha 4, po podpisu a vr'ácení protokolu o doručení
spisu v souladu s boderr, 8 čl. ll přechodných ustanoveni zákona č.39ó12012 sb'' kteD'n se
mění zákon č' 99/1963 sb'' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou 36 E
446/2011.

v

K]adně dne 27. listopadu 2013

JUDř. Dana Zelenková. v.ř.
nristopředsedkyně soudu
Za správnost: ]ana Jirkovská

JUDr. Jana TYrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 36

o doručeníspisu

E 408/2012

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresní soud v Kladně ve věci výkonu rozl'rodnutí
oprávněného (opťávněné): zdravotní pojišt'ovna Ministersft'a
1441/,16' 100 00' Přaha l0

vnitřa čR, Kodátiská

proti

povinnému(povirrné): JosefTancoš

Hřebečská 660/l l' 273 43, Buštěhrad

bude piedán soudnímu exekutorovi JUDr. Janě TvrdkoYé, Exekutorslqi úřad se
sídlem Hoťnokťčská 650129' Pť^ha 4, po podpisu a vlácení protokolu o doručeni spisu v
souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č..39612012 sb', kteďm se měni
zákon č. 99/]963 Sb., občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou značkou 36 E
408/2012.

V Kladně

dne 27. listopadu 2013

v.ř.
soLLdu

JUDř. Dana Zelenková.
místopředsedkyně
Za spÍávnoý| Jana .'irkovská

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp' zn' soudu: 36 E,133/20lŽ

o doručeníspisu

Protokol

prostřednictvím pošty soudnimu ex€kutoroYi

okresní soud v K]adně ve věci výkonu rozhodnuti
oprávněného (oprávněné);

proti
povinnému (povinné):

Zdřavotní pojišt'ovna Ministeřstva Ynitr!
1441/46. l00 00' Přaha 10

čR, Kodaňská

Jaroslav čer1q!ubý
Hornická 384' 27] 03' stochov

bude předán soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové. Exekutorský úřad se
sídlen Exekutorský úřad Pr'aha 4, Hornokrčská 650/29, l40 00 PÍah4 4, po podpisu a vrácení
protokolu o doručeníspjsu v souladu s bodenr 8 čl' II přechodných ustanovení zákona
č.39612012 sb'' kterym se mění zákon č. 99/1963 sb'. občanský soudni řád, spis vedený pod
spisovou značkou 36 E 433/2012.

V K]adne dl]e Ž7' listopadu 2013

JUDr. Dana Zelenková v.r.
rr,

ístopředsedlryně soudu

Za správnost: Jana Jjrkovská

JUDr. JánA Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 33

o doručeníspisu

E 506/2012

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okesní soud v Kladně

ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného(oprávněné)| Zdr:rvotní pojišt'ovna N{inisterstva vnitra
1441/4ó, 100 00' Praha 10

čR, Kodaňská

proti

povinnénll(povin]é): Micha|Puslql

Bezručova 499,274 0l' slaný

bude předán soudnímu exekutorovi JUDr Janě Tvrdkové' Exekutol.ský úřed se
sídlem Praha 4, Hornokťčská650/29, Praira 4. po podpisu a vrácení protokolu o doručeni
spisu v souladu s bodenr 8 č]' II přechodných ustanovoní zákona č' 396/20J 2 Sb., kterým se
mění zákon č' 99/]963 sb', občans\Ísoudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 33 E
506/201.2.

V Kladně

dne 27. listopadu

JUDr. Dana Zelenková v.r.
místopředsedIryně soudu
Za splávnoSt:
'1ana

'1irkovská

20l3

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutoÍ

Sp. zn. soudu: 34

o doručenÍspisu

E

77,1/2008

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

oktesní soud v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Zdravotní pojišt,ovna MinisterstYa vnitřa
Míčánkách 2' 101 00, Praha 10

ČR. Na

proti

povinnérnu(povinné): Josg]Llez]oska
Kladno_Roztlélov

stan. střnada 118, 272

04,

bude předál soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrilkové. ExekutorskÝ Írřad se
síd]em Hor'nokrčská 650/29' Praha 4, po podpisu a vrácení pťotokolu o doručenr spisu v
souladu s bodem 8 č1' II přechodných ustanovení zákona č.59612012 sb., kteýn se mění
zákon č' 9911963 Sb'' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 34 E
711/2008.

V KIadne dne 28. list'opadu 20lJ

JUDř. I)ana Zelenková' v.r.
místopředsedkyně soudu

Za spÍávnost: Jaroslava Kolmistrová

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu:34

o doručeníspisu

E 152/2012

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okrcsní soud v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (opťávněné'):

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Na

Míčánkách 2, 101 00' Pmha 10
proti
povinnému G)ovinné):

Jiří vejvoda

žlevčicc11'

27,Í 0l,

slaný

bude piedán soudnínu exekutorovi JI]D r. Janě Tvrdkové. Exekutorský tťad se
síllem Horno]<rčská 650/29, Ptaha '{, po podpisu a vr.ácení protokolu o dor.učeni spisu v
sou]adu s bodem 8 č1' II přeclrodnjch Lstanovení zíkona ě.396/2012 Sb.' kterýtn se rneni
ákon č' 99/]963 sb'' občanský soudní řád, spis vedený pod spisolou značkou 34 E
151n01.2.

v Kladně

dne 28' listopadu 2013

JLIDr. Dana Zclcnková' v.r
místopředsedkyně soudu

Za splá!Ťoý; Jaroslava Ko]n jstrová

JUDr' Jána Tvrdková
soudnÍ exekutor

Sp. zn. soudu: 3,1E 701/2011

o doručeníspisu

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresní soud v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

proti
povinnén'ru

Zdřavotní pojišt'ovnl Ministerstva ýnitra čR, Na
Mičánkách 2' 10I 00, Praha 10

(povinné): :Ju! B4q4

Zborovská 268' 273 03, Stochov

bude předán soudnÍlu exekutorovi JUDr' Janě Tvrdkové' Exekutorský úřad se
sídlern Hornokčská 650/29, Praha 4' po podpisu a vrácení protoko1u o doručeníspisu v
sou]adu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb., kerym se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou značkou 3iÍ E
101/201r.

V Kladně

dne 28. listopadu 2013

JUDr. Dana Zelenková, v'r.
místopiedsedLf ně soudu

Za správnostI Jaloslava Ko1mistlová

JUDr. Jána Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu:34 E 1392012

o doručeníspisu

okesní soud
opťávněného

proti

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí

(opťávněné): Zdřavotni pojišťovna MinisteNtva vnitra
1't41l,16' Přaha 10

povinné]nu(!ovinné):

LukííK!ílL

čR, Kodaňská

čerarlice 44, p. Klobula v čechách

bude předárr soudnÍnu exeklltorcvi JLID r. Janě Tvřdkové, Exekutotský třad se
sídlem FloÍnokrčská650/29, Praha':l, po podpisu a \,Ťácení protokolu o doručeni spisu v
souladu s bodem 8 čl. Il přechodných ustanovení ákona č' 396/20]'2 sb', kterýln se lnéni
zákan č. 99|1963 Sb', občanský soudrrí řád, spis vedený pod spisovorL značkou 34 E
139D0Í2 '

V Kladně dne 28. listopadu 2013

JLIDr' Dana Zelenková, v'r.
místopředsedkyně soudu

Za sprá\Ťost: Jaloslava Kolmislrová

JUDr. Jana TvrdkoYá
soudní exekr,Íor

Sp. zn. soudu: 34 E 201/2012

Protokol

o

doručeníspisu prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi
oklesní soud v Kladnó ve věci qi'konu rozhodnutí

opťávněného

(op[ávněné): Zdřavotni pojišťovna Minist€rstva
Kodaňská 1441/46. Praha 10

vnitra čR' se sídlem

přoti

povinnén'lu(povinné): Rob9tYorljk-

Nám. sYobody 1626' 272 01' KIadno

bude předán soudnímu exekutorovi JUDr' Janě Tvřdkové' Exekutorský úřad se
sidlem Hornokrčská 650/29, Praha 4' po podpisu a vťáceni protokolll o doručeni spisu v
souladu s bodem 8 čl. II přechodnýclr ustanovení zákona č.39612012 sb.' ktetýln se mění
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád. spis vedený pod spisovou značkou 34 E
201/20t2.

v

Kladné dlre 26. listoládU 2013

JUDr. Dana Zelenkoví, v.r.
mistopředsedlqně soudLl

Za splávnos1| Ja]9s1ava Ko]l11istrová

JUDr. Jána Tvrdková
soLldní exekutor

Sp. zn. solrdu: 34 E 26712012

o cloručeníspisu

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresní soud v Kladně ve věci výkontr t'ozhodnutí
oprávněného (oprávnéné): ZdraYotní

pojišt'ovna Ministerstva vnitra

Míčánldcb 2'

proti
povirrrrérr,u

(povinné): CLAUDIUS,

101 00'

Praha

čR,

Na

10

spol" s r.o.' váňova 3180,272 01,

Kladno

bude předán soudnímu exekutoIovi JUDr. Janě Tvrdkové' Exekutorský ťrřad se
sídlem Homokťčská 650/29' l'10 00 Praha 4 - KÍč,po podpisu a vrácení ptotoko]u o dol'učení
spisu v sou]adu s bodem 8 čl' I] přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 Sb'' kterýrrr se

mění zákon č' 99/l963 Sb., občanslqi soudní řád, spis vedený pod spisovou značkoll 34
261/2012.

V Kladně

dne 26. listopadu 2013

JUDr. Dana Zelenková. v'r'
místopředsedkyně soudu

7a sorávnoý: Jaroslava

Kolmísíová

JUDr. Jana TvrdkoYá
soudní exekutor

E

Sp. zn. soudu: 33

o doručeníspisu

E 493/2012

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresni soud v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí
opÍávněného (oprávněné):

Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva vnitra
1441/4ó' 100 00' Praha 10

čR, Kodaňská

pÍoti

povinnémll(povinné): Iyc!'4ts!!!!É

Hornická 385' 273 03, Stochov

bude předán soudnímll exekutoiovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutors$i úřad se
sídlem Hornolcčská 650129' Pftha 4, po podpisu a vrácení protokolu o doručeni spisu v
souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákona é.39612012 Sb., keqým se mění
zákon é. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 33 E
493/2012.

V K]adně

Jl

dne 28. listopadu 2013

Dr. Dana Ze|enkorá' r.r.
mistopiedsed$ně soudu

Za správnoý: Jarcs1ava Kolmistro]á

JfIDr. Jana TvrdkoYá
soudní exekutor

Sp. zn. soudlr: 33

o doručeníspisu

E 495/2012

Protokol

prostřednictvim pošty soudnimu exekutorovi

okresní soud v KIadně ve věci výkonu rozhodnutí
opr'ávněného(oprávněné): zdťavotnípojišt'ovna Nlinisterstva
144U46, 100 00, Praha 10
proti
povinnému

lnitra čR, Kodaňská

(povinné)l Ins' To!!Áš Eamáček

Bulharská 2207l,Í2' 272 0l, Kladno 2

bude předán soudnímu exekutorovi JUDť' Janě Tvrdkovó, ExeklLtolský úřad se
sídlem Hornokčská 650/29, PÍaha 4. po podpisua vrácení plotokolu o doručenl spisu v
souladu s bodem 8 čl. ll přechodných ustanovení zákona č'39612012 sb'. kte{lIn se méni
zákon č' 9911963 Sb', občans\i soudní iád. spis vedený pod spisovou značkou 33 B
495/2012.

V Kladně

dne 26. listopadu 2013

v.ř.
solldu

JUDr. Dana Zelenková'
místopiedsedkyně

Zá qn.ávnost: ]aroslav. Ko]mis1rová

JUDr. Jana TvrdkoYá
soudní exekutor

Sp. zn. soudu:

o doručeníspisu

JJ E 575/2012

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutořovi

okresní soud v Kladně ve věci výkonrr lozhodnutí
oprávněného (oprávněné)|

Městská část Praha 4, Antala staška 2059/80b' l10 46'
Přalra 4

proti

povirrnému(povinné): DavidBihary

Hřcbečská 2676' 272 0l' Kladno

bude předán soudnímll exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové. Exekutol'ský úřad se

sídlerrr Hornokrčská 650/29, Plaha'1, po podpisu a vrácení pr'otokolu o doručeníspisu v
souladri s bodem 8 čl. II piochodných ustanovení zákona č'39612012 Sb'. kteqim se měni

zákon

č' 99/1963 Sb',

občansloý soudni řád, spis vedený pod spisovou zr,ačkou 33 E

515l20Í2 '

v

Klcdné dlle 26. listopadu 2013

JUDr. Dana Zelenková, v'r.
místopředsedkyně soudu

Za spÍávnost| Jaroslava Ko]misÍová

JUDI. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 33

o doručeníspisu

E 315/2012

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresni soud v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Městská část Praha 4, Antala staška 2059/80b' 140 16'
Praha 4

proti
oovinném.' tpor

JiÍi Fcšo

innér:

Vilry2l55.2_20l.Kladno

bude předán soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutol'ský úřad se
sídlem Horn;kJčská 650/29' Pťaha 4' po podpisu a vrácerrí protokolu o doručeníspisu v
souladu s bodenr 8 ěl. ll přechodných ustanovení zákona ó'39612012 Sb., kterým se l!ěni
zákon č' 99/1963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 33 E
315/2012.

V l(ladně

dne 26. listopadu 2013

JUDr. Dana Zelenková, v.r.
místopředsedkyně soudu

Za spráylaslJ4laslava K!]]!!ctrová

JUDr. Jan5 Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudur36

o doručeníspisu

E 568/2012

Protokol

prostřednictvím pošty soudnÍmu exekutorovi

okresní soud v Kladně ve vóci výkonu lozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

proti
povinnému (povinné):

Městská část Praha ,Í, Antala staška 2059/80b, 140 46'
Przha:Í
Jan Machold
Hobšovice 38' 273 21, Hobšovice

bude předán soudnimu exekutoťovi JUDr. Jlně Tvrdkové' ExekrLtorský úřad se
síd]em Hornokrčská 650/29, Praha 4, po podpisua vráceni protoko]u o doručeníspisu v
souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustalrovení zákona č' 39612012 Sb., k1eryim se mení
zákon č. 99/]96] sb., občanský sorrclní řád' spis vedený pod spisovou značkou 36 E
568/2012.

V Kladně

dne 27. lisÍopadu 2013

JUDr. Dana Zelenková v'r'
místopředsedkyně soudu
Za správnost: Jana Jirkovská

JUDr. Jana Tvldková
soudníexekutot

Sp. zn. soudu:36 E 344/2012

o doručeníspisu

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresni soud v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné);

proti
por rnnému (1or

inrlé):

Městská část Praha 4, Ántala staška 2059/80b, 140
Prahr 4

,Í6'

\4aric Bihqryqví
', nám. starosty Pavla 44' 272 01' Kladno

bude předán soudnímu exekutoťovi JUDř. Janě TvrdkoYé' Exekutorský úřad se
sidlem Homokčská 650/29' Praha 4, po podpisu a vlácení protokolu o doručeníspisu v
sou1adu s bodem 8 čI' II přechodných ustanovení zákona č.396120]2 sb., kerym se mění
zákon č. 99/1963 Sb', občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou 36 E
344/2012.

v Kladně

dne 27. listopadu 2013

.I[JDr. Drna Zelenková. v.r.
místopředsedkyně soudu

l"

rpra\ no"l:

l.n" Jirko\s

:r

JUDr. Jana Tvrdkoťá
soudni exekutoÍ

sp. zn. SoLldu: 36

o doručeníspisu

E 5,Í0/20l1

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresní soud v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí
oprávně ého (oprávněné): Zdravotni pojišt'o\ na MinistersNa
1,111/46,

l0l

00,

Praha 10

\nitrr čR,Kodaňská

proti

povinnélnu(povinné)| Luboš(áčgrek

Žižkova 609/11,27,Í 0l, slaný

bude předán solLdnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové' Exekutorský úřad se
sídlem llornokčská 650/29. Praha,{, po podpisu a vrácení ptotokolu o doručení,ipisll V
souladu s bodeln 8 čl' {I přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb', l(e{Íln sš lnéni
zákon č.99/l963 Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 36 E
5{0/2011.

v

Kladně dne 27. listop.du 2013

JUDř. Dana Zelcnková, v.r.
mistopředsedkyně soudu
Za splávnost] Jana Jjrko\'ská

JUDr. Jana TvrdkoYá
solldní exekutor

Sp. zn. soudur 36

o doručeníspisu

E 532/2011

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresní soud v Kladrrě ve věci výkonu tozhodn1tí
oprávněnóho (oprávněné):

proti
povinnému (povinné):

Zdravotní pojišťovna Ministehtva vnitřa
1441/46! 101 00, Praha 10

čR. Kodaňská

Jitk4jeil\orlá!
9. kYětna 437,273

0l, Kamenné Žehrovice

bude předán soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekulorský úřad se
sídlem Praha ,1' Hornokrčská 650/29, Praha '{' po podpisrr a vlácení plotokolu o doručení
spisu v sou1adu s bodem 8 č1' Il přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 Sb.' kterým se
mění zákon č' 99/1963 Sb', občanslý soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 36 E
532/2011

V KIadné dne 27. listopadu 2013

JUDr. Dana zelenková v.ř.
místopředsedl<yně soudu
Za správnoý: Jana Jirkovská

JUDr. Jana TYrdková
solldní exekutoť

Sp. zn. soudu:34

o doručeníspisu

E 80/2012

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresní soud v K]adně ve věci výkonu fozhodnutí
oprávnéného (oprávněné)|

proti
povinnémrr (povinrré):

Městská část Přaha 4! Ántala staška 2059/80b, 1,Í0 46'
Práha 4
Michal

čon}l

Riegřova 204,273 71' Zlonice

bude předán soudÚímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdlrovó, Exekutolský úřad se
sídlem }Iornokčská 650/29' PÍaha 4, po podpisu a vrácení protokolu o doručeni spisu v
souladu s bodem 8 čl. ll přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., l<ter]Ím se méni
zákan ó. 99/1963 Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 34 E 80/2012.

V K1adně

drre 26.

listopadu 2013

JUDr. Dana Zelenková, v.ř.
místopředsedkyně soudu

Za správnost: Jaloslava Kolnistrová

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 34

o doručeníspisu

E 569/2012

Protokol

prostřednictvím pošty soudnímu exekutorovi

okresní soud v KIadně ve věcivýkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

proti
povinnému (povinné):

Městská část Praha ,Í, Antala staška 2059/80b' 1'Í0 46'
Praha 4
Miroslav Hruška
vodárenská 238,l.272 0t' Kladno

bllde předán soudnímu exekutorovi JUDr. Janě TYIdkové, Exelotorský úřad se
sídlem Hoťnokťčská65()129, Praha 4, po podpisua vrácení protokolu o doručeníspisu v
souLadu s bodem 8 čl' Il přechodnýclr ustanovení zákona č'39612012 sb'' kteÚm se mění
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 34 E
s69/2012.

V Kladně

dne 26. listopadu 2013

JUDr. Dana Zelenková, v.ř.
místopředsedkyně soudu

Za splávnost j Jaros]4va Kolmistrová

JUDr. Jatrá TvřdkoYá
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 34

o doručeníspisu

E 983/2008

Protokol

prostřednictvím poštv soudnímu exekutorovi

okresní soud v Kladně ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská 350, 140 ,l5, Praha

,Í

proti

povinnémll(povinné): l4arB!!Lv|!9!i

Koleč 87' 27329, Koleč

bude předán soudnímu exekulorovi JUDř. Janě Tvrdkové, Exeklltolský ťrřad se
sídlem Hornokrčská 650/29' Praha 4, po podpisu a vťácení protokolu o doIučenr spisu v
souIadu s bodem 8 č1' II přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb.' kte{iln se lnéní
zákon č' 99/\963 Sb', občanský soudní řád, spis vedelÚ pod spisovou značkou 34 E
983/2008

V Kladně dne 26. listopadu 2013

JUDÍ. Dana Zelenková' v.ř.
mistopředsedkyně soudu

Za správnost: Jaroslava Kolmistrová

JUDr. Jan8 Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu 30spr 96/2013

Protokol o předání spisu soudnímu cxckutoroYi

okÍesnísoud Plaha

_

západ ve věci \'ýkonu rozhodnutí

oprávněného Městslá část Praha
140 46 Pr:ha ,1
proti

,Í, Úřad

mčstskéčásti, se sídleln Antala Staška 2059/80b.

povimé KristýněKotlandové'
o \Tmožcní 4.000'-

,

Kč s přísl'

bytem Ke

stláni 142, Řitka

předal soudnimu exekutoťovl JUDI' Jar'rě Tvrdkové dne
1'souladu s bodefu
8 č]' Il přechodných ustirnoveni zákona č. 99/19ó3 Sb.. občanský soudrrí řád spis vedený pod
sp..otou,, naiku r 21 I hl{. 2Lrl2

Spolu se spiser'rr byl soudnímu exekutolovi předán:

-

Soupis movitých l'ěcí povinného ze dne

-

odebřané nebo zajištčnévěcí povínného:

' ' ' '

1.

?.

l.

V Praze

dne

JUDI. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu 3ospr 96/2013

Protokol

o

př€dání spisu soudnímu exekutoroYi

okresní soud Praha - západ ve věci výkonu rozhodnutí
opr'ávněného Městská část Praha ,l, Úř"d -ěstské čá.ti, se sídlem Anta1a staška 2059/80b,
1'10 46 Praha ,1
protl
b)'ten Ke Stláni 142. Řitka
povinné KrisQýně Kotlandovó,
o vymoŽcni4.000'- Kč s přísl'
',;.1

dne

v sorrladu s bodem
předal soudl'iímu exekutorovi JUDť. Jiurě Tvrclkové
čl' u piechodných ustanovení zákona č' 99/1963 sb', občanský soudní řád spis vedený pod
spisovou značkou 23 E 63'7 /)0I2

i

Spolu se spisen byl soudniml] exekutorovi pieclán:

-

soupis novitých věcí povinného ze dne ' '.

-

odcbrané nebo zajištěné věci po\'inného:

l.....

'

........

). ... ...... ...
t... ...... ..........

V Praze

dne

JUDI. Jana Tvrdková
soLld!]i exeklrtoť

Sp. zn. soudu 30Spr 96/2013

Protokol

okesní soud Praha - západ

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

ve věci !ýkonu rozhodnu1í

oprávněného Městská část Praha ,l, Úřad městské čá.ti, se sídlem Táborská 350/32, 140 45
Praha 4 - Nusle,
proti
povinnému Jiřímu Muzikářovi' r
, se sídlem Líšnice 84
přísl'
o vymoŽení 3'000,- Kč s

v souladu s boden'r
piedal soudnínu exekutorovi JUDI. Janě Tvrdkové dne
řád
spis vedený pod
8 čl' Il přechodných ustanovení zákona č' 99/1963 sb', občanský soudní
spisovou značkou 24 E 448/2011

SpoLu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán|

-

Soupis moviých věcí povintého ze dne

-

odebrané nebo zaiištěné věci povinného:

..

'.. '..

L
2.
3.

V Praze

dne

'l'

1

Tvrdková
soudrrí exekutol

JUDI.

Jarra

Sp. zn. soudu 30Spr 96/2013

Protokol o předání spisu soudnímu eIekutorovi

okesní soud Praha - západ

ve věci

Úkonu ]-ozhodnuti

oprár'něného Měs1ská část Praha 4, Úřad městské část;, sc sídlenr Antala StaŠka2059/80b.
140 46 Praha 4
proti
,' býem slapy 262
po\'i]x]ému Michalu Fátrikovi' n
o \Ymožení 1'000,- Kč s přisl.

dne

v sorrladu s bodem
piedal soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové
8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 99/] 963 Sb', obóanský soudní řád spis veder'rý pod
snisÓvolr hačkolr 2]] F' 465l2a11

Spo1u se spisen'r byl soudnín'Irr exekutol'ovi předán:

soupis novjtych věci povinného Ze dne
odebrfuré nebo /aiislé:e reci purirulého
1.

2.
3.

V Praze dne

JUDI' Jana Tvrdková
soudní exekutol

sp' zn' soudu 30spr 9ó12013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud Plaha - Západ ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněIého Městská část Praha 4, Úř"d -ě.tské části, se sídlem Anta1a staška 2059/80b,
140 46 Praha 4
proti
býem slapy 262
pol'innému Michalu Fátrikovi' D
'
o vymožení 1.000'- Kč s přísl'

předal soudnímu exekutorovi JUlJr' .lar're Tvrdlore ,]". ' '. ' '. '' ' '. '..'. '. ' '. v sou]adu s bodem
8 č1' ll přechodných ustanovení Zíkona č' 99/1963 Sb.. občanský soudní řád spis vedený pod
spisovou zuačkou 23 E 46'112011

spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

soupis movitých věcí povimé1ro ze ďle

-

odebrané nebo zajištěné věci povimého:

1.

2.
3.

V Pmze dne

]UDr. Jana Tvrdková
soudní exekutoř

Sp. zn. sordu 30spr 96/2013

Protokol o předání spisu soudnímu cxckutorovi

okŤesní soud Praha - západ ve věci Úkonu ťozhodnuti

oplávněného Zdravotní pojišťovny ministcrsha vnitra ČR, se síd]enr Kodaňská 1141/46,
100 10 Pd1a 10
pťoti
povinrrénu Václavu Procházkovi, n
bylen v Předpolí 142614,Praha
10 - stmšnice
o vymožení5.400'- Kč s přísl'

předal soudnímu exekutorovi .]UDr' .]aně Tvrdkové d* . '. ' '. '.. '.. '.. '.:.. ' v soula.lu s bodetn
8 č1' lI přechodných ustanovení zákona č' 99/1963 sb', občanský soudní řád spis vedený pod
spisovou značkou 24 E 21 1/2012

Spolu se spisem byl soudlímu exekutorovi předánI

-

Soupis movidcl'r věcí povinného ze dne ..-'..'.

-

odebrané nebo zaiištěné věci povinného:

1.

2.

I

V Pr.7e .lnc

tr

Jl]Dr' Jana Tvťdková
soudní exekutoI

Vyvěšeno dne:

35Snr 350/2013

Sňato dne:

Okresní soud v Hradci
lgnáta Herrnanna 227
502 00 Hradec Králové

81/2013

Králové

Tel: 495 000 900, 495 000 928
Fax: 495 512264

E-rnail: podatelna@osoud.hrkjustice.cz

IČ:00024945

š"B###*

číslojetlnací: 30

E 1694120Í

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci

oprávněného:

Městská část Praha 4,, lČ: 063584,Antala StaŠka 2059/80b, l40
46. Praha

zastoupeného:

proti

povinnému:

Phuong Nguyen Minh

Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02' Hradec

Králové

pro částku peněžitépohledávky ve výši 6000

Kč

ve snryslu čl. II přechodných ustanovení zák' č' 39612012 Sb., kterým se mění zákon
ě' 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, a dalšísouvisející zákony,

se předává
exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, soudnímu exekutorovi Exekutorského
úřadu Praha 4, se sídlem Hornokrčská 650129,Praha4.
soudnímu

V Hradci Králové dne
-1?-

JUDr. Milan Plhal
předseda okresního soudu

2i).'"

JUDr.

Jana Tvrdková
soudní exekutor

-e!4

35Spr 350/2013

Vyvěšeno dne:

8112013

Sňato dne:

Okresní soud v Hradci

227
Králové

Králové

Tel: 495 000 900, 495
Fax: 495 512264

Ignáta Herrnarrna
502 00 Hradec

000 928

E'-mail: ppda'!eI!a(@ps]q!!!.b!Ljus!1qe.9z
Web: httptlbry\ 'ly.ju$i!E qZ

IČ:00024945

lD DS: Spaabrnt

číslojednací: 30

E

16212012

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci

Městská část Praha 4,, IČ: 063584,Antala Staška 2059/80b. 140
46. Praha

oprávněného:

zastoupeného:

proti

povinnému:

Phuong Nguyen Minh

Králové

Ulrichovo náměstí

81

0/4, 500 02,

pro částku peněžitépohledávky ve výši 4000

Hra<lec

Kč

ve smyslu čl. II přechodných ustanovení zák. č' 39612012 Sb., kterým se mění zákorr
ó.9911963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, a dalšísouvisející zákony,

se předává
soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, soudnímu exekutorovi Exekutorského
úřadu Praha 4, se sídlem Hornokrčská 6!Q@' Praha4.

V Hradci Králor

i

dryq

JUDr. Milan Plhal
předseda okresního souc

JUDr.

Jana Tvrdková
soudní exekutor

-é!+

Vyvěšeno dne:

35Snr 350/2013

Sňato dne:

81/2013

Okresní soud v Hradci

227
Králové

Ignáta Herrnanna
502 00 Hradec

Krá|ové

Tel: 495 000 900,495
Fax: 4g5 512 264

000 928

E-mail: podatelna@osoud.hrkjustice.cz

lČ:00024945

š"B'ftř,t*

čislo jednaci: J0 E I69J/20l

'

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci

oprávněného:

Městská část Praha 4,, IČ: 0635S4,Antala Staška 2059/80b. 140
46. praha

zastoupeného:

proti

povinnému:

Phuong Nguyen Minh

Ulrichovo rráměstí 810/4, 500 02' Hradec

Králové

pro částku peněžitó pohledávky ve výši 2000

Kč

ve smyslu čl. II přechodných ustanovení zak' č. 39612012 Sb., kterým se mění zákon
č.9911963 Sb', občanský soudní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, a dalšísouvisející zákony'

se předává
soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, soudnímu exekutorovi Exekutorského

úřadu Praha 4, se sídlem Hornokrčská 650/29,Praha4.

V Hradci Králové dne

4 -^-'

JUDr. Milan Plhal
předseda okresního soudu

JUDr'

Jana Tvrdková
soudní exekutor

'-|f

35Spr 350/2013

Vyvěšeno dne:

81t2013

Sňato dne:

Okresní soud v Hradci Králové
Ignáta Hermanna 227
502 00 Hradec Králové

Tel: 495 000 900,495
Fax: 495 512 264

000 928

E-mail : podatelna@osoud.lirk.iusliqqlz
Web: http://www justice.cz
ID DS: Spaabmt

IČ:00024945

číslojednací:

ztl,lvstzoot -

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci
oprávněného:

Zdravotní pojišt'ovna miniSterstva vnitÍa Českérepubliky', IC:
4711'4304,Kodaňská 1441/46' 110 00, Praha 10

zastoupeného:

proti
povinnému:

Andrej DIDO

Dukelská třída 603, 504 01, Nový BydŽov

pro částku peněžitépohledávky ve výši 3,1773

Kč

ve smyslu čl. II přechodných ustanovení zák. ó. 39612012 Sb., kterým se mění zákon
č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, a dalšísouvisející zákony.

soudnímu exekutorovi
Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4.

V Hradci Kridové dne

JUDr. Milan Plhal
předseda okresního sou<

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

|/

35Spr 350/2013

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

81/2013

Okresní soud v Hradci Králové

227
Králové

Tel: 495 000 900, 495
Fax: 495 512264

Ignáta Herrnanna
502 00 Hradec

000 928

E-rnail: pQdalqb4(@Qs8ld-htLilsÚce'cz

Web: lrtto://www justice.cz

lČ:00024945

lD DS:

S'paabrrrt

číslojednací: 30

E

160/2012

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okesního soudu v Hradci Králové ve věci
oprávněného:

Městská část Praha 4,, IČ: 063584,Anta1a Staška 2059/80b, 140
46. Praha

zastoupeného:

proti

povinnému:

Simona Fťalová
l, Jílovice 26, 51'7 72, Jílovíce
pro částku peněžitépohledávky ve výši 2500

Kč

ve smyslu čl. II přechodných ustanovení zák. č. 39612012 Sb., kterým se mění Zákon
č.9911963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, a dalšísouvisejíci zil<olty

se předává
Soudnímu exekutorovi: JUDr. Janě Tvrdkové, soudnímu exekutorovi Exekutorského
úřadu Praha .{, se sídlem Hornokrčská 650129,Praha4.

V Hradci Králové dne

JUDr. Milan Plhal
předseda okresního soudu

JUDr. Jana Tvrdková
souclní exekutor

'

-

Jí

Vyvěšeno dne:

35Spr 350/2013

Sňato dne:

81/2013

okresní soud v Hradci
lgnáta Hermanna
502 00 řlradec

227

Krá|ové

TeI:

Fax:

Králové

495 000 900,495 000 928
495 512264

E-nrail: podatelna@osoud.lrrk.iustice.cz

lČ:00024945

š"Br*H;#j@
číslojednací: 30E16l/2012'

PROTOKOL

o předání spisu

Spis okesního soudu v Hradci Králové ve věci

oprávrrěného:

Městská část Praha 4', ]Č: 063584'Antala Staška 2059/80b. 140
4ó. Praha

zastoupeného:

proti

povinnému:

Simona Fďalová

Jílovice 26, 517 72, Jilovice
pro částku peněžitépohledávky ve výši 4000

Kč

ve smyslu čl. II přechodných ustanovení zák. č. 39612012 Sb', kterým se mění zákon
č.9911963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů' a dalšísouvisející zákony,

se předává
soudnímu eiekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, soudnímu exekutorovi Exekutorského
úřadu Praha 4, se sídlem Hornokrčská 650/29,Praha4.

V Hradci Králové dne

- 2 -1?- lnt^

JUDr. Milan Plhal
předseda okresního soudu

JUDI'

Jana Tvrdková

soudní exekutor

-J+

Sp. zn. soudu: 558 18212012

Protokol

o

okesní soud v Břeclavi

předání spisu soudnímu exekutorovi
ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného:

MĚsTsKÁ ČÁsr pnaua

4, Antala Staška 2059/80b.
140 46. Praha 4, IČ: 00063584

zastoupeného:

proti
povinnému:

Rostislav

Sed'a,

----]

Kostelní 368, 691 83, Drnholec

předal soudnímu exekutorovi: JUDr. Janě Tvrdkové

dne -z'

11 2013 v souladu s bodem

8 č1. II přechodných ustanovení zákona

Sb', kterým se mění zákon č,.9911963 Sb., občanský soudni řád,
spis vedený pod spisovou značkou 55 E 782l20t2

okr'esní soud v Břeclavi dne

-Z i?

JUDr. Josef Mužík
předseda soudu

201J

JUDr' Jana Tvrdková
soudní exekutor

č' 39612012

E 91212008
ZP-42l138lAA'04'a8
sp.z11. 72

Značka opr ':

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí srážkamíze mzdy
101 00'
oprávněného: Zdravotní pojišt'ovna Mittisterstya vnitra ČR, Kodaňská I441/46,

Pralru 10,
pÍoti
povinnému: Ladislav Jir dn ek'

Potltipného 505/15, 180 00, Praha \'Libeň'

pro r'ynroŽení poir1edávky ve výši 152.367'00 Kč
bodu 8
předává tímto protokolem soudní exekutorce JUDr. Janě Tvrdkové na základě
Sb''
č'
99/1963
zákon
pi..rr"a.y"}r *,"novení zákona č' 39612012 Sb'' kterýrn se mění

Čl'

občanský soudní řád
91212008
spis vedený doposud u okesního soudu v Mělníku pod spisovou značkou 22E
uvedenou
k dalšímu provedení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, r' souladu se'shora
zákonnou úpravou.

V Měiníkir dne

21.1 1'2013

Ivana Pečená
vedoucí exekučníkalcelaře okresního soudu v Mělníku'
pověřená předsedou soudu JUDr' Ing' Janen Veselým

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekr.rtot'ka

sp.zn.21E

1950/201

Značka opr. : ZP -vN-z64 -21 4/AA-04-

1
1 1

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí srážkamt ze mzdy
oprávněného: Zdravottlí pojišt,ovna Minísterstva vnitrc

proti
povinnému: ondřej Mihalik'

čR, Kotlaňská I441/46, Praha

Škrl,rí57, 277

10,

31, VeIký Borek,

pro r'ymoŽení pohledávky ve výši 33.664,00 t(c
předává tímto protokolem soudní exekutorce JUDr. Janě Tvrdkové na zák1adě bodu 8 Č1' II
přechodných uitanovení zákona č. 39612012 Sb', kterým se mění zákon č. 9911963 Sb''

občanský soudní řád
sprs vedený doposud u okresního soudu v Mělníku pod spisovou značkou 21 E 1950/2011
k dalšírnuprovedení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou

zákonnou úpravou '

V Mělníkrr dne 21.Il.2013

Jvana Pečená

vedoucí exekučníkanceláře okresního soudu v Mělníku,
pověřená předsedorr soudu JUDr. Ing, Janem Vese1ým

Jl,rDr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka

Sp. zn. soudu 30Spr 96/2013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Okresní soud Praha - západ ve věci Úkonu rozhodnutí
oplá\ néneh'o Zdravorni pojiŠťo\na Ministerstva vnitra
Praha 10.IČ 47] ] 4l04

čR, Na

Míčánlrách 2' 1l0 00'

proti
poviDnému LIMPo spol. s r.o., Únětice 168, 252 62, Únáice.

.

1|.l

předal soudnímu exekutorovi JUDI' Janě Tvrdkové dtre
1 .]].
'. v souladu s
boden 8 č]. II přechodných ustanove1.í Zákona č. 99/1963 sb', občanský soudní
řád spis
r'edeq/ pod spisovou značkorr 23 E 638/2008

Spolu se spisem byl soudDínu exekutorovi předánI

-

Sorrpis movitých věcí povinného ze dne

_

odebrale nebo zaiistini réci por irrrého:

I,
2..

3

V Praze dne

i

tl- !al3

JUDI. Fi}ip H/vída

oT;ffilnj;jÍ'o

JUDI' Jana Tr'rdková
Soudní exekúorka

Čj' soudul
Protokol

o

35 E356412012 - 19

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Praltu 4' se sícllem ul' 28'plukrr 29b. Praha 10' ve věci výkonu ro7hodnutí
oprá\,]rěného

(oprávněné):

zastoupeného(Zastoupené):

Č'eská republika - Městsk.ý soud v Praze, slezská 9, 120 00' Praha 2'

lC:002156ó0

---

proti

Zýonj.ckáI9'72l5,155 00 Plaia

povinrrému(povinné): DagmarFišfuková,
zastorrpeDému(zastoupené): --pro 12.000,00 Kč,
předď soudnímu exekLttoro\'i

:

ruDI'

Jana Tvrdková, Honokťčská 650/29, Praha 4

se nlění
v souladu s bodem 8 č1' Il přechodných ustanovení zákona č' 39612012 Sb', kteqim
pod sp'zn' '10Spr
zákon č' 99/1963 sb., občaniký soudní řád a dle opatiení předsedkyně soudu
35
R
3564/2012
1925/2012, spis vedený pod spisovoLl zrt'ěkorl

Úši

500,00 Kč
Vymožený soudní poplatek ve
variabilní symbol
l0'/
I0,
č'ú'
3703-132'7O2r
blicle zaslán na

3

5 123

5

6412

V Praze dne

předala
za Obvodni soud pro Prahu'1
pověřená místopŤedsedkyně sorrdu

'J€.ffi€'*íMgl. Andrea

LoMozovÁ

převzal(a)
J{]Dr' Jana Tvldková

5

Čj' soudu:

13

E 465/2011 -

11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
ve věci výkonu rozhodnutí
obvodní soud pro Prabu 4, se sídlem Lrl. 28'p1uku 29b' Praha 10'
oprár'neného

1oprávněné): PraŽska

3'
správa sociálního zabezpečení'olšanská 3' 130 00' Praha

lC: 0000Óa6r

zastoupeného (zastoupené):

-*_

proti
pol iménu r.povinnét: Pavel

Ic:

zastoupenému(zastoupeDé): --pro 20'636'00

lrus'

Na Dolinách 524140' 145 00, Praha 4'

LÓ90b00'1

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková' Homokrčská 650/29' Praha 4

č'39612012 sb'' kteďm se mění
v sodaalu s bodem 8 čl- Il přechodných ustanovení zÍkona
síióó: šu., obtarxk)i soudní iad a <11e opatření pře<Jsedkyně soudu pod sp.zn.40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 465/2011

'al".l

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená nlístopředsedkyně soudu
-+t]EŤ- Doňt<fl-voee+keváMgí' Andrea LolúoZovA

převzal(a)

JUDI' Jana Tvrdková

Č.j' soudu:35 E291l2o11 - 10

ProÍokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obr'orlní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 2s.pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
opr'livněrrého (oprávněné): Pražská sp-láva sociálního zabezpečení, Trojská
l997l13a, 180 21'
zastillLpenélro (zastoupené):

praha 8. IC: 00006963

Or,

por'iluému fuovinné): Miroslav
zaslotLpenénu (zaslollpené):

Praha

_--

Diízlral.

4.lČ: lj8 'ou55

Na Pankráci 1353/4' l40oo,

pro lij'116'00 Kč'
pře(lel soudr

nu exekutorovi : JUDr.

Jana Tvrdková'

Homokčská 650l29, Praha 4

' : Í' 99i1'963

Sb', občansi(ý soudni řád a dle opatřeuí předsedkyně soudu pod sp.zn.40Spr
19].: ]012. spis vedený pod spisovotr značkot] 35 E 291l2b11

zá''

].

předala
Obi'odní
soud pro Prahť 4
'la
]řelljL místopředsedkyně soudu

_J{fl)ř+o{r].a.voe€{+o'řáMgr' Andrea LoMoŽoVÁ

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Č.j' soudu:

1'3

E 28'7l20II - 12'

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
ve věci výkonu rozhodnrrtí
obvodní solrd pro Plahll4, se sídlem ul' 2s'plltku 29b' Praha 10'
oprár,rrěného

(oprávněné): PraŽská

zasloupeného (Zastoupcné)i

správa sociá1ního zabezpečení' Tr'ojská 1997/13a' 182 00'

Praha 8. IČl 000069ó3

---

prori
povirrnénru

(povinné): L-eo vinš,

zastoupenému (zastoupené):

Antala staška 2059/80b, 140 46, ?raha

lCr '15728542

-*_

pro 89.527,00 Kč,
Praha 4
piedal soudnímu exekutorovj ' JUDr JaÍF Tý'dková' Hornokčská 650'/29'

sb'' kteÍým se mě í
v souladu s bodcm 8 č1' lI přechoůiých ustano\'ení zákona č' 396/2012
J qóliso: Sb', obtansk1 soudní řád a dle opatiení předsedkyně soudu poc1 sp'zn' 40Spr
'at"''
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 287/201l

V Praze dne

předala
plahu 4
za ob\'odní soud plo
pověřená místopřcdsedk-vně sorrdu

-J++l:M-

Mgr' Andr'ea LoN,{ozovÁ

převzal(a)
JUDl' Jatla Tvťdková

'1'

Čj. soudu:

13

E 44gl20l1 - 9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4. se sídlem u1' 28.p1úu 29b, Praha 10' ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pnžská

sp"Iáva sociálního zabezpečení, Troj ská lg97/l3a,182 00'
praha 8, lC: 00006963

zastoupeného (zasloupené):

-_-

prori

povinnéllu(povinné): Milanvykoúal,
zastoupenému (zastoupené):

Praha

zl,

Kiesomyslova 599/8, 140 00,

-_-

pro 23.ó39,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tr''rdková' Homoklčsk á 650/29'Ptaha 4

8 č1' iI přechodných ustanovení ziú.ona č' 396/2012 Sb', L1eIým se mění
.|9!:.] '
".:"dť,'^:
zákon
č'-99/19ój Sb''
občanský sourlní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod ip.zn. 40Spr
l925/2012, spis vedený pod spisovou značk o! Lzn 4y'rs?ott

V Praze dne

piedala
Za obvodní soud plo Prahu 4
po\'ěřená míslopředsedkyně soudu

'Jt]Mloee{k€'ťá_Mgl' Ándrea Lo^,4oŽovÁ

převzal(a)
JUDI. Jana Twdková

Čj' soudu:

13 E 45'7|2OII -

rc

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodni soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha l0, ve věci výkonu rozhodnutí

(o!Iávněné): PlaŽská sp"ráva sociálníl.io zabezpečeDí.T.ojská
Prúa 8, Ic| 00006963
zastoupeného (Zastoupené): _-_
oplávněného

1997l13a, l82 00,

proti

povinnéDlu(povinné)l MarekSknrŽný.
zastoupenému (Zastoupené)|

Praha 4.

Na Dolinách l175133' 140 00,

_-_

plo l2'76'1,00 Kč'
pŤedal soLldnimu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Hornokčská

6 50129,

Praha 4

v souladu s boden 8 č1' Il přechodných ustanovení zikona ě.396/2012 sb', ktelým se mění
zákon č' 99/1963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
1925/20l2. spis r'edený pod spisovou značkou 13 E 45712011

V Praze dnc..........

...

předall
za obvodní soud pro Pťaiu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

J{J{)r-Donka+gee+ke+áMgl Andrea LoMozovÁ

pievzal(a)
JUDI' Jana Twdková

Čj. soudu:

13

E 114/2011 -

14

Pťotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
29b' Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28'plúu
oĎťávněného {oprávnéné): PBzská sp-Iáva sociálního
Praha 8- lČ:000Ooqo]

zabezpečení' Trojská 1997/13a' 182 00'

zastoupeného(zastoupené): ---_
proti

centluE:regi94llní pobočka

ceská úČetnírada' Krajské regioná1ní
1povimé;:
'
Mélnik' soudni q88 l' '40 57' Praha 4_
zastoupenému (zastoupelé): --'

oovinnemu

pro 670'00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

4
JUDI' Jana Tvrdková' Homokrčská ó 5ol29 ' Praha

se mění
ustanovení zákona č'396120!2 sb'' kterým
v souladrr s bodem 8 č1. I1 přechodných
pod
sp'zn' 40spl
u ál" oputi*l pi"asedkyně soudu
zakon č. 99/1963 Sb., občanský soudní'ial
pod spisovou značkou 13E114/2011
í6i!7zórz, *i'

""a".y

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
oovetená mistopiedsedlqné soudu

JťĚ!.ffi+koÝdF
Mgl' Andlea LoMoZoVÁ

převzal(a)
JUDI. Jana Tvldková

Čj. soudu:

13

E 764/2011 -

rc

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sidlem ul. 2S'pluku 29b, Plaha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociiílního zabezpečení, Olšalská 3'

zastoupeného(zastoupené)|

IČ:00006963

130 00' Praha 3,

---

proti

povinnému(povinné): KateřinaDoušková'
zastoupenému (zastoupené)|

Praha

*--

4' lČ: r52q57JJ

B]aŽíčkova983/4' 140 00,

prc 1.720,00 Kč.
předal soudnímu exekutolovi : JUDI. Jarla Tvrdková, Honrokrčská 650/29. Praha zl
v souladu s bodem 8 č1' II přechodných ustanovení zikona č.39612012 sb." kteŇm se mění
7álon_Č. qa loÓ] Sb'. občansly soudnl icd a dIe opalřeni oredsedk)ne soudu pod sp'Zn.4ospr
1925/2012' spis vedenýpod spisovou značkou 13E761/2011

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověŤená místopiedsedk1ně soudu
Mor'

A

droa LoN{oŽovÁ

převzď(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E

l 19712011 - 8

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Plahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b' Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oplávněné)| Pražská správa sociáního zabezpečení' Trojská 1997/13a'
Praha 8, lČ: 0000ó96]

182 00,

zastoupeného(zastoupené): --_
proti

(povirrné):

povirtnému
Jan Drsek.
zastoupenému(zastoupené): --_
pro 24.349'00

Nad Hájem 401/3' 147 00, Praha 4

Kč'

předď soudnímu exekutorcvi

:

JUDr' Jana Tvrdková, Homokčská 650129'PÍaha 4

v souladu s bodem 8 čl' lI přechodných ustanovení ziťr.ola č.396/2012 Sb., kteým se mění
zákoí č' 9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
l92512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1197l20I1

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
fu

oi''Aídlea Lol'loZoVÁ

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E

1196/201

l

_ 16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud plo Prahu 4' se sídlem ul. 2s'pluku 29b, Praha i0. ve věci výkonu lozhodnutí
oprá\,něného

(o!Iávněné):

PraŽská spláva sociálního zabezpečení'olŠanská 3, 130 00, Praha 3,
IC:0000ó963

zastoupeného(Zastoupené):-'_proti
povinnému

(povinné): Y-uriy Sharkardi,

zastoupenému(zastoupené):

ICr 28401531

Petla Rezka l2l12, 140 00 Praha 4'

_--

pro l2'343,00 Kč,
předal soudnímu exekutorcvi

:

JUDI' Jana T\'.dková, Flomokčská

6

50/29

'

Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.396120\2 Sb., kteqim se mění
zákon č.99/1963 sb., občanský soudní řád á dle opatření piedsedkyně soudu pod sp.zn' 40spr
1925/2012' spis vedený poc1spisovou značkou 35 E 1196/2011

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověiená místopředsedkyně soudu
Mqr' Andrea Lolv.loZoVÁ

převzď(a)
JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu:
Přotokol

o

35

E

1110/2011 - 9

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oprávněné): Plažská spjáva sociálního zabezpečení, Trojská
Praha 8, IC: 00006963

1997/13a, 182 oo,

zastoupeného(zastoupené): --_
proti
povfulému

(povinné): Do{qt4]ElPol.

s

r.o' v likvidaci, Sinkulova 106/8' 147 00 Praha 4,

zastoupenému (zastoupené):
pro 94.332,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

JUDI. JaIa Twdková, Homokčsk á 650/29, Praha 4

vsouladu s bodem 8 č1' II přechodných ustanovení zákoÍa č,39612012 Sb.' kterým se mění
z <ol-č-.99/1963 sb', občanský soudní řád a dle opatiení předsedk1ně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35Er110/2011

V Praze

dne

piedala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
Mg'. Andreá

LoMozoVÁ

převzal(a)
ruDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

13

E 11o8/2ol1

_

8

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídienr ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného (oplá\,l:těné): Pražská spŤáva sociá]iího zabezpečení, Trojs ká |997l|3a, 182
oo,
Praha 8. IC: 00006963

zastoupeÍého(Zastoupené):---proti

(povirrné):

povinnému

Črq<ÉeBr srUDIo' s'l'o., Děkansk á

169114, I4O

})'Praha4'

zastoupenému (zastoupe[é):

pro 20.336'35 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 6

50/29

'

Ptaha 4

zákott ě.99/1963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatiení předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1108/'011

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedk1ně soudu
Mgr' Ándrea

Lo[ioZoVÁ

pievzal(a)
JUDÍ. JaIa Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o předánÍ spisu

35

E 1068/2011

-9

soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
opiá\,něného

(oplávněné): PraŽská

správa sociálního zabezpečení, Troj ská 1997l13a, 182 0o,
Praha 8, IC: 00006963

zastoupeného(zastoupené): --proti
povirrnému

(povinné): Secure-I-ogistik'

s'r.o', U Habrovky 247111' 140 00' PÍaha 4,

zastoupenému (zastoupené):

pro 54'891'00 Kč,
předal soudnínu exekutolovi : JUDI. Jana T\,adková Homokčská 6 50129 , Ptaba 4
v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona' ě.396/2072 Sb., kterým se mění
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád a ďe opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1068/201l

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
Mgr'_Ánd]'ea

LoMoZoVÁ

převzal(a)
JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu:

35

E

1o81/2o11 - 9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Plahu 4, se sídlem ul' 28.plrrku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
lozhodnutí
oprávněného

(opÉvněné):Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997l13a'

zastoupeného(zastoupené):

Praha 8, IC: 00006963

182 00,

---

proti

(povinné):

povinnému
Unipay s.r'o. ZaPtuhy 243/2' 140 oo' Praha 4,
'
zastoupenému(zastoupené): _-_
pŤo l78.088'00

Kč,

předal soudnímu exekutorovi
"

:

JUDI' Jana Tvrdková, Hornokrčsk á 650129' Pfiha 4

.:"dŤ'^: .|:9:T. 8 cl' ]I piechodl))'ch ustanovení zákona č.39612012 sb.,

zakon_č. 99'Iq63 sb.. obcanský soudnt řád a ďe opatření předsedkyně
soudu
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35
108Ui01l

i

V Praze dne

za obvoclnl souďplo ťIahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
lJql. Andlea Lc]\loZoVÁ

kter,ým se mění

pod;p.zn' 40spr

pievzal(a)
JUDr. Jaía Tv.dková

Čj. soudu:

35

E

13621201) - 15

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pto Prahu 4, se sídlem ul' 28.pluku 29b' Prala
oprávněného (oplávněnó):
zastoupeného (Zastoupené):

10, r'e

věci výkonu rozhodnutí

Pražská správa sociálního zabezpečení, olšanská 3, 130 00, Praha 3,
IC:00006963

proti
povinnému (povimé):

László Csakó' Nad Lesním divadlem

13

54/8a, 1'12 0o' Plaha 4.

zastoupenému (zastoupené):

pro 16'472,00 Kč,
piedal soudnímu exekutolovi I JUDI. Jana Tvrdková, Homoklčská 650/29,Pnha4
8 čl' II
".:"ilť'^:.!99:Tzákon č 99/1963 Sb.,
lq25 20l).

<pi<

V Praze dne

Za

pŤechodných ustanovení zákotLa č' 39612012 sb.' kte|hn se mění
občanský soudní iád a dle opatiení piedsedk}né soudu pod sp'zn' 4ospr
vedenj pod .picovou,,naČ(ou J5 ÉlJ62/)0ll

..

obvodní soud přo Plahu 4

pověřená 1nístopředsedk1tě soudu
i'1gr Andrea

Lolúozo\4

pievzal(a)
JUDI. ]ana Tvldková

Čj' soudu:
Protokol

o

13

E i341/2o11 -

10

předání spisu soudnímu ex€kutořovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplá\,něného

(oprávněné): Pražská správa sociáního zabezpečení' Troiská 1997l13a,
Praha 8' lČ:0000Óq6]

182 00'

zastoupeného(zastoupené): --proti
povinnému

(povinné)| STIBosLd'V-$ro1'

s

r'o.' Hřebíkova 1874/4, 143 00' Plaha 4,

zastoupenému (zastoupené):
pro 70.881'00 Kč,
předal soudnínu exekutolovi : ruDr. Jana Tvrdková, Hornokčská 650129'Praha4

v souladu s bodem 8 ěl. II přechodných ustanovení zťkona č.39612012 sb., kterym se mění
zákon č.99/7963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 4ospr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou t3E 1341/2011

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
Mgr' Ándrea Lc|',lozoVÁ

JI

ll)r'

převzal(a)
Jana Tvrdková

Čj. soudu:35 E

1985/2011 - 8

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodtrí soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Plaha 10, ve
věci výkonu lozhodnutí
opťávněného

(oplávněDé): Pražská správa sociálního zabezpečení, olšanská 3.
IČ:0000696j

130 00" Praha 3.

zastoupeného(zastoupené): *-proti
povinnénu

(povinné): VPM{omrrnication

zastoupenúnl] (zastoupené)

s'r.o., Antala staška i565/30, t40 04, Plaha 4,

|

pro 1l.2ó7'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi
Čl' 1I

:

JUDr.

.Tana

Tvrdková, Florrrokčská 650/29. Plaha 4

ptechodnjch

ustanovení zákona č.39612012 sb., ktelým se mění
].::_:]1di:,*9:T.8
ZaKon c u9/[q6J Sb'. občanský sorrdni řádadle opatření předsedkyně
soudu pod šp.zn.40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35E1985/201l

V Praze dne

předala
za obvoclní soud pro Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
I4qr' Ándrea Lol',1oZoVÁ

převzai(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E2l1o/2o10-

13

Protokol o předání spisu soudnímu exekuÚořovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplávněné):

PŤažská spláva sociálního zabezpečení, olšanská 3,

IC:00006963

i30

oo, Praha 3,

zastoupeného(zastoupené): -_proti

povirrnému(povinné): PetrKubírr,

---

zasloupenému (zastoupené1:

Zentlova 1/35, 180 00 Praha 8,

pro 15.770'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdkovr! Hornokrčská 6 5Ol29 Praha 4
'

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zi.J.oÍa ó.396/2072 Sb', kte{im se mění
zákott č.99/1963 Sb.' občanský soudní řád a d]e opatření piedsedkyně soudu pod sp'zn' 40spr
l92512012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2110/2010

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
|'lsr"Andrea LolýoŽoVÁ

převzal(a)
JIlDr- Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Plotokol

o

35

E l824l2o1l

- 9

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4. se sídlem l]l' 28.p1uku 29b, Praha 10'
ve věci vi.konu .ozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

PJaž^s]<á^Wáva

tC: 00006963

sociálního zabezpečení, olšanská 3' i30 00, Plaha 3'

---

zastoupeíého(zastoupené):
proti

povinnému(povinné): Ing..TanFortýn'
zastoupenému(zastoupené):

praha 4,

Pod Sokolor.nou 693/9, 140 00,

---

pro 9'780.00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. JaDa Tvrdková, Honrokrčská 6 5Ol29' Praha 4

vsouladu s bodem 8 Či' IT piechodnych ustanovení z(i].olra
č' 396/2012 sb., kte{im se mění
l9Ó3 Sb.. obcansk1 soudnr iad a d e opaťeni před.edklne toudu'pod
sp'zn' zl0Sp'
1{9".č
':n
lq25 20l2..pis
vedeni pod spiso\ou ZnaČkou -ts Ě lszrl)orl

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověiená místopiedsedkyně soudu
Mgr' Ándlea

LoMozovÁ

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E l837/2011

- 8

Protokol o přcdání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Plaha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
opfávněného

(oprávněné)| Pražská spláva sociálního zabezpečení. olšanská 3,

Zastoupeného(Zastoupené):

IC:00006963

130 o0, Pmha 3.

---

proti
povirrnému

(povinné): Rober1Véle.

zastoupenému(zastoupené):

Bítovská 1210/6' l40 00, Pra}ra 4'
fakticky Veverkova 12' 170 00 Prana 7, ]Č: 48097306

---

plo 48.527,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi: JUDI. Jana Tvrdková' Hornokčská 650129'Ptaha4
v-souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákota č,.39612012 sb', kte.ým se mění
zikon-č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření pŤedsedkyně soudu pod ip'Zn' 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1837/2011

V Praze dne

.

za obvodní soud pIo Plahu 4
pověřená nístopředsedkyně soudtt
fu4gr'

And|ea Lol'1oZoVÁ

pievzal(a)
IUDI' Jana Tr''rdková

Čj. soudu:
Přotokol

o

13 E2835/2010 - 16

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Pralru 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10'
ve věci výkoíu lozhodnutí
oFávněného (oplá\,něné): Zdravotní pojišťovDa Ministelstva vnitra
českérepubliky' Kodaňská
144Í/46' l0I 00, Praha 1o. IČ| 471l4304
zastoupeného 1zastoupené):
-_-proti

poviménu (povinné): Yu y
zastoupe[ému (zastoupené):

_--

vovchento'

Maia1koýa9l7l4,142 OoPfuha 1

pro 59.149,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tv.dková, Homokrčská

6

5()/2g

, PÚJ.B 4

8 č1..Jl piechodných
:.::]]Ťi:,9:9:T'
7aKon e' 99/ lqÓ3 Sb'. občanski

ustanovení zákona č.396120.2 Sb.' kte|im se mění
soudni aád a dle opalřeul předsecIkyrré soudu pod ip.zn' 40Spr
la25 2012. spis r edeny pod spisovotr značkou l3 E 2835/)0|0

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
lúgr Andrea Lo[loZcVÁ

převzal(a)

JUDI. Jana Twdková

Čj' soudrr: 35E3414/2012
Protokol

o

- 50

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro PrahrL 4, se sídlem tLl' 28.pluku 29b. Praha 10, ve věci výkonu rozbodnutí
oplávněného

(opráv[ěné): Zdravotní pojišt,ovna Ministerstva vnitla
I44Il46'

zastoupeného(zastoupené): --_

|u

00. Praha 10. IČ: 471 ]4304

Českérepubliky, Kodariská

Troli
povinnérrru

(povinrré). Miloslav Lacina.

Písková 830/25, 143 00 Praha 4.
doručovacíadťesa I Pod sady 328/12' 143 00' Praha 4

zastorrpenému(zastoupené): --_
pro 18.360'00 Kč,
předai souclnímu exekutorovi

:

JUDI' Jarra Tvrdková, Hon]okrčsk á 650/29, Pftha 4

zákon č. 99/1963 Sb.' občanský soudní řád a clle opatřerrí předsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 341,l/2012

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

J{JHon+<a-\roee+kev#Mgr Ándrea LoMoZoVÁ

převzal(a)

JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Přotokol

o

13

E

19)l2o12 - 6

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28'pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu
roáodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdravotní pojištor'na Ministelstva

vnifua Českérepubliky, Kodaňská

144Í/16' 10l00, Plaha 1o. IČ:
'17l14304
./aslot]peného(za5Ioupene]| ----proti
povinnémLr

(povinné): Zdeněk Bušek'
---

zastoupenému(zastoupené):

Jamíkova 1875/14' l48 00, Plaha 4,

plo 40.718'00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

IUDI. Jana Tr'rdková, Homokčsk á 650129,Ptaha 4

8 Č]' I] piechodných ustanovení zákor\a č' 39612012 Sb', ktelým se mění
,:o,'lťu^: '9:9:'1'qb'.
'Zďon
č' ']9 l,)ó]
občan.kj soudní Íád a dIe opatienl předsedlyné .oudu pod
40Spr
'p.zn'
]a25'20 ] 2. spi. vedeny pod spiso\ ou ,,naČkou l3 E 190/2'0|2

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUBr-. Esn*ar*oee*svaMqr' Andlea LoJvloZoVÁ

převzal(a)

JUDt"JonafivrdkovÁl

Čj' soudu:

35

E 2686/2010 _

19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(opřávněné): okesní spláva sociálního zabezpečení Pra.ha
855/225, 190 00' Plaha 9. IČ: 00006963

- západ,

Sokolovská

zastoupeného(zastoupené): --proti

(povimé):

povinnému
slunols'r.o., Jau sova 515/4, 141 oo, PřáIa4,
zastoupenému(zastoupené):

---

pro 1t4'023'00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková' Homokčská 65 o/29, Pftha 4

8 č1. II přechodných ustanovení ziúiola č' 39612012 Sb', kle.ým se mění
!_o9:Tzákol-ě.9-911963 Sb., občanský soudní iád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn. 40 Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2686i20I0

u.:ou119o^

^.

V Praze dne

piedala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená místopiedsedk1ně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzai(a)
IUDr. Jana Tvrdková

Čj' souriu: 13E2845l2oID
Přotokol

o

-6

předání spisu soudDímu €xekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10' ve věci výkonu .ozhodnutí
oplávněného

(oprávněné): Pražská sp'ráva sociálního zabezpečení, Trojská l997l13a'

zastoupeného (zastoupené):

Praha 8, IC: 000069ó3

182 00,

--_

proti
povinnému

(povinné): SNIPER

Branrt a

r

ohradní 1087/61a, 140 o0, Prúa 4'

zastoupenému (zastoupené):

pro 389.658,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr' Jana Tvrdková, Homokrčská 650/29'PÍal1a 4

vsou]adu s bodem 8 č1. II přechodných Llstanovení zákotta ě.396120Í2 Sb', ktelým se mění
zákott č.9911963 sb'' občaúskýsoudní řád a dle opaťenÍ předsedkyně soudrr pod sp.zn. 4oSpI
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E z84sl201o

V Praze dne

předaia
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedk1ně soudu
JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35 E256512010 - 7

Protoko| o předá!í spisu soudnímu exekutorovi
obvodÍtí soud plo Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutí
oplávněného

(oplávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení, olšanská 3,

130 00, Praha 3,

IC:00006963
zastoupeného(zastoupené): --prori
povinnému

(povinné): Jiří Flankl,
IC:15083730

zastoupenému(Zastoupené):
pro i9'146'00

'

Mikuláše z Husi 6/737. 140 00. Plaha 4.

---

Kč'

piedal soudnímu exekutolovi : .TUDI. Jana Tvldková, Hornokčská 650l29,Praha 4
v souladu s bodem 8 čl. II piechodných ustanovení zákond č.396/2012 sb., kter'ým se mění
z(kol č.9917963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatření piedsedkyně soudu pod sp.zn. 40 spr
1925/20i2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2565/2010

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
ruDÍ. Donka Vocetková

převzal(a)

JUDr' Jana Tvldková

Čj. soudu:
Přotokol
obvodÍísoud pro Prahu 4,
oprávněného

o

13

E2655l20|o

^

6

předání spisu soudnímu exekutorovi

se sídlem ul' 28.pluku 29b, Praha

i0, ve věci výkonu rozhodnutí

(oplávněné): Plažská správa sociáíího zabezpečení, olšanská 3,

130 00' Praha 3,

IC:00006963
zastoupeného(zastoupené): --_
proti

povinnénru(povinrré):sILNICEs.r.o',Zdďilá81718'
zastoupenému(zastoupené)|
pro 463'507'00

---

14000'Plaha4'

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

I

JUDr' Jana Tvrdková, Homokčská 650/29, Ptaha 4

v souladu s bodern 8 č1. II přechodných ustanovení zákon:a č.396/2012 sb'' kte|ým se mění
zikon č' 99/7963 Sb'' občanský soudni řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'ar. 40 Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2655/2010

V Praze

dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E 22o9/2o|o -'7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Plahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b' PÉha 10, ve věci výkonu roáorlnutí
oplálněného (oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení' Trojská 1997/13a, 182 00,
Praha 8, IC: 00006963
zastoupeného(zastoupené):

---

proti
povinnému

(povinné): $TEP !

spol' s r.o', Na Pankráci 1685/17, 140 00' Praha 4,

zastoupenému (zastoupené):

plo 51'537,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

ruDr. Jana Tvrdková, Honlokčská 6 50129,PÍaha 4

v souladu s bodem 8 č1' I] přechodných ustanovení zžlliola č'39612012 sb', kteďm se mění
zákott ě.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou zrračk ot 13 E 2209/2010

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo PÉhu4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI' Donta Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

čj' soudu:35 E
Přotokol

o

l729l2o0g - L7

předání spisu sourlnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.pluku
29b, Praha 10' ve věci výkonu rczhodnutí
oprá\'něného

(oprávněné): Pražská spr,íva sociálního zabezpečení'
olšanská 3,

zastoupeného(zastoupené):

IČ:00006963

130 00, Praha 3'

--_

proti

(povinrré):

povinnému
Družstvo MoRIS, Ke
za51oupenému {7astouperé'|

Krči 1il804,

---_

147 00, Praha 4,

pro 1'l23,95 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana lwdková. Homokrčsk a 650/29, PÍaha
4

r souladu s bodem 8 čl. Il přechodn}ch uslanoveni
zákoná

)0l) qh l
'ák""č.99/i';'^ši-;áši;.iliiií,;.iliJ"''j*.l1l"':il.l;'.,ři#jj'i,1;#"$T.ii#Jii
"J''!'\uqqP!
la25 20l2_spi. vedený pod
9isoroLr znaekou rs'e

a

]qt!

rzrqizóňó

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená mistopředsedk}Ť1ě soudu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudLr:

35

E 15'70/2olo - 7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2s.pluku 29b, Praha 10, ve věci
ýkonu roáodnutí
opÉ\,něného(oprávlěné): Pražská spláva sociálního zabezpečení, Trojská 1997113a, 182 oo'
Praha 8, IC: 00006963

zastoupeného(zastoupené): --_

Ěoti
povimému (povimé): Eeřst4v holding a's., Nad Strouhou 664/5, 140 00, Pratra 4-Braník,
zastoupenému (zastoupené):
přo 25.983.00 Kč.

piedal soudnínu exekutolovi

:

ruDr. Jana Tr,rdková, Homokčsk á

650/29 , Ptaha 4

vsouladu s bodern 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákoÍ č.99lÍ963sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedk1ně soudu pod sp.zn. 40 Spr
1925l20l2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1570/2010

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedk1ně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Twdková

Čj' soudu:

35

E

106612010

'

12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Pra}ru 4, se sídlem ul. 28.p1úu 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnúí

_

oprávněného

(opráwěné):

PraŽská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00,
Praha 8,Ič: 00006963

zastoupeného(zastoupené): --prori

polinnému (po\' inné) |

D-inh

Viet Trun g'

lC: )84D112

, Zbttdovská 76511 1' 142 00 Praha 4,

---

zastoupenému (zastoupeíé):

pro 1.899'00 Kč,
předal soudnímu exeku1orovi

:

JUDI.

Jarra

Tvrdková, Homokčská 650l29, Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zikona č,.39612012 sb., kterým se mění
zikon č.9911963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 spl
1925/20l2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1066/2010

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JI]Dr- Donka Vocetková

převzal(a)
Jt]Dr. Jana Tvrdková

Čj. soudrr:

35 E 76112010 _ 10

Protokol o předání spisu soudníbu exekutorovi
obvodní soud plo Prahu 4' se sídlem ul. 2s'pluku
29b, Praha 1o' ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oprávněné): P.ť"ku
raha 8.

---

zasroupeneho (zastoupené):

Yál1:9:!a]ního zabezpeceni, Troj ská
lc:0000óso3

1997/13a'

l82 00,

proti
poviDnému

(povinné): AnvaŤ sďalol,
I(":

zastoupenému (zastoupené):

-*-

28240ól8

'

Hradeckych 1343/3, 140 00, Praha 4'

plo 3.670,00 Kč'
předal soudnímu exekutolovi

:

JUDI. Jana Tr'Ťdková, Hornokrčsk á

65()/29

'

P.írha4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodnÝch- ustanovení
zikona č.396/2012 sb', kte.jm se mění
zŇon č' 99/1963 Sb.' oběanskv souarli řád a ,tle opatieni;i;dr"dí;''ě
.p.zn' 40 spl
lq25 20]2. spis redený pod
znaČLou
3s'Elttlioto
"pisorou

;;; ň

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JL]DI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:35 E
Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.pluku 29b' Praha
oplá\,něného

812/2ol0 - 12

10, ve

věci Úkonu rozhodnutí

(oprávíěné): Pražská správa sociálního zabezpečení' Trojská
Praha 8, IC: 00006963

1997l13a, 182 00'

zastoupeného(zastoupené): --proti

(povinné): Pavel Faus,

povirrnému
Zastoupenému

{

----

'/asloupenéJ:

.

Na Dolinách 40/524" 147

00_ Praha

4

pro 30.188,00 Kč,
předa] soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Twdková' Hornokrčsk á

650/29 , Praha

4

v souladu s bodem 8 č1. lI piechodných ustanovení zikona č' 39612012 sb..
kteŇm se mění
lqb] sb'. obČansk) soudni ťád a d'e opaÍeni piedsedk) qé soudu pod sp'zn. 40 Spr
íq9'_i
:o
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 812/'010

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

ruDI' Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj, soudu:

13

E

552/2011 - 1I

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu řozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PlaŽská

zastoupeného(Zastoupené):

správa sociálnílro zabezpečení, olšanská 3, 130 00, Praha 3,

IC:0000696i

---

proli
povinnému

(povimé):

L'eo

Vírš,

IČ: 45728542

Ántala staška 2059/80b, 140 46, Praha 4,

zastoupenému(Zastoupené): --pÍo 7'7

.4'7'7 -00

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

JUDI' Jana Tvrdková' Homokčská 6 50l29'P]řiha 4

:

v-souladu s bodem 8 čl. II piechodnýcb ustanovení zžllioía č.39612012 sb', kte{im se mění
zátoj č. 99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatřeni piedsedkyně soudu pod šp'zn' 40Spr
1925/2012' spi5 vedený pod spisovou značkou 13 E 552/2011

V Praze dne

Za

předďa
obvodní soud plo Prahu 4

po\'ěřená místopř€dsedkyně

soudu

JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Č.j. soudu: 35 E 54ol2011 ' 9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 2S.pluku 29b, Praha l0' ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská sprár',a sociálního zabezpečení, olšanská 3'
IČ:00006963

130 00, Pralra 3,

zastoupeného(zastoupené): --proti
povinrrému

(lovinré):

RONDo.BISTA[RANT

s.r'o.' U Habtovky 247l11,14o 0o Plaha 4.

zastoupenému (zastoupené):
pro 998.308,00

Kč'

předal soudnímu exekutolovi

:

ruDI'

Jana Tr''rdková' Hornokčsk á 650129 Ptal'ta 4

'

|.!99:T- 8 čl' II přechodných ustanovení zťkona č.396/2DI2 sb'' kteýn
".:"diq
zákon-č,.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle

se mění
opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 540/2_011

V Praze dne

předala
za Obvodni soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkJtě soudu

ruDI.

Donl<a

vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35 E 573l2ol

l

-9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem u]' 28.plukr-r 29b, Praha 10' ve
věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská spláva sociálního zabezpečení' olšanská
3,
IČ:00006963

130 o0' Pmha 3'

*--

Zastoripeného (zastoupené):

proti
povinnému

(povinrró):

zastoupenénu(zastoupené)|

FASHIoN TRADECENTER s.r'o', U Habrovky

Praha

_--

,1.

247111, 140 0o'

pro 21.363'00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr' Jaoa Tvrdková, Homokrčsk á650129'Pfiha4

8 Č]. Jl pi ťchodni ch ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kteým se mění
:.::l]ť
"^:, -oój
*9:T'sb'. obČans(i
7akon č'')q
coudnl řud a dle opatření piťdsedkJ né soudu pod
sp.zn.4ospr

la25 20r2. so,s redeny pod 5piso\oL Značkou J5 b 573/2brt

V Praze dne

piedala
za Obvodni soud pro Prahr_r 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donl<a Vocetková

převzď(a)
JUDI. Jana Twdková

Čj' soudu:
Protokol

o

35 E 852/2011

'

16

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28'pluku 29b, Plaha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(opláměné): Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská l997l13a'
Praha 8,

zastoupeného(zastoupené): -*_

lČ:ooooÓqr]

182 00'

proti

G)ovinné):

povilrnému
Doan Thi Tham, Pujmanové 880/29, 140 00, Praha 4' ]Č: 2"1949362
zastoupenému(zastoupené):

---

pro 6.363,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr' Jana Tvrdková' Homokrčská 650129 Praha 4
'

v souladu s bodem 8 čl. II přeclrodných ustanovení zil(lona č' 39612012 Sb., kter'ým se mění
zákon č' 99/1963 Sb., občanský soudní iád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou zrračkou 35E852/2011

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E866/20ll -7

Pťotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud plo Prahu 4' se sídlem ul' 2s.pluku 29b, Praha 10. ve věci výkonu rozhodíutí
oprávněného (oplá\,něné): Plažská sp-ráva sociálního zabezpečení, Troj ská Ig9,] ll3a' 182
Praha 8, IC: 00006963
zastoupeného(zastoupenó):

oo

---

proli

(povilrné):

povirrnému
Renáta
zastoupenému (zastoupeíé):

---

Sladká

vlb ova

640124,

l47 00, Praha 4,

pro 81'468,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Homokrčsk á 650129,Ptaha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb.' kterým se mění
zákon č.99/1963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40SpI
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 866/201l

V Praze

dne

piedala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

'

Čj. soudu:
Přotokol

o

13

E 898/2011

-7

předání spisu soudnímu exekutoroYi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28'pluku 29b, Pmha 10, ve věci Úkonu loáodnuti
oprá\'něného

(oplávněné): PraŽská spláva sociiíního zabezpečení, Trojská
Praha 8, lČ: 0000ooo]

1997/13a, 182 00,

zastoupeného(zastoupené): -*_
proti
poviÍmému

(poviÍné): SERIICE loINaMM'

s.r'o'' Na Zimecké 1518/9' 140 00, Praha 4,

zastoupenému (zastoupené):

plo l40.708,00 Kč'
předal soudnímu exekutolovi

I

JUDI' Jana Tvldková, HomokÍčská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přecho&ých ustaÍovenízákola č.39612012 Sb', kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatřeíí předsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 898/2011

V Praze

dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr' Jana Tvldková

Čj. soudu:

35 E 92412011 - 9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud plo Pmhu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha l0' ve věci \.]ikonu rozhodnutí
oprávněného

(op.ávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení, Troj
Praha 8, IC: 00006963

sÝÁ 199'7 /I3a, I82 00,

zastoupeného(zastoupené): --'
proti
povinnému

(povinné): STANTElpmgury

zastoupenému (zastoupené)
pro 5'333'157'00

s.ř.o.' srázná 933/5, 140 00, Praha 4,

|

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková' Homokrčská 650/29, Pfi}A 4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zěkona č,39612012 sb., kte{Ím se mění
zákottč.99lÍ963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 924Do1I

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JIJDr' Jana Tvrdková

Čj. soudu; |3E 1o35l20ll -9
Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Pralu 4' se sídlem ú. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu řozhodnutí
oplávněného

(opřávněné): Pražská spláva sociálního zabezpečeni, Tlojská l997l13a'
Praha 8, IC: 00006963

182 00,

zastoupenéllo(zastoupené): --_
proti

(povinné):

povifulému
Filia Pet shop, s.r.o., K ladům 85' 143 00, Praha 4,
zastoupenému(zastoupené):

---

plo l01.343'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr' Jana Tvrdková, Homokčská 650/29,Ptaha4

v souladu s bodem 8 čI. II přechodných ustanovení zákona č' 39612012 Sb', L1erým se mění
zákon ě.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1035/2011

V

Praze dne

předa1a
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

pŤevzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E l05.7/2o1l Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul.
oprávněného

16

28'plu]r._u 29b,

Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): okesííspláva sociálniho zabezpečení Praha - západ' sokolovská
855 225, lq0 00' Praia a. lČ:000069Ól

zastoupeného(zastoupené): :-proti

(povinné):

povifurému
Slunol s.r.o', Jau sova 515/4, 14i oo, Plaha 4'
zastoupenému(zastoupené): *--

pro 125.078,00 Kč'
předal soudnímu exekutolovi

:

JL]DI. Jana Tvrdková, Homokčsk á 650/29, Ptaha 4

cl.lI

piechodnych usta.novení zákona č,.39612012 Sb., kterým se mění
obČansk} soudni řád a d]e opatiení předsedk}.ně soudu pod sp'zn. 40Spr
'99/1963
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1057/i01r

].::i]ť"^:,*9:T.8
zakon-č-'
sb''

V Praze dne

Ža

předala
obvodní soud plo Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JL]DI' Jana Tvrdková

Čj. sourlu:

35 E' 216212009

-16

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
opú\'něného (oprávněné):

okesííspráva

zastoupeného(zastoupeDé):

---

sociálního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou,
Šterrrberkova 1433' 516 01' Rycbrrov nad KIrěžnou, IC: 00006ooJ

proti
povinnému

(povinrré): Pet Dvořák'

zástoupenému (zastoupené):

nad Kněžnou

,

Na Trávníku 1309' 516 01, Rycbnov

---

plo i7'998'00 Kč'
předa] soudnímu exekutolovi

:

ruDr. Jana Tvrdková' Homokrčsk á

650129

'

Praha 4

v souladu s bodem 8 čl- II přechodnýclr ustanovení zžilioíač.39612012 sb., kteďm se mění
zákon č' 99/1963 Sb'' občanský soudní řád a d1e opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 216212009

V Praze dne

piedala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDi. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35 E 28'16/201o -

11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní sorrd pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'plúu 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská

správa sociálního zabezpečení, olšanská 3. 130 00, Púha 3'

IC:00006963

zastoupeného(zastoupené)] **proti
povinnému

(povinné)| sKI

&č!y' s.r.o., v ondřejově

948/20, 1,10 0o, Plaha 4'

zastoupenému (zastoupené):

prc 7.561,00 Kč,
předal soudíímuexekutorcvi
v souladu s bodem 8

:

JUDi. Jana Tvrdkol'á, Horrrokčská 6 50/29 , PÍaha 4

čl' II piechodných ustanovení Zíkona č' 396/2012 sb., kte|im

se mění
zákolč.9911963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zrr' 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2846/2010

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka vocetková

převzal(a)
Jl]Dr. Jana Tvrdková

Čj. soudu;

13

E

14ó12011 -

l6

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem u]. 2s.pluku 29b, Praha 10. ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oplávněné): Pražská sp"ráva sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a,

182 00'

Praha 8. IČ: 000069ó3

zastoupeného(zastoupené): --proti
povinnému

(povinné): D-anko Dlouhý'

zasloupenému(7a:roupené)|

Íc: 6242)'328

,

Láskova 1796/15' 148 00, Plaha 4,

---

přo 129.658'87 Kč'
piedal soudďmu exekutolovi : JUDť. Jana Tvrdková, Hornokčská 650129, P]Íaha 4
v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zal(.ona č' 39612012 Sb'' kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb', občánský soudní řá.l a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E |46/2011

v

Pťaze dne

předala
za obvodní soud pro Přahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Protokol

o

13

E253gl2}1Í -

19

předání spisu soudnímu ex€kutoroYi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (opťávněné)

|

Všeobecna zdla\ otn] pojiŠt'ovna Česke republiky, orlická 2020/4,
I l0 00, Praha r, lC: 4 t lq75l 8

zastoupeného(zastoupené): --proti

povinnému(povinné): ArnoštMaier,
zastoupenému(zastoupené): --_

,

Meziiesní 550/18' I42 00'Pftha 4

pro 45.592'00 Kč,
předal soudnímu exekutořovi

I

JUDI' Jana Tvrdková, Hornokčská 650/29, Praha 4

v souladu s bodem 8 čI' II přechodných ustanovení zákona č.396/20|2 sb.' kterym se mění
zákon č. 9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedk1ně soudu pod sp.zn. 40Spr
l92512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2539/2011

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JIJDI. Donka vocetková

převzal(a)

JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E

406/2011 - 6

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 2s.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplávněné): PraŽská

správa sociálního zabezpečení, olšanská 3, 130 00, Prúa 3'
IČ: 00006963

zastoupeného(zastoupené): --proti

povinrrému

(povinné): Vu Thi Luyen,

zastoupenému (Zastoupené):
pro 22.839'00

IČ:28884141

Angelovova 3166/t, 143 00Praha4,

-*-

Kč.

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská 650l29.Praha 4

u.Pdťu^:

8 čl' II přechodných usta.novení zíkona č.396/2012 Sb., kte4írn se mění
'!99:T-Sb.' občanský soudní
zákon-č.
řád a dle opatřed předsedkyně soudu pod sp'zn. 40spr
'99/19.63
1925/2012, spis vedený pod spisovou zrračkou 13E406/2b11

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Pťahu 4
pověřená místopředsedkyrrě soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

13 E35412011

-1

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2s'piuku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): PraŽská
praha

*--

zastoupe[ého(zastoupené):

spníva

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

zabezpečení, Trojská l997113a, 180 21,
-

'sociÁlního
8,IC:00006963

proti

G)ovinné):

povinnému
Unipay s'r.o' , ZaPrul)y 243/2' 140 00, Praha 4,
zastoupenému(zastoupené):

:--

pro 124'543,00 Kč,
předal soudnimu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Homokčsk á650129.PÍaha 4

čl'.II piechodných ustaÍovení zžlkona č.39612012 sb', kten;,m
se mění
občanslv soudlr aád a d|e_opalieni piedsedk)ně soudu pod ;p
4oš;,
Iq25 20l2. spis vedený poclspisorou znaekou t3i:s,tlzittl
'n'

].::]]ť'^:
7aKon c' 99 *9:T.8
l9ÓJ sb..

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUD.. Jana Tvldková

Čj. soudu:
Protokol

o

13

E35012011-.|

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10,
ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská sprri\ a sociálniho zabezpecení' Trojská 1997/134
_

zastoupeného(zastoupené):

Praha 8,

-.--

lC:0000Ó9oJ

180 21'

proti
povinnému

(povinrré): ČBsrla&Tsl'UDIo, s.I.o', Děkansk á

169/14,I40 lO,Praha4,

zastoupenému (zastoupené):
pro 49.554,65

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

.TUDr. Jana Tvrdková'

Homokčská

650/29 . Pruha 4

8 Čl. Jl piechodných
:,::dŤ::,9:9:T'
zakoÍ'č-.99/lq63 Sb.' občanský

ustanovení zékona č.396/2012 sb., kterým se mění
soudni řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 il 350á11

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
J[]Dr' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: |3 E29412011 -.I
Přotokol o předání spisu Šoudnímuexekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Přaha
l o, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oplávněné): Pražská spral a sociálniho zabezpecení, Trojská
t997113a,

zastoupeného(zastoupené):

Praha 8, IC:0000ÓqÓ]

180 21,

---

proti
povirrnémLr

(povinné): DFK

STAVBY,

s'I.o., U Pl)nrírny 4/79o,740 OO, Praha 4,

zastoupenému (Zastoupené):
pro 48.782'19

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Homokčská 650l29,Pruha 4

v souladu s bodern 8 č]. tl přechodných usta.noveni zlkona
č.396/2012 sb., ktelým se mění
l9o3 Sb'. obcansLy soudni tád a dle opateni pieor"ar1ne
1*9".č:'?o
'o,ň" pod sp'./n.4ospr
lq25 20l2. spjs vedeny pod spisorott značkou lJ E 291l2bll

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:45 E
Protokol

o

47912006

_ 15

předání spisu soudnímu exekutořovi

28'plúu 29b' Pmt]a i0' ve věci výkonu rozhodnutí
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ui'
oĎIávněného

(oprávnéné): PraŽská

'

1997/13a' 182 00'
spJáva sociálního zabezpečení' Troj ská

Praha 8- lČ: 0000óoo]

zastoupeného(zastoupené):

_--

proti

Alois Vokolrn'
povinnému 1por inne t:
zastoupenému ( zastoupene): ----

,

Rybarna 118, 398 01-Mirotice,

pro 136'964'00 Kč,
předď soudnímu exekutorovi

:

Praha 4
JUDI' Jana Tvldková' Homokrčská 650/29'

\ souladu J bodem 8 Čl' ll přecho(lnych

se inéní
Ltsranoreru záLona Č"]c)ó 20l2 Sb"-ktervn'

pod sp'zn' 40spr
u al" opu*eni prea"eal;ne soudu
q9 l9o3 Sb.. obČans(j
'ouo''aj
pod spisovou značkou 45r 41912006
í6zi)řirz, .p'š
zákon č.

'"ú:'

V Praze dne

..

.. .. ..

'

niedaia

ze

Obvodii soud Pro Prahu 4

povéiená mistopředsedk} né soudu
JUDr. Donka Vocetkova

převzal(a)
JUDi. Jana Twdková

Čj. soudu: 35E 5061201l -y'5
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28'pluku 29b' Praha

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

oplá\,něného (oprávněné): Plažská správa sociáního zabezpečení' olšanská 3, 13o 0o, Plaha 3,

IC:00006963
zastoupeného(zastoupené): --proti
povinnému

(povinné): Antonín Čochnář,

zastoupenému(zastoupené):

plo22'474,00

IČ; 74538560

,

ocelíkova 67211, 149 00 PÍaha 4,

_--

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Twdková, Homokčská 6 5Ol29 , Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zékola č,396/2012 Sb', kteďm se mě í
z^<on ě.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opaťení předsedkyně soudu pod sp.zn. 4oSpI
1925120l2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 506/2011

V Praze dne

předala
za obvodní soud pťo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JIJDr- Jana Tvrdková

Čj' soudu:

13

E 487l2oll - [1

Protokol o předání spisu soudnírnu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28'p1uku 29b' Praia 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné)| Pražská sp'ráva sociálního zabezpečení, Tlojská 1997/]3a'
Praha 8. IC: 00006961

182 00,

zastoupeného(zastoupené): --prori

povinnérnu

(povinné): Vu Thj Kim Yen.

zastoupenému (zastoupené):
pÍo 3-837.00

\Č: 2'7

--_

9'7

5401

Milevská 1120/34' 140

00 Praha 4,

Kč,

předal sot_rdnírrru exekutoro\'i

:

JUDr. Jana Tvrdková' Homokčská 650l29 Praha 4
'

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákola č.396/2012 sb., kteďm se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
l925120l2, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 487/2011

V Praze dne

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

předala
za obvodní sottd plo Prahu 4
pověiená nístopředsedkyně soudtr
JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. JaIa Tvrdková

Č.j. soludu'| 35 E 4.7g/2oll - 12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4.
opťávněného

sídlem ul' 28.pluku 29b' Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí

5e

(oplá\'něné): Plažská správa sociálního zabezpečení, Troj ská
praha 8, ICr 0000696i

199,1/13a,

\82 00'

---

zastoupeného (zastoupené):
proti
povinnému

(povimé):

Dream P]aa9'5.r'o.' K Ladům 85, l43 00, Praha 4 Cholupice'

zastoupenému (zasloupené):

plo 384.l17.00 Kč.
předal souclnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homokčsk á 650/29, Ptaha 4

8 čL' II přechodDých

ustanovení zítkola ř,.39612012 Sb., kter,ým se mění
'':"il"9"^:
'|99:T-Sb., občanský
zákon_č. 99/196j
sour:lní řád a dle opatiení předsedkyně soudu pod sp.zn. 4ospr
1925/2012. spis Vedený pod spisovou značkou 35

E

47912_011

V Praze dne

předala
za obr'odní soud pto Prahu 4

pověřená mistopředsedkyně soudu

JfIDr' ]JonkaVocetková

převzal(a)
JUDI. ]ana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E 932l20l1

-9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.pluku 29b' Pťaha 10, ve věci Úkonu lozhodnutí
oFávněného (oplá\,něné): Pražská sp-ráva sociálního zabezpečení' Troj ská I99'l l13a' 182 00,
Praha 8, IC: 00006963
zastoupeného(zastoupené): --proti

povinnému(povirné): Josefstmad'
zastoupenému (zastoupené):
pro 20.636,00

1Č 61394264

Cholupická 687/27, 140 00' Praha 4'

*--

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jaía Tr'rdková, Homokčská 650/29' Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákola ě.396120|2 Sb., Ltmým se mění
zákon č' 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vedeÍý pod spisovou značkou 35 E 93212011

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedk1ně soudu

převzal(a)
JUDI. Jarra Tvrdková

Čj' soudu:
Protokol

o

13

E 3080/2011 -

15

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10. ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdravotní pojišťovna Ministerstva vÍitra Českérepubliky, Kodaiská
144I116' 10l 00' Praha 10. IČ: 47114304

zastoupeného(zastoupené): --_
proti

(povimé):

povimému
Petla
zastoupenému(zastoupené): -*přo 27'837'00

Holynová,

Mečislavova 9/17, 1'l0 00' Praha 4,

Kč'

předal soudnimu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková' Homokčská 650129

'Pftha

4

v sor adu s bodem 8 čl. Il přechodných ustanovení zékor\a č.39612072 Sb., kte{Ím se mění
zákon č' 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 4ospr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 3080/2011

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JL]DI' Donl<a Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E2125l20I0 '

12

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahrr 4, se sídlem ul' 28.pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu rczhodnutí

_

oprávněného

(oprávněné): Zdravotní pojisťovna Ministersha vnitra Českérepubliky, Kodaňská
1441146'10100, Praha 10, IČ: 47114304

zastoupeného(zastoupené): --proti

_

povirrrrému

(povirLrré):

zastoupenému(zastoupené):
pro 35.587,00

Kačmar,

JaÍoslav
Praha 4, IČ: 4395854l

,

Anta]a Staška 104/26, 140 00,

---

Kč'

předal soudnímu exekutolovi

:

JUDI. Jana Twdková, Homokčská 650129, Ptaha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákoně č.396120]L2 Sb., kte4ím se mění
zákon č. 99/1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
"l3 E 2725 D01o
1 925/20 12' spis vedený pod spisovou značkou

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JlIDť. Donka vocetková

převzal(a)
JtJDr. Jana Tvrdková

ť9,

:*\

_-_ktr_lt!.

Předávací protokol
okresnísoudvTrutnověvevěcech\}kontLrozhodnutlzahaje1r]ichnan.ivrhpředávádle
solLdni exekutorce' Exekutorský úŤad
čl' It odst' 3 zák' č.3961201'2 sb' JUDI' Jane T\rdkole'
v Tiutnově
ř'Jř." "rai.- p."na 4, HornokčSká 650/29' spisy vedené rr okresního soudu
pod sp' zn :_
(
'.
z'ravolni pojisl ovr) minisrets \d \nilra R, 5e 'loleŤ
l )1F Q )Ol2 \e \ecl opr.\rene
'i++ri+o
'''
proti pol inrremu TomáŠ] Brauno\i' bytem Vlchlabí'

ilí"-ii':'í;ilřa
Krkonošská 182

4' Antala Stašlo
oplávněné Městské časti Praha 4' se sídlem Praha
p.oti po"irrnému Janu Málkovi, býem Trutno\" spojka

u
'' ňi'ňě1'nolí r" "ěci
ióisl8ot

V Trutnově dne 18' Zaií 2013

Převza]|

Předala:

Mpr NJdé7da \ a"lLlo\a
-ir' "o,"a."il' y^c of're'n ho 'oJd
v

Tru1nově

I

JLIDr'Janalrrdko'a
<oudnr

erekr'ro'la

Exektitorský írřad Praha 4

Čj. soudrr:

35

E 1321l2oog - 2I

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul.
oplávněného (oprávněné)

|

28.p1Lrku 29b,

Praha ]0, ve věci výkonu lozhoalnutí

Vodilrny

a kanaiizace K'arlo\ } Var) , a's'. S ludentská 328/64. 360 07.
Karlo\ \ Vary-Doub'. lť: 4q78o2'8
zastoupeného (zastoupené): MgI' Jiřím Klonusem, advokátemj Studenlská 328/64.
360 07
Karlovy VaIy Doubí,

proti

povinnénu (povinné):

VARBYT

stavební filmlPraha a's'. v likvidaci. Na dvorcích
12/284, 140 00, praha 4.

zastoupenému(Zastoupené)| *-pťo 45.716,60

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

I

JUDr' Jana Tr'rdková, |Iomokrčská 650l29.Praha4

u.:ou]11o_: bodem 8 č1' ll přechodných ustanovení zař.ona č. 396120|2 sb., kterým se měoí
záko11č' 9911963 Sb'' občanský soudní řád a dle opaťení předserlkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1321/2009

V Praze dne

předa]a
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donta vocetková

přer'za1(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E

I593/2Olo - 14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahrr 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10,
ve věci výkonu rozhodnutí
oprár'něného

(oprávněné): Městská

zastoupeného(zastoupené):

---

část Praha,1. Ič: 00063584

prori
povirrrrému

(povinné): Lucie Kónigsmarková,
140 46, praha 4

zastoupenému (zastoupené):

,

Antala Staška 2059/80b,

--_

pro 667'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Homokrčská 650/29,Praha4

č]..I] piechodných
],::n'"di:,*9:T.8
záko-n'č'' 9911963 Sb'. obeanský

ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
soudni řád a dle opaťení předsedkyně sour1u pod ip.zn' 40Spr
1925120l2, spis vedený pod spisovou značkou 35Ě 1593/i010

v}možený soudní poplatek ve

výši 3oo,00 Kč

bude zaslrín na č.ú.3 7 03 -132'7 02I /0'11o, ýaÍiabilnísymbol 3512159310

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Don]<a Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jarra Tvrdková

Čj' soudu:35 E

339/2011 - 13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořoYi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.piuku 29b' Plaha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

Zastoupeného(zastoupené):

čr{st Plaha 4,

IČ:00063584

Antďa staška 2059/80' I40 46,

P:triba 4,

---

proti
povinnému

(povinné): Eva Bártíková,

zastoupenému(zastoupené):

1Č 7036926'7

,

Murgašova 127413' 142 o0, Pruha 4,

---

pro 7.500,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvldková, Homokčská 6 50/29'Praha 4

v souladu s bodem 8 č1' II přeclrodných ustanovelí zákona č'39612012 Sb', kteným se mění
zákon ě' 9911963 sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40spl
1925/2012, spis vedený pod spisovou Značkou 35E339/201l

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopiedsedkyně soudu

JUDr. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35 E 3689/2012 - 20

Pťotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b' Plaha 10, ve věci
Úkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdravotní pojišťovna Ministentva

Zastoupeného(zastoupené):

\',r]itla Českérepublilry'

|41I/46' 101 00. Praha 10. ]Č: 471 14304

Kodaňská

---

proti

(povinné):

povinnému
Zdeněk
zastoupenému (zastoupené):

-__

Jiskra,

,

Vokrojova 3378' 14000,Praha4

pro 14'016,00 Kč,
piedal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokčská 650/29' Plaha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 sb'. ktením se mění
/á(on č' qa lso1 sb'. obcanský <oudni ijd a dle opalřeni předsedk}Ťé .ouc1u pod,p'.,n',lOSpr
1925/20l2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3689nu2

V Praze dre

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená místopiedsedkyně sotrdu
JUDI' Donka Vocelková

převzď(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:35 E

221l2o09 - 38

ProÍokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28'pluku 29b, Praha 1o, ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného (oprávněrré): Městská část Plaha 4' Antala staška 2059/8ob, l4o
46, Praha 4'
Ič: 00063584

zastoupeného(zastoupené): *-ploti

(povinné):

povirrnému
Jana
zastoupenému(zastoupené):

--_

Marvanova.

Tlojovjce 77, 538 3j Třojovice,

pro 1.000'00 Kč'
předal soudnímu exekutolovi JUDr' Jana Tvrdková, Homokrčsk á 650129'|r:aha 4

v.souladu s bodem 8 č1. II přecbodných ustanovení zikona č.396/2012 sb., kte|im se mění
zákon č' 9911963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2zll20og

vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č.ú'3703-1327021/07I0, vatiabilní s1mbol 35l2022109

v

Pťaze dDe

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUD.. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvldková

Č.j. soudu:35 E 1592/2010 - 14

Přotokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pťo Prahu 4, se sídlem u]. 28.p1uku 29b,
Praha 1o, ve věci výkonu rozhodtrutí
oprávněného

(oprálněné): Městská částIraha 4, Antala
IČ:00063584

staka 2059/80b' l40 46 Praha 4,

_*-

zastoupeného(zastoupeDé):
proLi

povinnému

(povinué): Kalel Ka
r,.ur'u +,

---

zastoupenému (zastoupené):

r'ě|lszszrz4

,

Anta'a staška 2059/80b' 140 46

pro l.000.00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homokčská 65Ol29'Ptaha 4

v sou]adu s boden] 8 cl' II přechodných ustanovení
zikona ě.3962012 Sb.,
l9ó] sb.. obÓan\|ý sourlrI iacl a dle opalienl p,"a."al;ne'ouau kterÍm se mění
pl;];];.*ilšil
1:i9"_:.:o
la25/20]2.spis vedeni pod spi:o!ou ZnaČkou ss lsszl)ot0

t

Vj mo7enj soudni poplatek

r

e

v!si

bude Zaslán na a'ú. 370J-] J2702

l

]00.00 Kč

07 l 0. variabilní symbol ]5 l 2 l 5q2 l 0

V PrMe dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI' Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj' soÚdu:

45 E 9312005

_

35

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
ve věci výkonu rozhodíutí
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28'pluku 29b' Praha 1o'

Staška 2059/80b' 140 46' Praha 4'
oplavnéného (oplávnéné): MesBká Óást Plaha 4. Antala

-

lC:00061584
zastoupeného(zastoúpené):--proti

'

polinnému

(povinne):

zastoupenému(zastoupené):

Kaspel,

Karel
lC 45257124

'

Sevemí v 617/3' 14l 00' Píaha 4'

-_-

pro l0.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Twdková, Homokčská 650129'Pfuh^ 4

zťl<ona č' 396noI2 sb'' kt€Iým se mění
v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení
pod sp.zn' 40Spr
s;/1s6: sb', obearrsky souani řád a dle opatření předsedkyně soudu
"ai*
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 45 E 93/2005

t

V Praze dne

předala
sotrd pro Prahu 4
obvodní
za
pověřená místopředsedkyně soudu
JlIDI' Donka vocetková

převzal(a)
JI]DI. Jana Tvldková

Cj. soudu:

35

E

17912011 - 13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b'
Praha
oprávněného

(oprávněné):

|j"1r}:^''p^.iy"

IC:!0006963

zastoupeného (zastoupené):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

rociálního zabezpečení'olšanská 3, 130 00, Praha 3,

proti

(povinné):

povinnému
VH TRÁNS s.r.o., Hvožďanská 3, 140 00, Praha 4,
zastoupenému (Zastoupené): -_--pro 321.210,80 Kč,
předal soudnímrt exekutorovi

:

JUD'. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65O/29,Praha 4

8 čl. II přechodných ustanovení zákonač.396/2012
Sb., kterým se mění
sb., občanský soudní řád a dle opatření
|redsedkync soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou ss'n'
ngdón

".:"dť'^:999em
zákon č' 9911963

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Sp. zn. soudu: Z6E 43612012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
okresní soud v Hav1íčkověBrodě ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha 4, Antala Staška 2059/80b' |40 46,Prah* 4

proti
povinnému

(povinné): Pet1!{4y --

Žižkov 111205, 580 01, HavlíčkůvBrod

předal soudníInu exekutorovi JUDr. Janě TvrdkÓvé' Exekutorský úřad Pr'aha 4, se sídlem Homokrčská
650l29 Praha 4 v souladu s bodenr 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kterýrrr se
'
mění zákon ř:' 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 26E 436120|2.

Bankovni spoieni pro úhradu soudního poplatku ve v,ýši 500._- Kč:
č. ú. 3703-1725521/0710. variabilní svmbol 5300076112.

V Havlíčkově Brodě dne

Jt-,]Dí JonG Tv rakolď

Mgr' Jana Panská

předsedkyně okesního soudu

soudní exekutof

Sp. zn. soudu 30Spr 9612013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud Praha _ západ ve věci ýkonu rozhodnutí
oprávněného Zdravotni pojišt'ovny ministerstva vnitra čR, pobočka Praha, se sídlem U
Výstaviště 17, P.o.Box 5'74' l10 42 Praha'7. zn. ZP-16/6|3lAA-O4-O9
proti

povinnému CyriluBřezíkovi'narozeném

býem Riegrova 96' 252 19 Rudná u

Prahy
o vymoŽení 99.554'- Kč s příslušenstvím

předal soudnímu exekutorovi JUDr' Janě Tvrdkové ane ...2.'l.:j!..'i!]3.... v souladu s bodem
8 č1. II přechodných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád spis vedený pod
spisovou znaěkou 24 E 420120]'0

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

_

Soupis movitých věcí povinného ze dne

_

odebrané nebo zajištěnévěci povinného:

..

.

.....

1..................

2. .................

3..................

V Praze

dne

? 1 '1{l ?tli3

JUDr. Filip HavryJaokresní soud P r aha-zátÁd
místopředsed3 so
po.'ěřcnÚ k}Á-{ááLÚí

c.lu.]l

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor
r

Sp. zn. soudu 30Spr 96/2013

ProtokoI o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud Praha - západ ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného Hasičská vzájemná pojišt'ovna, a.s., Římská2135145,I20 00 Praha 2
pÍoti
b1tem NádraŽní 189' 254 01
povinnému JiřímuVilímkovi,narozenému
Jílovéu Prahy
o \Ymožení2.113,- Kč s přísl.

JUDr. Janě Tvrdkové a* ....1:...l|.'lJ|l.!... u ro.luau s bodem
8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád spis vedený pod

předa1 soudnímu exekutorovi

spisovou značkou 23 E I8012012

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:
Soupis movitých věcí povimého ze dne

. . . . .

...

odebrané nebo zajištěnévěci povinného:
I

1

-)..................

Y Pru'g 6ns

1

l

-10- tlr rt

JUDr. Filip Havroa
okresní sg( P-1bňzapaa

místoptedřdlfoudu - nr l ěi,.

n

r'rlnřerÍce/}'{atiíL'qlt Tdx

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 7E 118812012

Protolrol o předání spisu soudtímu ex€kutorovi
oklesní soud v ť]stínad orlicí ve věci výkonu iozhtrclrrutí

oprávněného:

}.4ěstská část Praha 4. IČ: 0ó3584

Antala S1aška 205q/80b. l40 46 Praha 4

pr(:Jtr

povinnémLl:

Kar'c'l Flájeli. llar.

N{asarykova óó5. 5ó5

0l Choceít

předal soudnírntr exekutorovi .lUDr'. Janě 'I'vrdkové z Exeliutcrrskél-to Írřadu Praha 4, se sídlerrr
Hornokrčská 650/29. Praha 4' v souladu s boclem 8 čl. II přechodnýcb ustanor'ení zákona č. 39612012
Sb', kteq/m se mění zákon č.9911963 Sb., občanský scrrrdní řád. spis vedený pcld spisor'ou značkou
7E 1788i2012.

Spolu se spisem byl sorrclnímu exekutorovi pŤediln:

-

Soupis movitýclr věcí por'írnéhcl ze tlrle

-

oclebrané nebo zajištelnó věci pcvirrrrélro:

-

Bankovní spojení na úlrradu předepsaného SoPu Ye \'ýši Kč 500,- - účetveclený u ČNB
} Iradec Králové, č.ú.] 703_ l22061 1107 l0' VS 0i 12118812

Oltresni soud v LIstí rrad orlicí dne

Podpis přeclsed;'' soudrr

l
l'

1l.l0'20l3

Poclpis exekutot'a' kteqý spis převzal

Č i soldu]
Protolrol

o

/ó

lo upenó

ho

pLLLkJ

(oprávíčnó): Pra2skí sprála
PĎhx R

(

Zaíoupenó) --_

29b, Púha l0. ve věcl výkÓ.u rÓzh.dnuli

sociálniho zab.zpcieni,lio ská l997]l]a' l82 00,

lč 0000Áq6'r

poliménru(!ovnl.é): vuNghiemxuan'
aíoupenánu kótoupe.é)

pied al so udninru exeku

to

8

Dředín' spisu soudnínu exekutorori

obÝodni s.Ld p.Ó PÍnu 4' sc sid].nr l.23
Óprávněnčho

l] L l08120ll

Pfuha4.IČ:23]6]

rovi : JUDI.

JamTv

lnry.hola335]l]'l4]00,

Ló7

ková. HÓhÓklóská

650/29. Pra]r.4

\ so ladu s bodem 8 čl I] pieclrodnýclr uýanove.i zákon! č ]96/2012 Sb', kteďm se něni
ákon č' 99/l963 sb',.bčmský soudni řád a dle opati€ni piedsedkyné soudu pod sp a.40spl
1925!012, spn vedéný lod ŤisoÝouznačkon 13l l08/20lt

v Prař Jne

piedala

zaobýodni soud pro Prab! 4
pověiená nrístopředsédky.ě so du
JUDr Donka vocelková

pi€vza(á)
JÚDr' Jara Tvdková

Sp. zn. soudu: 22 F, 912013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Jablonci nad Nisou ve věci výkonu rozliodrrutí
Městská část Praha 4, Aritala Staška 2059/80b'

oprávněné:

140 00 Praha 4

proti

Dinh Thanh Pham,

povlnnemu:

býeni Skelná209ll29,466 02 Jablonec

předal soudnímu exekutofoVi

v

riad

Nisou

dne

souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona

zákon č' 99l1963 Sb., občanský soudní řád,

spis vedený

pod

č' 396120|2 Sb.,

kterým se mění

spisovou značkou 22 E

9l2.0I3

'

V Jablonci nad Nisou dne

JUDr. Jana Brabcová
předsedkyně okesního s
v Jablonci nad Nisy'
I

JUDr. Jana Tvrdková
soudní eXekutoI

Exekutorského úřadu p'
se sídlem

r.,

r rq\a 4

Honokrčská 29, Praha 4

Sp. zn. soudu: 11

E I429lZ0Il-34
15 Spr 13/2013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v DomaŽlicích ve věci vÝkorru rozhodnutí
oprávněného (oprávriěné):

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra českérepubliky,
|Č: 47114304, se sídlem Kodaňská 1441/46' 1O1 00 Praha 10,
k doručerrí:Zdravotní pojišťovnaMinisterstva vnitra Českérepubliky,
pobočka Praha,U Výstaviště l7, P.o.Box 574, 170 42Praha'1
č J.

proti

Povinnému (povinné):

ZP -42l619 l

AA-04-08

Miloš Mladenov,
Domažlice

b'.tem Ž1žkova 75, 344 01,

předává soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4, Hornokrčská 650/29,
140 00 Praha 4, v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kteÚm

se mění zákon
142912011.

č' 9911963 Sb.,

občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 1l E

Spis se předává tomuto nově pověřenému exekutorovi k dalšímuÍízenína základě pravomocného
usnesení o změně exekutora.

V DomaŽlicích dne 2.9.20l]

JUDr.

piedseda oJíesr

vigler
soudu v Domažlicích

JUDr. Jana Tvrdl{ova
souclni exekrrÁr

Sp. zn. soudu: 1l E 6621201.2-39
15 Spr 13/2013

Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Dornažlicíchve věci výkonu rozhodnuti
oprávněného (oprávněné):

Zdravotni pojištbvna ministerstva vnitra českérepubliky' IČ:
47114304' se sídlem Kodaňská 1441146' l0100 Praha 10,
čj. ZP-VN-1 l 1/AA_04-12

proti
Povinnému (povinné):

Jiří Urban'

,

bytem Jiráskova 169, 345 62, Holýšov

předává soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4, Hornokróská 650/29'
l40 00 Praha 4, v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č' 39612012 Sb., kter:ýnt
se mění zákon ó' 99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 1 1 E 662/2012.

Spis se předává tomuto nově pověřenému exekutorovi k dalšímuíízenína zák|adě pravomocného
usnesení o změně exekutora.

V DomaŽlicích dne 2.9.2013

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu

Protokol

nL(\n'soud}lahJ

Z4.a,l

o

lospr

96/2011

Dřcdání sDj!u n,udnínu e\okÚ(orovi

\. \é.i

opá!ně!éhozdrllolníPoiišt'oÝňymn'istcrstv!YnitručR,sesídlenKodaňskáLt'11/'1ó'

JJlln školn' 73]'25Ž ]]

!.vLnné Dlrj. KlunoYó'
o v'1moŽe.i l ]9

]]7 Kčspní.

l',dk-éd*

P.uhonnc

: ?.]q .?!]l' ' vsolladusboden]
pfudal ý]udninu cÝ.kLloÍovi JUDI Janě
3 č] ll pitchodných ustnove.j ákona Ó 99/l96] sb', občanský soudni iíd sPis Ý.dcný pod
spj$vÓu značk.u 2] L 68/20]]

spohL se spjscn b]l soldninru

soupis novitý.h
odebfuné . ebo

''ěcí

povimého ze dne '

zar i štĎné včci

L
1

7

elekutoroli piedán:

-r!

2illl

JUDL l'ili|]hlĚ
ok..sÓi sold 9íalra_ápad
pověiený p\Édledkyni s.!du

povi

rého

sp m' so du]]ospl9Ú101]

'

}řotokol

o

DřcdánísDisu soudnímu cI.kutoroYi

okresni soud Pmlra záp.d ve rěci

li(onu rczlrodlud

opLáuěDého zdrlyotní pojišt'oyny ninisterstvl vnih'' ČR' sc sid]ťnr Kod.nská l]4l/46'

poviDré P.třclokornó'
o

)lťnr U lé\itJ ]]n' ]5]

vyDožlni 15'677' Kč s Diisl

Pitdal soudnímu e\ekutÚo\j lUDr JanĚ Tvilkolé doe
3 čl lt picchodÚch Uíanovcni zákoDa č 99/19ó] sb,
spjsovou značkou 2] E 59/20l2

spofu scspiscn bylsoudtnnu exeku1oÚvi pi€dán:

_

soupis

nolilillr

Yěci polifurého ze dne

' ' '..

odebimó nebo zajištěné včci povinného:

l.
..
2......................

2 r0

?07

IUDI' Filip IJaíaIda

oLft\ni.ňrLl lĎhJy'jtJd
DoVéitný-di!ťíedk}nisoudu

2 .r0.

2013

6

leneč

s]'

Zn' soudu ]0spl9ó/20]]]

Protokol o Dřcdáli s!isu soudnínu exckutorovi

okftsni sÓUdPraha /injlt !é !ěci vÝk.nlÍJlhodnulj
opúvnčnéhozd.'volni pojiílovny hinisl€rstva lnitři ČR' pobočlo Prah., se sidlenr
Kodaňská l4,ll/.1ó'lmlra ]0, zn' zP 57/257/AA 0.l20l0

poljnDófu Ing.idLnndoYéj

o\}nŇ'ení

s8

Na v.škácll

ll2],Zvolcu Pl.]ry

]1Ú' Kč s Éisllšens1vi.]

d*

Í

?q!

d.jmJ cxckutrovi JUDÍ Ja.ě T*dk.'é
v sÓJ]adl s bodca1
. .? !!
8 č1' II přcchod|ých slÚovcni zákom č 99/]96] sb'' obůfuNki soudli iád sph vcdcný pod
spisolo! značkou ].1 E 54?/20l0
picdal

slrolus. Ťisefo byl s.ldnin L e{ekuloloÝi Piodá.
soupis novilých !ěci poYnÚélo ze

-

dle.'.'.'''

odcbtfuč cbo zajišlčnévú.jpolifulého:

l.
)

l

t

t!

?!1J

Čj soudu] ]5 E 2769/20]0
P.otokol

o

9

předíni 3phu soudnimu e\ekutorovi

obvodnj soud pro Pnhu4'sesidlem Ul 23.FlÚku 29b. Pr.]ra l0.vevécivýko.uÚZbodnuli
Óp.ivněného

(oplivnérc): zdralotni

zs'oupeného (zýoupeué):

poljn.én (povimé):

pojišt'ovna I,IiDisleNlvB lnnra ČeskéÍePubliky, Kodaňská
]44]/46' lol oo, Praha ]0,IČ:'17] l4:]04

LenkaPelco!áMďcÓková,
142 00.

astoupenénru (zólouFné)]

--_

předal soudnjnu eaekulorovi

:

Pnha4.lcr 700610s2

PaFjrnikovaól5/l]'

JUDr. Jana l'lrdková, I]onokŤaská ój0/29' PŘ]ra 4

vsouládÚ s bodcn 8 čl I] přechodných slmoleli zákona č 396/2012 sb', ktéljJnr se něni
ákon č' 99/l963 sb', občanský soud.i řád a dlc opalieni piedsedklně soudu pod sp'zn. 40spr
]925/20]2, spis vede.ýpod spisoyo znaakou 35 E2'ó9l20r0

v

Pm7e dné

pře&la

2 oblodli

soud pÍo Pra]ru

4

poýéleíánistopiedsedkyně soudu
JUDI' Donka vocetkolá

pielzalG)
JUDI. Jma Tvrdková

Čj soudu: ]j E]8081012 l!
l.otokol

obvod

soud

opráuěuého

prcPrahu4'

piť'láni

sp

se sidlérn u] 28

jlU sondnínu exclrutorovi

thku29b.Přalu l0'

ýe !ěc i l ýkonu Ťozhodn

li

(opú!něné): Měsrská

ÚíslPraba 4,
slaŠk! 2o59/8ob' ]40,16, Pralra 4' lČ:
^ltala
000ó]58']

zstoupeuého (z6loupené):

poÝiménu

o

(povnrné): Marlin

zaslo upénéň! (2ston

PEha4

corol'

.

Ánbla slašb 2059/30b. l40 ,ló,

pcné): --_

Feda] soudnnnu exekulolovi

:

JUDŤ Jana Tvrdková, Honokjčská 650/29, Praha 4

! souladu s boden 8 čl' II pi€clrodných lstanolcni úkola d' ]96/2012 sb.. klcrýn se

nrěnj
zn'
40spl
zákon č' 99/]9ój sb ' občanský so dni iád a dle oDalieniptedscdkyně soudu Pod s!
l925/20l2. sph ýedený pod spjsovoÚ badkou 35 [ 3808/2012

vynrožený soudnj poFlalek ve ýýši 500,00 Kč
hnde7xlán nlčú3703_l]2702l,/07lr].!aÍiabi]nj sÝnb.1 ]5l2]808l2

v Prýt dne . '...''''. '''. ''.

piedala

zaoblodnísold plo

hahu.1

polěiená místopledsedkyně soudu
llJDr DonkavÓcelko!á

lřÝza]G)

JLJDr JanaTvdková

Čj' s.!du:35

E ]72l12o12

Prolokol o Dředáni3DhU
obvodni soud prÓ Prahu 4. se sjdlem ul 23.phLku 29b' Praha ]0' ve věci \ikonurczlrodnuli
oFÍá!.ěného (oplávněné):

zslou'enélro (zsouPfl

Vl'

é'''''J''Á

0006:1584

9h\'.

l'

ré):

Nlm
zas1ou

r0''5'o'lo4"|''1j

BFl

s)nLů ]0n/

(,

40L|0,

pc!én L ( zastou pené) ]

pieda]soudninu exekulorovi:

JllDl

]anaT!.dková, Hornokrčská 650/29. Přna 4

vsouladL s bodem 8 čl lJ Piechodných uíJnoveni zákona č ]96/2012 sb'' k1érímse nrěni
zákon č 99/196] sb.. obaaNk]' soMni řád a dLc oFalřenj Diedsedk}nč soudu pod;p.a' 40spÍ
l925/20l2. sph ledený pod spisovou značkou 35 E372l/2ol2
vyDoŽený soudni po pl atel ve výli 500.00 Kč
budeaslán nač'ú]70]_l]2702]/07l0,vfuiabjlni s}nrbol ]5l2372I

obvodni soud pro ťrdu a
lolěřen á nhtopicd scdkyně so ud u
ruDI' DoDla vocelková
Za

12

Čj soudu:
P.otolrol

o

]] E2847/2olo ó

předáni spjsu soudnímu gxekutorovi

obvodni soud Fio PÚnu 4' se sjdlem ul 28 plLtku 29b,

Piúa l0.

ve věci výkonu Dzhodnuri

oFávněného (oP.ávněné): Pluská spjáýa sÓciáIniho zabezpeieDi' Trcjslni ]99?/1]a.l82 00,
zasloupeného (zaslonFeíé)]

Pnha8']c:000069ój

povinnénru(!oúDé):JaroslavDmcš,
zastoupenénu(zastoupené)

Pm]u 4,lČ] l3,ll5547

BudějovicléÚ0o/l]8'l4000'

--_

piedal soudnínru exekutolovi JLJDI. Jma Tvrdková. HofuokŤčski 650/29' Pnha 4

! souladu s bodén 8 čl Il piechoduýclr u$anove zikona č ]96/20]2 sb. klerýn se nrěni
zalron č 99/19Új sb'. občalský soudni řád a dic opatřcni picdscdkÝně soudL aod sp.zÓ
'10spr
]925/20L2' spisledeuý pod spisovou z.ačkou 13 E284710]0

za Obvodni soud pro Prah 4
pověřená n jstoPiedsedkyně soldu

J]JD. Do.ka vocetková

Čj. soudu]

35 E

2s37rolo - ]2

IroÍokol o piťdáni sphU soudniDU exekutorovi
obvodní soud pLo Pmbu 4, se sid]enr ul.28'pluku
29b, PBha r0, ve věci výko.! rczhodnutj
opráv!ěného (opláVDěné): lr€žská sprála
sociá]niho

zsto

Feného

lc:00006961

(^tou!ené): -_

p'tlJá' l'|\m'|:

]
o88
^^1,:l140" s7

7stoLpe!ónu (zastoupeDé):

* L" ^'nro''' p'oo.l''''n P'.Ú'soldn
d

p,,h-

Fie'lal soudnínn] cxekutorcvi

:

l bodenr 8 .]' ]l
/5ro..'.''oo Ý ol;''l

elhorll \!h u\Eoo\en'

\ soÚ]J'lu

a

zl ]cz!eče.í,olšaxtá3'I]]ooo,Pmnaj'

IIJDI' Jml Tvrdkolá, rlonorJčská 650/2'. Pnh' 4

|'.^ň er''|
'l, r roó'0'' 'o
d,
o o.'4co
nJ..p'';'';'''i'"';:."''';:
o\o,. L.", ,,,,u.,rrn,on.o','.

pEl

Obvodni soud !rc
4
lověřená nistopředs ed kýně s old u
ruDr Donka vocetková

. l1
sp zn soudu 2l E
P.otokol
okrsni sold

o

předÁní spisÚ

so

U

t2.r4/2012

dnin u €x.ku toroYi

v chebu ýé véci Ýkoiu .ozhod|Ut'

op.ávněióho(opÍávněné): zdúvoÍlípo.jií'Ó}na mijlisle6Na vnitÍa Českó rcpubljky. Kodaňská
l44l/4ó, ]01 00,Preha l0

IovnDénu(poviÚé): v]adckKeÚřr
PriběŽná60],

]j]

37' Luby

ře'lal pÍosřed' icfo'jn obýodního soudu pio PŤrhu 4 soudíimu exekutorovlv souLadU s bod.m 3 č1.Il
Piechodtrý.h bhnNeni ákom ě']96/2012 sb', kte.ýn 5e nénj zákon
99n96] sb. obó.íský
soudi' řád' spis vede|ý pod spiso}ou zialkou 2] E l244l2ol2.
p

sĎis bÝl Dřcdán soudnimu

č

qckulorovi

PodpispovĚ&né]jo nislopřgdsedy

sud!

dn€:

PodPi5 exckulÓm' kierý sph pievzal

-'

Čj. soudu]

35

E26I2ro]o

_

l2

PíoÍokol o před:lní spisu soUdíímu exgkutořoÝi
obvodui soud FĎ Pfuhu
oplávnělého

'4'

scsidlem ul 28 plLúu29b.],mha lo.vc věci výkonurczhodnulj

(Ópráuěné): Pr'skáspúlasociálnihozabezpcčcni.o]šanskij,1]o0o,PÉha3,
lc: 000069ó]

zastoupcného(astoupeló):

poýjn.éfou (povi

ré):

-

TuDarg^nh.ÓaI ]6'04'1979.Nadobci I I390/8.l4ooo'Práh!4'

zNloupenénu kasoupené):

piedol soudnimu exekuto.ovi JUi]r. Jana TvdkoYá, HornokÍ.ská 650/29' Pmna 4

vso ladu s bodem

8 čl' ]I pic.bodný.h ustanovcni zikon! Č' ]96/20]2 sb.. kle.in se méni
ákon č' 99/I96j sb'' občmský soudni iád a dle opllieni piedsedkynč soudu pod sp'a' 4ospr
]925/20]2, spis vede.ýpod sFisovo znarkou 35 D2612/20l0

picdala
zaobvod.i soudpÚPÉhu4

pověřená

nislopředsedkpě soudn

Jl]Dj D.nk'v..eJk.vá

pieÝzal(a)
JUDI' Jea l'lrdková

Čj'soud!: 1j[26]2/2olo_ l2
Protokol o předá.ispisu soudninU exckuloroyi

obvodnjsodPDPmhu4,sesidlemul'28'p]Dku29b,Práhar0'vevěci!ýkonulo2hodllti
oplávně.ébo

(opráv.ěné): P:':*á_spúva
Ic:0000ó963

sociá]niho ,!bezp€.enj,

,e,:

I liol:id:--!\:
ir.ri
1. tC ?0174t Ll
4toulcnému (zastonpené)] ..-

\

Ó'

l :]0

oo, Pmha 3'

..

ZasIoupeného (zaslÓupené):

piedal soudnimu exekulorÓvi

olšaská 3.

:

, e.,..,o/r

4ono,

JI,DI Jba'llrdková, Horlokrčská 650/29' IŘba 4

édI booen8.| l Óle.noo'''' LloL"'ll-'ld' .'o'o
-('.Lc1fu eměn'
l'
'o'o
'.d''
'1l.oo.Én
l. _"")1':!l 'J
';;;';""';';;.,óiJ;
"'.
oo! |.J."oL l]|

'"'i.;

2

tot!2Ot0

obvodni so d pÍo Prahu 4

pověieuá

m

jstopředsedkyně soudu

JI]DI' Doíka vocelková

Čj' soudu]
P.otolot
obvodn' soud lro Pnhu

'1.

o

oprálněného (opráv!ěné): Městská
astonFeného (ásto pené)]

tlst

l0,vevěo {konu rcZhodnuti

Praha 4, lČ: 000ó]584

poviménu (!ovifuó):

Ahn Tuan Tnn.
u s'oDFenému (7Nlou!ené): -.

:

3l

předÁni spisu soUdninu exekutorovi

sc sidlen u] 23'p1uku29b' PÚna

piedalsoudninru exckutoDli

]5 E 2827/2008

Žiljnská 2l6' l40 00. Pralra 4

JUDi' Jma Tvrdko'á. Honokriská 650/29' Pralra 4

v souladu s boden 8 11. ll piechodnýclr usa.oÝcni ákona č. ]96/20]2 sb'. klerim se něli
pod sP'zn' 40spr
zá.lron č. 99/l96] sb'' občaniký soudni iád a d]e Óp.tieli Piédscdk'né soudu
]925/20]2' sFis vedený Fod spisolol značkou 35 E 2827/20n'l

\1si l00 Llo Kť
'1o|'l'
''o:l'''U'Io'lo,\

\ lnozenl sludnl pop]Jlťk \c

'i

ez"'ta

a

ru

nředala

obvod;i soud pÚ Pmlr

4

Fověiéná nisloPředsedkyně sÓudu

n]DI' Don]G vocclko!á

)nÓo'''.'P

08

pieval(a)
JUDi' Jana Tlrdkoýá

Čj' soudu:35 E2825120l0 ]0
P.orokot

o

předáni spisu soudnimu exckuto.ovi

obvodni sold prÓ Pm]ru 4. se sidlem !]' á'pnlku 29b'
.právněného

(oPdhě.Ú]:

^loupcného

l44l/46'
(z61oupéné)] '.-_

poimen''r'''Úc
zN1oupenému (zýoupeué):

F

řcdal soud

Zdnvotní

nj nr

u

tÓj

l0l

l

0. ve věci výkonu rozhodnuti

išl'ov.a Minis1stva ÝnitaČeskéretubliky' Kodaňská
00. PÍaha 1o. ]c] 47l i4]04

V-'Ro'b'o'lÍ'h á la

lEha

6q4'9]]3

1''''''''a)::i2''lJ300'

eackntolovi ruDr Jma'fvrdková' Hoňokóská 650/29'

Prana 4

vsoulad! s boden 8 čl. l] Fřechodnýclr usla.oveni zikona i.396/20]2 sb'' kteťým se nění
zílou č 99/1963 sb', občanský sold.i řád a dle oPatřeni předsedk}né soudu pod sp'zn. 'lospr
1925/20]2, spis vede.ý pod spisolouznarkou 35tr2825/2010

vPí7.dne

za oblodni soud pfu PÍahu 4
pověiená mistopiedscdkyně soudu
J]jDr. Do.tavocetková

Čj' srudu:

l3 E28o2/2o]o_5

Protokol o př.dáni!Disu sÓudninu exekuiÓř.v;

olxodní soud

sídlcn ul' 23pluk 29b'Páha lo,vevěci výkonu jozhodnu!

pro Prá]ru 4, se

Dn.l 'pa d úD1T}ď'oe'.'

ÓPfriuóného (otŤáYnčné):

o''J \a

'ooo D"l"

24lou pcňého (zslou pcné) :

ře
zasloupené nr u (zatoup ené):

piédal soudninL exe]rulorovi

t

:

o

o': relrr.''m'o''V(.'-"\o''Il.Ó|8''JUU,

ana 4.

JUDr JMa Tlrdková. Homokčská ó5o/]9.

Prálra 4

!'souladu s bodém 8 č] 1! přechodných uslmoveni ákom
...J96l2ol2 sb'. kterin se mění
álo_ oÓ ]''oJ tb Óbcd \kJ o' d- éo o d ' oDd Řn .l
dL\r' o d' I Ud 5D j ao sp'
|Ó2. 1 l2' -p'' \eda) p; ;'

"'",'.;.,"'"'J"l;';";d

za obvodni soud pro PÍaLlru 4
pověřená nri stopřed sedk yné s ond u

ruDr Doďavocetk.vá

Čj. soudu]
Píolokol o nřcdán

j

]]5

E

i'72l2o]o lo

sphu soudniDu ereku!orovi

oblodni Ňud pÍo Pnhu.l' se sidlem !|.28.pluk! 29b. Prahá ]o' !c věťi výkonn Ď,hodn
opúv|č.ého(oprá!.ěné)

PnŽská sPJiva sociáhrilro zabezpečcni,

Tqskri l997/1ja.

!

I32 oo,

aýoltenébo (zasloupeni):

NJ

vltcÚťl|inl |]3] Ó

40Úo,

zaýo lpeDán u ( 76tou pcné) ]

předal soudnnnu cx.kulolovi

:

JUDr' JmaTvldková. HonokJčská ó50/29. Praha 4

lsouladu s bodem 8 čl' II pi€chodných

/it. 40ro .
|o':0l ' l \ed'')''o'pi'

JUDI' Donka vocetková

sb'

ktoŇm se měňi

trJ oor. ,red.cdl\,a,o o,..o.pz.ru\I,
o' /l .! '' ]<Ll-_Ž2or0

za obÝodni soud plo Púhu 4
m is topiedse drynč soudu

pověien á

uslano!éni zíkona č j9ó/2o12

Čj' soudu:

l3I

l766/20]0' lo

PřoÍokol o pttdánisDisu soudninu cxckulorovj
obvodni soUd pro Prahu 4' se sidlcn ul' 28'p1!ku29b, Prána
opŤáYnéného(oprávněné):

asloupcného(z61ouFné):

1o, vc Ýěci

!ýkonL Íozhoduuti

PraŤkásp'rávasociíhrilro2abe/jrečenj.TÚjskál997/l3a.l82oo,
Praha 8.
._._

]Č 000069ó3

poviDrénn('ovimó): MřoďaVDiizlral'
Pm]ra4' lČ l]8l6oj5

NaPankácii353/4.I4ooo,

z6toupenéfo u (zastoupené): ..-_

piedal soudn jfi J exekulorÓ vi : IUDr Ja.a Tudlová' Honrokčská ó5o/2'. Prana

'1

vsoubdu s lrodem 8 čl. II piechodných ustmoveoi ziko.a č. ]96/20]2 sb., kteďnr se měni
zJo'! 4 ,4r,\o. oo.er'r) o ii ,.'o ot(oo.,e .ieo eo .! o,rL ood.p/r 4o(pl
loi5l0 I eoe I roJ p.o\o , u:"o' rJr tTuo)(]tU

piedala
za obvodni soudprcPmnD4

pověřcná nisiopi€dsedkyně

soudu

JUDI' Donka V.céLková

ptevza(a)
JUDr' Jea Tvrd(o!á

Čj. soudu:

l]]

E ]5l9/2o1o

_

Io

Přotokol o Přcdán'ipi5u soudnímu c\ekutorovi
obvodni sold Pl! Pránu], scsjd]em !L 28'pluku2'b, P.aha lo.Ýevécirýkonu
mzhodnuti
opiávněnéb.

(o'úý!éné)ZdElol.

i poj

išťo!í!N1nrisl€Blva

vni Lra Č cs ké repub

l44l/46. l01 00, P.aba l0.lČ:
'17l I.1]o4

zaýoupenébo (zasto pené):

ii

ky' Kodansk á

p ori

oovÍ'-1 l

pÓ.

Vt !l'Blo
'l'og ''
40 Í0, t' \d4.'o
', .047)J

te|:

o ' l\Ó

'l

l

zsLoupenéň! (zastoupe.é)] ..

ptedal soudnimu exekulorcvi

]

JUDI' Jea TvrdkÓvá' IlorlokÍiská ó50/29, Prana

'1

.ollád' bod '8 .l l oie.]oo \.'
j .' rr 'o 2 (b ljesm e n'en
zlJo.( arloa cb ob, ,.1\.,'J..rrooo(ooa, -ed.edl)oesoro,ooo D./ 40.p.
'o-5:0l
\

''' \ed'r)rod p'10l' '"'J- lJl

piedala
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Il plc.hodnýcb usbnoÝeni 2ákona č :]9ó/2012 sb. kledň se děnj
Zákon č 99/1963 sb.' obúlnský soudni iád ! dle opalieni piedsedk}.ě soudu lod st Zn 40spl
]925/20l2' sr]js vedenrlpod spisovou značkou 35D90'1012
s bodcm 8 Ú1.

předala

zaobÝodÓi soud pro Pranu
po

4

věiená nr is lopieds edky. ě soudu
n JT)r D.nka v.ceikoví

PieÝzlL(a)
JUDI' JanaTlrdková

Čj' soudu: ]5 É]500/20L0

_

l0

Prolokol o předíňispistr soudninU exekuloroYi
obvodDi soud pro PElrU,l. se sidlem ul' 28'pluku 29b, Praba ]0, ve věci ýkouu rozhodnuti
oprávnčDého ( oprávDč né

):

Pmžskásprálasociáliihozabezpečeni.TlojskI997/l3a,18200.
Pmh2 B ]Č 00006q6']

aíolpeného(zas(o Pcni): --_

pÓvinnónl

(povin!ó): VkdnnirDvoNký.

/nslouFenéú! (ZaýÓupcíó):

U Kříž-ku l'10]]/4. l40 00, Pra]ra 4.

lČ:4l750q00

--_

piedal soudninru exekulorcli: JUDI.

JhaTvdkolá' Hoňokrčská

ó50/29, Pra]ra 4

čl' Il piechodn]'ch UýanoveDi zákom

č' ]96/2012 sb kleďm se mčni
'
předsedkyně
soudu Pod sp zn' 40spr
zákon č 991196] sb.. ÓbčÚský soudní řád a dlc opatřeni
l925/20l2. spis lede|ý pod spisovou 7iačko! ]5 E 1500/2010
Ý sou]adu s bodcm 8

piedala

aoblodnisoLdFÍo

4

Pranu
nGtopied sedkyně soud!
JI]DI Doíka Vocetko!á

poýě řená

pierzalG)
JUDr' Jm Tvrdkoli

Č l soldu:35 E l470/20Io l4

ProiokÓl o Dřcd:ibí 5Disu 5oudninu éxelruIjrovi
obvodnjsoud proPáhu 4. se sidIénr ul' 28'p1uku
29b' Praha to. ve věci výko.urcáodnuli
oPúvnčného(.]rrávně.é): Plažskn spnje s.iáhjho
ab*peóeoi.
Praha 8. lČ: 0000ó9ó]
za{oupeného(2asto aéné):

]iojsk l997lI]L

l82 0o'

-..

!

o_
?o'ťo'"]"
4 lC 28414s
4stoulrenéňu (zasloupe|é):
pmrrJ

pÍtdal soudnnn c\ekulrrovi

vsouladusboden8Ól

$
-,1.".::. "

ll

:

s

^L

r |a 'o.o

JUDI Jana'lvrdkov{ Iíofiokrčskáó50/29, Páha

pi€chodných

uÍeolení zákona

|4o o'

'1

Č ]9ó/2012_,r:._"
sb. ktelým se měni

br. .,\.oro.rrpo dico"..r-r preo.r ,.
po'l n .o\ . . ,- or JS a l4Tn xrn

za Ohvodrj soud pr. pmhu 4
pověřoŘi m hloDied sedkynó so udu
JUDr DonkxVocetková

|!j

",'."^''

Č i. soud
Protol{ol

oblodnísoud pro Prahu

4. se

opdvněného (JpIávnéné):
zaíoupeného (zastouPenó]

zbtonFenému (zaíoutené):

'

]

35

E]9]/2oll

Dřed:ini sni'u soudninu cxokuÍorori

sidicn ul'

lVl

P Jha

23

plLú! 29b, PBlra lo. ve \čc] výkonu rozh!dnut

'Ď ''o'_o'o'e/p
8.lc 000009ó]

Ic: ó5626206

el''r

o.

7j olrýodni so d lro Prah! 4
věiená or islopiedsed ky n é soldl

'lUDr' Doúa V.ce|k.vá

8n'

Na stÍŽi l195,/57.I'1ooo' Praha 4

přcdalsoudnim cxekulo.ovi ]UDI' Jana Tvrdková. Honoklčská
650/29. Pjrha4

po

7

Čj soudu]
?.otokol
obvod.j soud pÚ

Pral

l

předání spisu soudnimu ekkutoroyi

sidlcn u] 28'pluku 29b. !m]ra lo. ve vé.jVýkonu b2hÓdnuti

4. se

opLávněného (oprávněné):

PfuŽská

sF u

Jc:0000ó963

zastoupenélro (zaíÓupe!é):

zaýoupenóňu (zaíoupcné):

o

j5 E j99/2ol

lČ ] 28482859.

sociálniho zabczpečeni' olšanlká

L

b!(li l] ] Á

j. I]0

o0. Púlra ]'

4] 00 Prir\J4'

předBLsoudnimu exekntnovj .,UDI Jala TvrdkoYí. Homokrčsk ó50/29. PEha4

! souladu s boden 8 Č]' lI pilchodných lsllnoleni zákona i. ]96/2012 sb.. klen:nr \e
'nčňi
álo. 40 |o'' \L ob ' ' o' l o 'il]-Órá'' l Li " '''Ť o'o 'J o''' 40<f
]925/2r]]2. spis Vedený p.d sDhovou /jačkou 35 E399/20ll

za obýodni soud plo Pranu 4
po!č řeíó mhlopied sed kyně so udu

JUDI D.nka Vo.eik.v,

Čj soudu:35
P.ofokot

o

E ]9o/2o]] 7

přcdání spisu soudninu exekutÚroÝi

obýodnisoudpÍÓ Pfulru4' sesidlenul. ]8'plukl29b, Praha l0, Ýe ýěci vjlkonl rozhod.uti
opnívnčnóho (opÍávněné): lnŽská sprála sociál.iho zabezFóeni' TroÍká 199?11j!" l82 00,
Pnna 8' lČ 000069ó3

zasbup€ného(zastoupené):

--_

pÓýinnénu(povinné): sPoLUs w
7lstolpenému (astoupené): --_
přcdal

soudíinl erekulÓrÓvi

:

s's'ř.o', Krčská5l l/5l' l4002.lÉha4'

JUI)I. Jan!Tlldková' Honokjčská 650/29, Praha,l

vsouladu s bodcm 8 óI lI FřechÓdných uíanlveni ákona Č ]96/2012 sb., kleďD se nrěni
zálon Ó 99/19ó] sb. občÚský soudni iád a dle oPalieni piedsedkyné sou.]u Pod sp'zn' 40spl
t925/20]2, spis vedený p.d spisovou znaikou 35E 1902011

piedll!

za obvodni soud pro Pnlru

4

poýčřc ná ni stoF řcds cd kynč so du

Jt]DI Donka v.cctko!á

pievzalG)
JUDI' JaDaTudková

Čj. soudu] lj E I89/2ol
lroÍokoI Ó př€dánispis!

l

soudnínu elekuto.oyi

obvodnj soud pD PŘhu 4. se sídlen ul' 28'p]u(u29b' Prána
10.vevěci výkonu rozhodnutl
oplávnčiého (.právnčÓé):

4toupeného (2Ňtoupené):

?jstoDF€núnu (2610upené)]

|.'J l 'f o'J ú' -lo}D' oecó' l'o|l'|n!

|'d'|ó'

Prúa 3 |a: i)00 ,0Ár

SeNicc Poinl, sFol.

s r.o.,

Jemnictni l4-,1/7, 140

l]O

pmna,l,

pÍ€dalsoudninu exekúoŇvi] JUDr' Jaoa 'l!Ídko!á,
Homo(Éská ó50/29. Pnha 4
ýsouladu s bodem 8 čl' ]I piechodných ustfuoveni zákona
.' l9ól20l2 sb'. kleŇnr se n]ěni
oo:ď _ J o' dr i'd J o ! opJ'"''
;',i
ói;'
]1(:.:'"
].| pod pioorr rl,j lJ T
rq ) 2!r _':]]
.,r \'drn!
""J;''
tS9,20" "d.""';;

72 obvodní soud pÚ lmn 4
pověitn á n ístopře ds ed ky. é soudn
JUDi' Donna vrcetk.vá

'!

čj'sÓudu:35E]2ol2o]] - ]l
Prolokol o př€dáni

spisu soldnímu cxekutořovi

obvodni soud pro PŘhU 4. se sidleDr Ul 23 p]Lku 29b' P.aha l0, !e !ěcivýkÓnÚ ro*odnuri

opó

i'Á!

'opa

]e'e

/o r''- |o io

''die'Leler''o'ilr .ooď'lJ

l441/4ó, loL oo' tLaha lo. IČ 471 l4]04

zótoupenélro (aýoupcnó)

pmti

J] J.' p']en]'o'

zastoupenému (zaslouFené):

předál soudnimL exekuloÍovi

:

š'''lo\4odl l:,llooo.ť'JaJ

JUDI. J ana'l'vrdková. Hoňokrčská 650/29. PEha 4

vsouladn s bodeň 8 čl. Il pieclrodných uýmovcňj zákona č' j9ó/2o12 sb, keýn sc nční
Zákon č.99/1963 sb.' občďský soLdni řád a dlé opaťeni piedsedk},ně soudu pod sp.zn.40sFr
192520l2'spisvedenýpodsphovouzňačkou 35Dt20/201r

předala

aobvodnísoud pD Planu

4

pověřená mislopředsedkyně soudu

JlJDr DÓ.lavocetl.vá

pielzal(a)
J[]Dr. JmaŤln1ková

Čj. soldu] ]5 E l12/20ll

PrololÓlo předíni spisu ioudnimu cxekuto.ovi
ob\odnl s.!d prc Pránu ], se sjJ]enr ul.23pluku29b' PŘha l0' ve věci !ýkonu
roznodnuli
oDráuěnóh. (opráýněné):

Prúsldi spniva sociálniho zabe2PeČení. Tojská t997/13a, t82 oo'

zaýo upené ho ( Zasloupe. ó)

po\nnréoN

(p!vnnré): ČskáúčelDirada,K6jskéregjo|álnicentunLr.!i.-{lnipobočka

za{o'p.Dófiu(aýoLpené):

piedal

Kadno, Soudni 988/1,

--

140 57, pmha 4,

s.udnin cYekutobvi : JUDI JanaTÝdková. Homokrčskáó5029. PLhJ4

čl II pie.bodných Usbnoveni zákona č ]96/2012 sb'. kEdnr se měni
sb'' občanský so dni iad a dlc oPateni piedsedkyŇ soudu pod;! h 4os!r
19:5/20l2' sFis ved9nÝ pod $L$(u
1r

V sooladLL s

zál.lj

bodenr 8

č_ 99/]96]

I
-ai-'
'

aa:lt

-.d, .1
,/\.,
.,o 0..\b.renm
íb'Di.l'" \ o' o,.,o.
]|o]l1"
oi''o'.r"''"."'''.'"';'"J"'-.;];'
f .'']p'' l ''' ' '''' I'I íirr;'l

<men

čj' soudu: ]j ! ]12l2oll
lrolokol
obvodDj ýJJd pro Páhu 4' sc

opriuěného (oprávnéné):

o

]2

piedónispi3u soudnínU qglolorÓýj

drel

I

Po.r

'

0h.fr. o e.e.r\t onlo-oJn

PBxká sprála socjá].iho zb.Zpečeni, TÚjská 1997/l3a.

182 oo,

,'" ." (e.r rad. ( ,r

ooboc.d

2í.uDenéh!(zaíoupcné):

zaíoup.nénru (zasIowéné):

.
"g,o,! I c4 -n -,"o. ,
088/l
Ňadno \oldn
l4Ú 57, Pra]ja 4.

,t .r

pirdal soudniniu e{dtutorovi : JUDi' Jana Tvrd(o!á. Homokrčská 650/29. Paha 4

l

solladu s bodcn 8 Čl' II picchodných uÍanoveui áko.a č' ]9ó/2012 sb'. klerÝm se měni

.o|''.L'ob'ď

'' oo 'oadlc'r iel ÓFo.o'J''e o'd'rcd'p1Jnsp'
r.\'d Dpoo-p:- o /...0 t.flt22otl

ál'
lo

7a

Obvodni soud pro Pnbu 4

po}či.íi]nislopředsedliyně soudu
lLiDr J)rinkrVo..ik.vii

Čj' soudu: ]5! j4?/2o]] l9
Protokol

o

přcdáni spku soUdnínu €xekutoroyi

obvo{tui soud FÍo PBlru 4, scsidlenr ul' 28'p1uk!29b' Pmlra lo. Ve věci vý konu o

opo''ine\o'opo'-Á1r
zastoupené ho

(

\'_1' J l/b./"

lc

zóloupené) ..

002 24tl

'e|

/

o

dnuli

loi'1 s''01 'o )' lJno.'||jAd'

proti

poljnné]nu(polimé): MiloďavvinDer,

Ántalast!ška2o59/sob.1.1ooo'

praha4,

zaslo!penčňu (zastoupenč)]

picdalsÓudninru exekutorovi

:

iUDi

Jmá TvIdkoYá, Homoktská ó50/29, Pfuna 4

vsÓuládusboden3čl II piechodných ustanoveni zákona č']9Úrol2 Sb', kté.ým se nrěni
zákon č 99/19ó] sb., oL]čanský soudni
a dle opa(řeíj piedsedkyně soud! pod sp'zn' 40 spi
l925/2012. spis ýedený pod spisoloJ značkou 35 E347ro1l

iíl

vynjozný soudni poplatek ve výši j00.00 Kč
budezslánmč ú 370j 132702]/07lo' Va abihrj s}ňbol ]5120]47]l

předala

4

za obvodDi soud pro PÍahu
povéřená n ktopte dsédkyně soud u

.ll.]Dr Donla vocettová

JUDI

pielzalG)
Jana Tvrdková

Čj' soudu ]5

E ]3]12o]]

Pro1okol o nřťd!ni sDisu loudoÍnu e\ťkutorov'

Jel'

ob\odni soud pŇ P.ahu 4' se
opráuě!ého ( oPr,vně

DÓ

Pražská

):

'l

{l

).Ó'

l'

\'
'. 0' ' ' )ol''ol'Jl''

sldva socjálniho 7jbezpcče.j' Tnjská l997/]]a.

180

2l,

zótoupcného (aýoup.né):

UI(

AN

STÁSIE

s

r'o. Ta!ďkova 72911o' l49 oo, Prana

]

uáje,

zaíoupcnému (zastonpené):

Piedal soudí'mu exekulorÓvi

v$u]adu

'U

JUD| Jma Tvrdková. Homokjčská ó5o/]9,

p' eoa:n'J p'o\o'''_''o' J5l

Obvodni soud pro Ptuhu 4
polěiená ni slopied sed(vnč s. !J u
.rUDr. Donka Vo.erlori
2a

Praba 4

čl' II pi..hodných !Ímove.j zákona č ]9ól?ol2 sb', ktelým se nrě|i
so'' oÓ'"r l'''odl
'_deo'\l. '' ,ooo pZ J.'p'

s bodcm 8

/; o| ''o. lo'
'2'

:

l'l.r Žorl

Čj.soudu:

35

E I029l20I2

-8

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
10, ve věci výkonu rozhodnutí
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha

oprávněného

(oprávněné): Zďravotnipojišlo1n1Ministerstva vnitra
1441146, t-Oi 00, Praha 10,

Českérepubliky, Kodaňská

IČ:47114304

zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému

(povinné): K1l114A

ďfa s.r.o., Žateckých844l26,140 00, Praha 4-Nusle, IČ:

zastoupenému (zastoupené) :
pro 35.100,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková' Hornokrčská 650l29,Praha4

zékona ě.39612012 Sb., kterým se mění
v sou'adu s bodem 8 č1. il přechodných ustanov ení
dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
zákon č, 9gl1963 Sb., občanský soudní řád a
I925l2}t2,spis vedený pod spisovou značkou 35E t029l2012

podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Č j. soudu: 35

E 8I2l20|O - |2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b'Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pružskáspráva sociálního zabezpeěení, Trojská 1997l13a,182

zastoupeného (zastoupené) :

Praha 8, IČ: 00006963

00,

proti
povinnému (povinné): Pavel Faus,
zastoupenému (zastoupené) :

nar

Na Dolinách 401524, I47 }).Waha 4

pro 30.188,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650129,Praha 4

vsouladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenízákonaě.39612012 Sb., kteým se mění
zékon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
l925l20l2, spis vedený pod spisovou značkou 35E.8t2t2010

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

ptevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Cj.

soudu: 35876U2010 _ 10

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b,Praha
l0, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražskásp'ráva sociálního zabezpečení,
Trojská l997l13a,I82
Praha 8, IČ: 00006963

zastoupeného (zastoupené) :

0O,

proti
povinnému

(povinné): $vorsafuoY, n4L

zastoupenému (zastoupené) :
pro 3.670,00

IC:

Hradeckých t343l3,140 00, Praha4,

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 65)l29,Praha4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanov
ení zákona č.396120|2 Sb., kterým se mění
zákon č, 9911963 Sb., občanský soudňí řád a dle opatreni
|redsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
I925l20l2, spis vedený pod spisovou značkou 35E 7fl/;0n

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podpis)

převza|(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Cj.

soudu: 13E284512010 - 6

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Průskáspráva sociálního zabezpečení,Trojská |997/!3a,18?

zastoupeného (zastoupené):

Praha 8, IČ: 00006963

00,

proti
povinnému

(povinné):

zastoupenému (zastoupené) :

SNIPER Brand a.s.' o'hra ďní IO87l6Ia, I4O

IC:

OO,

Praha 4,

pro 389.658'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650l29,Praha 4

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenízákonač.39612012 Sb., kteým se mění
zékon č,, 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 13E2845/20|0

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

pŤevza|(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu: 13E265512010

-6

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpeěení, olšanská 3,

130 00, Praha 3,

IC: 00006963
zastoupeného (zastoupené)

:

proti

povinnému(povinné): S I LN

I

CE

s.

r.o.,ZdaÍi|á8I718,140 00, Praha 4,IČ:

zastoupenému (zastoupené):
pro 463.507,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650l29,Praha 4

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenizákonač,.39612012 Sb., kterym se mění
zákon ě, 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou |3E265512010

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převza|(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E256512010 -7
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpeěení, olšanská 3,

130 00' Praha 3,

IC:00006963

zastoupeného (zastoupené) :

proti
povinnému

(povinné): Ji-říELqq\L 4qrIC:

-

Mikuláše z Husi 61737,140 00, Pralta4,

zastoupenému (zastoupené):
pro 19.146,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská 650129, Praha 4

v sou|adu s bodem 8 ě1. il přechodných ustanoveni zálkona č,.396120|2 Sb., kteým se mění
zékon č. ggl1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
I925|2OI2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2565/2010

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu:

13 E22O912OIO - 7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražskáspráva sociálního zabezpečení,Trojská 1997ll3a,182

zastoupeného (zastoupené):

Praha 8, IČ: 00006963

00,

proti
povinnému

(povinné): STEPD sool. s r.o., Na Pankráci

zastoupenému (zastoupené) :

IC:

t685lt7,140 00, Praha4,

pro 51.537,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650l29,Praha4

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenízákonaě.396/2012 Sb., kteým se mění
zékon č.99l|963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13E220912010

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu:

13 E2|7012010 - 5

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražskáspráva sociálního zabezpeěení, Trojská |997ll3a, l82 00'

zastoupeného (zastoupené):

Praha 8, IČ: 00006963

proti
povinnému

(povinné): opKS

zastoupenému (zastoupené) :
pro l87.234,00

IC:

lrahe!pgl.

S

r.o. v likvidaci, Sinkulova 106/8, I47 O0'Praha4,

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650/29,Pruha4

vsouladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenizálkonač.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č.99l1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 13E2170l20t0

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

ptevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu:

13

E

|93012010 - 8

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

}"Ť}ísráva sociálního zabezpečení,olšanská 3, 130 00, Praha 3,

IC:00006963

zastoupeného (zastoupené) :

proti
povinnému

(povinné): VladimírsLoieBa. qat.

zastoupenému (zastoupené) :

IC:

Jílovská 1148/14,

I42

00 Praha 4

pro 34.105,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650129,Praha4

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenízákonač.39612012
Sb'' kterym se mění
zákon ě. 99l|963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu poa sp.'n. 40 Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou rs.n rgsoizoto

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převza|(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu:

35

E

1729l2OO9 - 17

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b,Praha 10,
ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

|j"Ť}Í^'práva

IC:00006963

zastoupeného (zastoupené) :

sociálního zabezpečení'olšanská 3, 130 00, Praha 3,

proti

(povinné):

povinnému
Družstvo MORIS, Ke
zastoupenému (zastoupené) :

Krči ltl804,I47 ll,Praha 4,IČ:

pro l.123,95 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650129.Praha4

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanov ení zákona
č.396/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod sp.zn. 40 Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 172gi200g

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převza|(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Č j. soudu: 35

E

I57012O1rO - 7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Průskáspráva sociálního zabezpečení,Trojská 1997l13a,182

zastoupeného (zastoupené) :

Praha 8, IČ: 00006963

00,

proti
povinnému

(povinné): Ferstav holdiqgg.!.

zastoupenému (zastoupené) :

IC:

Nad Strouhou 66415,140 00, Praha 4-Braník,

pto25.983'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská 650129,Ptaha4

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenízákonač.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č.99l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1570/2010

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převza|(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu:

35

E 1|70l20l0 - II

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praba 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražskáspráva sociálního zabezpečení,Trojská 1997lI3a,182 00'
Praha 8, IČ: 00006963

zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému

(povinné): JanaVjďe!9\4.ngl

Jánošíkova I249l5,I42 }},Praha4,

IC:

zastoupenému (zastoupené) :

pro

11

.225,00Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650l29,Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. il přechodných ustanovení zékona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č,. 9gltg63 Sb., občarrský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
I925l2O|2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1170/2010

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

1razítko a podpis)

ptevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Č j. soudu: 35

E

106612010 - 12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽskásprávasociálního zabezpeěení, Trojská 1997ll3a,182

00,

Praha 8, IC: 00006963

zastoupeného (zastoupené) :

proti
povinnému

(povinné): Djn! V'9LT4148'lnr:

Zbudovská 765lI|,I42 00 Praha 4,

IC:

zastoupenému (zastoupené) :

pro 1.899,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská 650l29,Ptaha4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9gl1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1066/2010

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Č j. soudu: 35

E 268712009 - I7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražskásprávasociálního zabezpečení,Trojská 1997ll3a,182

00,

Praha 8, IČ: 00006963

zastoupeného (zastoupené) :

proti
povinnému

(povinné): Ivanpg!9losh'lg,.

Ze|ený Pruh 599/69,I40 00, Praha 4,

IC:

zastoupenému (zastoupené)
pro 3.177,00

:

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková' Hornokrěská 650l29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona č,.39612012 Sb., kterym se mění
zákon č,. g9l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 35E268712009

V Praze

dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu:

35 E268612010 _ 19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): okresní správa sociálního zabezpeč,eníPraha 8551225,190 00, Praha 9, IČ: 00006963

zastoupeného (zastoupené):

západ,,

Sokolovská

protl

(povinné): Slunol

povinnému
zastoupenému (zastoupené) :

s.r.o'' Jaurisova 5I5l4,141 00' Praha

4,IČ:

pro 114,023,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 65ol2g,Praha 4

vsouladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenízákonač.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č,. 9911963 Sb., občanský soudní Ťád a d|e opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35tr.2686t2010

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Sp.zn. soudu: 19

E

100612009-37

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Litoměřicích ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného:

Městská část Praha 4, Anta|a Staška 2059l80b,,I4o 46.Praha 4. IČ 00063584

proti
povinnému:

Daniel Holovský, nar.

,

Mírovénáměstí I5l7,412 01. Litoměřice

předal JUDr. Janě Tvrdkové, soudní exekutorceo Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem
Hornokrčsk á 650l2g,Praha 4, dne
louladu s bodem 8 čl. JJ přechodných ustanovení

kteým se mění zákon č,9911963 Sb., oběanský soudní řád, spis
pod spisovou značkou 19 E |00612009.
zákona č.39612012 Sb',

V Litoměřicích dne

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka

vedený

l
i

...F-*1

t l
i"J::j:: *J

:.:l.'.:;lť-.:" }.}i

.q"i$

I

'

Sp. zn. soudu: 49E217612011-19

Protokol o předání spisu soudnÍmu exekutorovi
okresní soud v Novém Jičíněve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

vĚsrsxÁ ČÁsr PRAHA

Nusle

4, Táborská 35ol32, I40 45, Pruha 4

-

oroti

Povinnému (povinné):

Zdeněk Mrštík
;městí 1. 1410|. NovÝ Jičín

předal soudnímu exekutorovi dne 21.08.2013 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení
zákona č.39612012 Sb., kterým se mění zákon č, 99n9$ Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovou značkou 49 E 211 6120II,

V Novém Jiěíně dne 21.08,2013

Podpis exekutora, kteý spis pÍevzal

741 11 olsosní soud v F{ovónr Jičíno
Sp. zn. soudu: 49 E 21812012-23

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Novém Jičíněve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

vĚsrsrÁ ČÁsr PRAFIA 4, Táborská

350132, 14O 45, Praha 4 -

Nusle

proti

Povinnému

(povinné):

Zde!ěk I\4$!ík

aměstí I.7410I. Nový Jičín

předal soudnímu exekutorovi dne 2l.08.2013 vsouladu s bodem 8 č1. il přechodných ustanovení
zákona ě,39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 9911963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod
spísovou značkou 49 E 21812012.

V Novém Jičínědne 2I.08,2013

I

Podpis exekutora, ktery spis převzal

Sp. zri. soudu 30Spr 96/2013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud Praha - západ ve věci ýkonu rozhodnutí

věci výkonu rozhodnutí
oprávněného Zdravotni pojišt'ovna ministerstva vnitra CR, pobočka Praha, se sídlem U
Výstaviště 17' P.o.BoX 574' 1'70 42 Praha7
proti
povirrrrému JiřímuMachulkovi,
, byem Báňská 96, 252 16 Nučice
o lymoŽení 22.]99'- Kč s přísl.
předal soudnímu exekutorovi JUDr.Tvrdková dne .................'. v souladu s bodem 8 čl. II přechodných
ustanovení zákona č' 9911963 Sb.' občanský soudní řád spis vedený pod spisovotl znaěkorr 24 E
504t2006

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis movidch věcí povinného ze dne .... ' '.'

-

Odebrané nebo zajištěné věci povinného:

l. ...........,.......

2. ......... ...... ....
1. ......,............

JUDr. FiJ'
okresní s'
mís'
pov-

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 28

E 34212012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
okresní soud v Jičíněve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

Městská čáSt Praha 4'
se sídlem

Antala Staška 2059/80b, 140 46, Praha 4

proti
povifulému (povinné):

Vladirnír Lansky, nar. 21.01.1973,
býem Březovice 16, 508 01' Hořice

předal soudnímu exekutorovi dne
v souladu s bodem 8 čl' iI přechodných
ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kteqým se mění zákon č.99ll'963 Sb., občans\i soudní řád' spis
vedený pod spisovou Značkou 28 E 342l201z.
Soudní poplatek zaslat na č. ítčtu3'7 03-'127 541/0710, VS: 53000263

13 '

V Jičínědne

Podpis předsedy nebo
ooveieného místooiedsedv soudu

'

'/
/
/

'

/

1
I

Podpis exekutora, kteqý spis převzal

Sp. zn. soudu 30Spr 9ó12013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okesní sorrd Pralra - západ

ve věci qy'konu rozhodnutí

ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného: Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra CR' se sídlem Kodaňská 1141/46, Praha
10

proti povinnému: Tomáši Hladíkovi'
pro J8.266,- Kč s příslušenstvím,

,

bytern Tťebenice 20.252

08 Slap1

nad V ltar ou

předal soudnímu exekutorovi JUDr'Jana Tvrdková |......].;'.........'.... souladu s bodem 8 čl. 1l
přechodnýcb ustanovení zákona č. 9911963 Sb." občanský soudní řád spis vedený pod spisovou
značkou 23 E2]'31201z.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis movidch věcí povinrrélro ze dne

_

odebrané nebo zajištěné věci povinného:

. . .

'. . ..

1.

2.
3.

JUDr.Fill

C)kresní soul'

místopy

pověřer

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. sor:du 30SPr 9612013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud Praha - západ ve věci výkonu rozhodnutí
1141146'
oprávněného: Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra čR, se síd1em Kodaňská
Praha 10
u
proti povinnému: PoLIMIX GRoUP s.r.o.' Se sídlem Braunero va 2070,252 63 Roztoky
PrahY
pro 8.234,- Kč s příslušenstvím,

předal soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové an" .................'... v souladu s bodem
^8
čl. II přechodných ustanovení zákona č. 9911963 Sb., občanský soudní řád spis vedený pod
spisovou značkol23 E 161l20l2

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis moviých věcí povinného ze dne

-

odebrané nebo zajištěnévěci povinrrého:

. . .

.. ...

1..................
2. .................
3..................

V Praze dne

JUDr. Filip'
okresní s.
místopř
pověř

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu 30Spr 9612013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud

Pr aba - západ ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného Zdrayotni pojišt'ovny ministerstva vnitra ČR, se sídlem Kodaňská 1441146,
100 10 Praha 10
protr

povinnému PEMI oIL, s.r.o.'
o r,ymoŽení 14.871'- Kč s přísl.

se sídlem nám.5. května 103, Jinočany,

předal soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové dne '''..........''...'.. v souladu s bodem
8 čl. II přechodných ustanovení zákona č' 99/1963 Sb., občanský soudní řád spis vedený pod
spisovou značkou 23 E 49512012

Spolu se spisem by1 soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis movitých věcí povinného ze dne .......'

-

odebrané nebo zajištěné věci povirrného:

1..................

2. .................

3..................

JUDr. Filip Ha'
okresní sour'
místopřec
pověře'

JUDI. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu 30Spr 9612013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud Praha - západ ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného Zdravotni pojišt'ovna ministerstva vnitra ČR, se sídlem Kodaň ská I14ll46,
100 10 Praha 10
proti
povinnému Mykhaylo Krychfalushiy, r.č.
, býem Chášťany 204,252 19
Rudná u Prahy
o lymoŽení 18.360,- Kč s přísl.

předal soudnímu exekutorovi JUDI. Janě Tvrdkové dne ..................... v souladu s bodem
8 č1. II přechodných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád spis vedený pod
spisovou značkou 24 E 58912012

Spolrr se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis movitých věcí povirr-ného ze dne

-

odebrané nebo zajiŠtěnévěci povinného:

V Praze

dne

JUDr. Filip Ha.

okesní soud
rnístopředs.
pověřený

'

JUDr' Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu 30Spr 9612013

Protokol o přeďání spisu soudnímu exekutorovi
okesní soud Pralra - západ ve věci výkonu rozlrodnutí
ve věci výkorru roz1rodnutí

oprávněnélro:

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra ČR. se sídlem Kodaňská 1141/4ó, Praha
10

byem Rudnýclr D oIů 562,254 01 JílovéuPrahy

proti povinné: Heleně Sedláčkové'
pro 6.480,- Kč s příslušenstvím,

bodem 8 č1. I]
předal soudnímu exekutorovi JtlDr' Jana l r rdková dlte .....'.''..'.....'..'. v souladu s
pod spisovou
přeclrodných ustanoYení zákona č. 99/1963 Sb.' občanský soudní řád spis vedený
značkou

24F] t62tZ01Z

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předárr:

.'"""

-

Soupis moviých věcí povinnélro ze dne

-

odebrané nebo Zajištěnévěci povinného:

...................
2. ...................
3. ...................
1.

V Praze

o,

dne

JUPT'

JUDI. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu 30SPr 9612013

Protokol
okresní soud Pr

aha

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

- zápaď ve věci r"ýkonu rozhodnutí

oprávněného Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra ČR, pobočka Praha, se sídlem U
Výstaviště 17, P.o.BoX 514'I'70 42 Praba7
proti
, býem Na Mad1enkách 1048, Mníšek
povinnému Martinu Hlaváčkovi' r.č.
pod Brdy

o rrymožení22.199,-

Kč s přísl.

předal
soudnímu exekutorovi JUD.. Janě Tvrdkové dne ...'.................. v souladu s bodem
_8
ol. II piechodn;Ích ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád spis vedený pod
spisovou značkou 23 E 242120\0

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis movitých věcí povirurého ze dne

_

odebrané nebo zajištěnévěci povinného:

1.

2.
J.

V Praze

dne

JUDr. Filip Havrda

okesní soud Pr'
místopředsec'l

pověřený "

,

..

.,

JUDI. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu 3OSpr 96/2013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud Praha - západ ve věci r1ikonu rozhodnutí
ve věci q:konu rozhodnutí

oprávněnélro:

Zdrlvotni pojišt'ovny ministerstva vnitra ČR, se sídlem Kodaňská
t0

proti povinné;rlu: Zdeněk Vicenec'
pro 1 i.ó 12,- Kč s příslušenstvím'

r

bytern U Nádraží56'252

1141/46, Praha

68 Středoklrrky

I]
předal soudnímu exekutorovi JUDr.Jana Tvrdková dne"i""' "" '' ""."""'v souladu s bodem 8 čl'
pod spisovou
přechodných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád spis vederr'ý

značkou 23

E 594/2012

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis moviých věcí povirrného ze dne

-

odebrané nebo zajištěné věci povinného:

''...'"

l. ...................
...................
...................

2.
3.

V Praze dne

JUDr. Fil j'
okresní s.
míst
POrr'

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu 30Spr 96/20J3

Protokol o předání spisu souďnímu exekutorovi
okresní soud Praha - západ ve věci ýkonu rozhodnutí
ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného:

Zdravotní pojišt'ovny ministerstva vnitra CR, se sídlem Kodaňská

1141146, Praha

10

proti povinnému: Fáber Hodinář s.r.o., se sídlem Benešova 1281, 252 19 Rudná u Prahy
pro 10.800,- Kč s příslušenstvím,

předal soudnímu exekutorovi JUDr. Jana Tvrdková _. '.. ... ... ... .. ].. '.' souladu s bodem 8 čl. II
přeclrodných ustanovení zákona č' 9911963 Sb., občanský soudní řád spis vedený pod spisovor'r
znaěkotl23 E 595/2072
.

.

.

.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis moviých věcí povinnél-ro ze dne

-

odebrané nebo zajištěné věci povinného:

. . .

... ..

...................
2. ...................
3. ..........,........
1.

JUDr. Fj'

okresní'
mi
po-

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Čj. soudu:35 E 788/201o Přotokol

o

12

přcdání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se síd]em ul. 28.pluku 29b, Praha l0' ve věci výkonu rozhodnutí
op.ávněného

(oprávněné): Z&avotní pojišt'ovna Ministelstva

zastoupeného (zastoupené):

vnifua Českérepúliky, Kodai'iská
1441/46' 1o1 00' Praha 10, IČ: 47114304

*--

prori

povi1nému

(poviíné): David Clroc,
4 ' Braurk

Novodvolská

131/181' 147 00, Pťaha

1

zastoupenému (zastoupeÍé): ----

plo 44'308,00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

.TUDI. Jana Tvrdková, Homokrčsk á 650129

'

Pfuha 4

v souladu s bodem 8 čl' Il pŤechodnýclr ustanovení zákola č.39612012 Sb., kte{im se mění
zákon č.99/1963 Sb', občanský souclní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 788/2010

V Praze dne

Ig

ill

2trj

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JlIDr. Donka Vocetková

převza1(a)

JlJDr- Jana Twdková

Čj. soudu:35 E 14ol2010 Protokol
obvodni soud pro
oprávněrrého

o

10

předání spisu soudnímu exekutorovi

Prahr-r 4' se sícliem ul' 28.p1uku 29b, Pťaha
10, ve \,ěci

výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Zdravotní.pojišťovnaMinisterstva vnitra
Českérepubliky' Na
Míčan]<ách2, 100 00,

---

zastoupeného r zasroLrpené):

Praha I0'IČ: 11114304

prcti
povinnému

(povinné)i Alena Neš]ehová.

zastoupenému(Zastoupené):

praha ,l

Nad Nuslemi 126512|' 140 oo

-*-

plo 66.966'00 Kč'
předa] soudnímu exekutorovi

:

JUD1.. Jana Tvrdková,

Homokčská 650/29, Plaha

,1

\ souladu s boden 8 ČI' lI oiechodnieh utláno\e..]l
/á\ond Č. Jao 20l2 Sb.. kler}m .e mě'lí
l Ooj Sb.. obČJnskJ .""a. i"J .
lr"
,rospr
p'od
1to-n_" :o
la25 20l2. spis l edeni pod spisovou .,račkou J5El40/2i]l0
"pá*"i'"jrjr, "š
"p'zn'

'"ňi

v

praze tue

.....'].

s:

ll7

lltl.i

předaia
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. DoDka vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' sorrdu:

13 E 298/20]2 - 10

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
ve věci výkonu rozhodnutí
obvodoí sorrd plo Pťahu 4, se sídlem ul' 28'p1uku 29b, PÍaha 10'
ÓnráVnéného

(oora\néné): Zdra\oml pojišťo\ la Vini"terstla rniira Česlc republik1' Kodan'lá
l44l 4Ó. l0l 00. P-aha l0' lC: a7l]aj04

zastoupeného(zastoupené): --proti
povinnému

(povinné): RMjlotektion

Zastoupenému (zastoupené)

pro 127.148,00

servis s'r'o'' V Rohu 434/3' 140 00' Praha 4'

|

Kč'

předal soudnímu exeklrtorovi

:

ruDI'

Jana Twdková'

Homokčská 650129'Ptaha 4

č' 396/2012 Sb'' kterým se mění
v souladu s bodem 8 č1. II piechodných ustanovení zíkona
pod sp'Zn' 40spÍ
t' qslrqo: Sb., občanský soudní řácl a dle opatření předsedkyně soudu
',iro.
l92512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 Í z98D012

v

pmze dne

.'1..9..117...:l!.11....

předala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená mí stopředsedkyně soudu
JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

13 E203/2o0.7 - I.1

předání spisu soudnímu exekutořoYi

obvodní soud pro Pratru 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprár,něné): Zrlravotní pojišťovna Ministerstva
\,nitla Českérepubliky'
výstaviště 17, 1.70 42,Pl?ha7.IČ: 4.1I'l4304
/asroUpeného {/.lstoupenéJ:

U

---

proti
povinrrému

(povinné): PetI opolzel.

zastoupenému(zastoupeíé):

-*-

Anta]a staŠka2059/80, t40 00 Praha 4

plo 5.536,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homokrčská 6

5D/29

'

Praha 4

8 č].-Il piechodnich ustanovení zťkona č.396/2012 sb'' kterjn
se mění
občanský soudní řád a dle opatřerrí piedsedkyně soudu porl ip'zn.
40Spr
1925/20l2, spis vedený pod spisovou značkou t:ÉzogÁol

:.::_!Ťi:,9:9:T'
zar(o-n c ' 99/I9b3 sb'.

v P.-. d'"

.....]..!,.!r:...1!11

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopiedsedkyně soudu
ruDr. Donka Vocetková

pievzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

35

E 12.77/20Il - 44

př€dání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahri 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10,
ve věci výkonu rozhodnutí

(oFávněné)| celní úřad Praha Dt, Logistickj
ňiean1 u Prah5, |( :7l2l'4olI
zastoupeného(zastoupené): _*oprávněného

telminál Nupaky t48, 251 01,

prori

povinrému

(povinrré): Miroslav Vemel,

zastoupenénu (zastoupené):

Michle' lČ: l84 J]73

--_

Jiv enská I295l2' 140 00. Praha 4_
i

pro 4.596,00 Kč,

piedal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvldková' Homokčská 65 0/29' Praha 4

č]' Il
"':*lť"^:.P9:'l.8
c' 9q l'.'ÓJ Sb'.

ptechodnjch ustanovení zťkona č' 396/2012 sb., kte.im se mění
občanski solldnl iad a d|e opalřenl piedsedk)né soudu pod sp'zn' 40Spr
lq25 20l2. sDis \eden1 pod spi'ovou zlaek"" jJĚi]i'ioř'

za_hon

V) moŽený soudfu poplalek ve \ yši J00,00 Kc
bude zaslán m č'ú'J703- 1j2 702ll07l0' variabilní s},rnbol stanoví
účtárrlašoudu

V Praze dne

Ig

0l llti

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověiená místopiedsedkyně soudu
ruDl' Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

35

E 1608/2011 '

16

předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlen ul' 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
opláv[ěného

(opláměné): vojenská
r4O4

zastoupeíého(zastoupené): *--

zdlavotnI pojjsťovna Ceske lepubliky' Drahobejlova
4, tq0 03. praha q. lC: 47 t t4975

proti
povinnénru (povinné)

|

Doplavní a zemrí nráce
148 00, Praha 4,

- RoUšká- s.I.o. v

likvidaci, vídeňská 405/1,

zastoupeíému(Zastoupené):.--pro 107.647,00 Kč,

předal soudnímu exekutolovi : JUDI. Jana Tvrdková, Hornokčsk á 65ol29.PÍaL)a 4

8 č1' II přechodných rrstanovení zákona č.396/2012 sb., kte|/m se mění
zákoÍ\-č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření piedsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
1925/2012, spis vedeíý pod spisovou značkou 35 E 1608/'011

v-souladu_ s bodem

v p.*"

4""

1..$.:. !.{:..

il]i

piedala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E2190l20a9 '
Protokol

o

9

předání spisu soudnímu exekutoroÝi

Praba 1o' ve věci výkonu ťozhodnutí
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28'pluku 29b'
onrávnenébo

zdfavotní pojišťovna Českéreplůliky' Drahobojlova
l4ó4 4- l90 0]' Prahl o, lČ' 47l'4q75

(opralnené): vojelrsLá

'

__--zaslotlpenéi'o (7dstoupenc':

proti
povinnému

(povinné): Delilqtes

zastoupenému (zastoupené)
pro 2'295,00

140 00' Prcha 4 - Nus]e' lČ:
&!c s'r'o', Nlrselská 1496/66'

:

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrclková' Homokčská 650l29 ' Pnha 4

zákona č' 396/2012 Sb'' kterým se mění
v souladu s bodem 8 č1. I1 přechodných lstanovení
qólióá: št., občarxký soudrri řád a dle opatření předseclkyně soudu pod sp'al. 40SpI
.pi. u"a"ny pod spisovou aračkou 35 E 2190/2009

t
'x*
ióistzotz,

v p.-" an"

... ..

]..

$.,

!1

..l!Jl

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
povéiená mistopredsedk) né soLdu
]IlDŤ. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Přotokol

o

35 E 258ó12009 - 12

předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sidlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
opráněného (opťávněné): vojenská zdralotní poj iŠťovnaČeske repubJiky, Bělehradská 130'
120 00, Praha 2. lCr 471 14q75
zastoupeného(zastoupené): --proti

(povinné): SMAR{GD'

povinnému
Zastoupenému(zastoupeté):

*--

s'I.o', Tatarkova 72911o, 140 oo Praha 4,

prc 9.285'00 Kč.
piedal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Homokčská 6 50/29'Ptaba4

8 č1. II přechodných ustanovení zikona č' 396/2072 Sb., líeqÍmse mění
občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 4ospl
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2586/2009

".:"dd._:
'!9g:T
zákot't-č'. 99/7963 Sb',

V Praze dne

.

l

s.

07

?Úli

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donl<a Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. sour1u:
Protokol

o

35

E

170912)09 - Í3

předálí spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahtr 4, se sídlem ul. 28.plukLr 29b, Praha
10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávně[ého (oprá\'něné): Zaměstnanecká pojišt'or'na
Škoda,Husova 212, 293 01. M]adá
Boleslav, IC:46354182

zastoupeného(zastoupené):

-*-

proti

povinnénu (povinrré):

YASWoLQSHKÁ

s'r'o', vladimírova 289/5, 140 00, Praha 4, Ič:

zastoupenému (zastoupené):

pro 756'300'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi
čL

:

JUDi. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650129,PÍaha4

prechodnych

ustanovení zákona č.3961201,2 sb., kterým se mění
:.::^,l.'di:,*9:T,8
-II
7aKon-c.9c li]6J sb'. občansLy
iád
a dle oDadenI pred5edk)né.oudrr pod sp'zn' 40Spr
"oudni
Ío25 20l2. spis vederj
<pisorou
pod

v

znaČkoJ J5 E l70rl)009

Praze dne 'J..9.'0l.'.70]í'.'..

piedala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
ruDr. Donka vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

čj. soudu:35

E 601/20io

-7

Protokol o předání spisu soudnÍmu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu loáodnutí
oprávněného (oprávněrré): Pražská sp'ráva sociálního zabezpečení' Trojská 1997113a, 182
00,
Prúa 8, Ic: 00006963

zastoupeného(zastoupené):

---

proti
poýinnému

(povinné): Free World

zastoupenému (zastoupené):

s

.t.o.,

Zelelý prlh

2825994,1

95197, 140 00, Praha 4-Braník, IČ:

---

plo 8.630,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jala Tvrdková, Hornolíčská65 0129 , Praha 4

8 č1. II přechodných

ustanovení zékona č.39612012 sb., kteďm se mění
'!9q:T
'.:"ddu_:
zákon-č..99/7963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod ip.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35

v p.*" a,'"

.

1 !: .11.

E 601/2010

2!13

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)

JUDI. Jana Twdková

Čj. soudu:35 E 577l2o10 - 9
Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud plo Prahu 4' se sídlem u]. 28'pluku 29b' Plaha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplávněné): Pražská spr.áva sociálního zabezpečení' olšanská 3,

zastoupeného (Zastoupené):

IC:00006963

130 00. Praha 3'

-*-

proti
poýinnému

(povinné)| Richard sikáček,

zastoupenánu(zastoupené):

Michle

Hanusova 1171/22. 140 00 Praha 4 -

---

pro 18.963'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Twdková, Homoklčská 6 50129,Praha 4

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni ziiliona č.396/2.012 sb'' kte.ým se mění
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatiení přeclsedkyně soudu pod ip.zn' 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 57712010

V Pmze dne

1

.q.

07 zlti

piedala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

převza1(a)

JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudul

35 E 200/2010 -

l3

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodni soud pro Pral]tt 4' se síd1em ul. 28.plrrku 29b' Praha ] 0' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská spúva sociálního zabezpečení, olšanská 3'

zastoupeného (zastoupené):

IC:00006963

130 00' Praha 3,

---

proti
povinuému

(povinné): Michal

zastoupenénu (zastoupené):
pťo 2l '906,00

praha 4

Černý

'

Kl

enlo\ ého \ ltezstvi 1740, 140 00.

---

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana T\'rdková. Homokrčsk á 650129, Pralta 4

v souladu s bodem 8 čI. II přechodných ustanovení zákona č'396120l) Sb'' kterým se mění
zákon č' 99/1963 Sb'' občanský soudní řád a d]e opatření předsedkyně soudu pod sp'zn- 40Spr
l92512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 200/2010

V Praze dne

1

g Ir7 :!j:

předala
za obvodní soud pro Práhu 4

pověiená místopředsedkyně soudu
JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:35 E 3083/2009

- 21

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutoroyi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutí
oplávněÍého (oprávněné): Vězeňská služba Českérepubliky, Soudní Í6./211' 14O
IČ 00212423
zastoupeného(zastoupené): _--

67

'

Pnha 4'

proti

(povinné):

povinnému
Karel staho\
Zastoupenému(zastoupené): _--

ský,

Pikovicka

8

70/7, 147 00, Praha 4

pro 10.170,00 Kč,
předai soudnímu exekutolovi

:

JUDI' Jana Twdková, Homokčsk á 650129, Ptaha 4

vsouladu s bodem 8 čI' II přechodných ustanovení zilliorr- č.39612012 sb., kte4im se mění
zákon č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření piedsedkyně soudu pod sp.zn' 40SpI
1925/2012' spis r'edený pod spisovou značkou 35 E 3083/2009
vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zasllin na č.ú.3703-132702I/o'7Io. yaliabilní svmbol 3512308309

v

Praze

dne Jsil7

2l]1l

předaia

4

za obvod1i soud pro Prahu
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI' Donl<a Vocetková

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

č. j. soudu: 13

E 2024l2o1o -00

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud plo Plahu 4, se sídlem ul. 2S.pluku 29b. Praha l0. ve věci vÝkonu loáodnutí
oplá\,Ťěného (oplávněné):
zastoupeného (zastoupené):

( eqka repubIika - obvodru soud pro Prďu l0. ul' 28'
1533/29b' 100 83, Plaha 10 _ Vršovice, IC:00024473

plúu

proti

povimému (povinné): Jan Červeňák'
zastoupenému(zastoupené): --'

Řehořova 34, 130 00 Praha 3,

pro 10.442'00 Kč,
předal soudnínu exekutolovi I JUDI. Jana Tvrdková' Homokrčská 650129'Ptaha 4

souladu s bodern 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č' 39612072 Sb.' ktelim se mění
zákon č' 99/1963 Sb., občarxký soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod ip.zn' 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2024D0l0
v

v P.-"

d"e

Ig

.t11...1911..

předala
za obvodní soud pro Prahu.1
pověřená místopředsedk1ně soudu

ruDI' Donka vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

35 E 2593 /2010

-Lť

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Praha 10' ve
věci výkonu rozhodnutí
oprá\'něného

(oprávněné): obvodní soud
40024392

zastoupeného(zastoupené):

pro Prahu 2, Francouzská 19,

l20 00' Praha 2, IČ:

--_

pror;

poviro'ému(poviDné)| Josefszántó'
zastoupenému (Zastoupené)l
pro 2.000,00

t(".1tb16i264

Bělehradská1/201'l4000,Praha4'

_*-

Kč,

předal soudnímu exekutolovi

:

JUDr. JaÍa Tvrdková, Homokčsk á 650129'Praha 4

u.:odťu^:

8 čl. Il piechodných ustanovení zťkona č.39612012 sb.' kte{Ím se mění
'|99:n]zíkon_č.-99/1963 Sb., občanský soLrdní iád a dle opatiení piedsedkyné
soudu pod sp.zn' 40spr
lq25 20l2.'pi. rcdenj pod spi.orou zlaČlou .tsÉ2sqsl)oto

v P.-" do"

..1..!,..qi.. l!1J

předa1a
Za

obvodní sorrd p.o Plahu 4

pověřená místopředsedk1ně soudu

JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudi]:35 E 2956/2012 -

16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
íozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

|

zastoupeného(zastoupené):

Česká republika - obvodní soud plo Prahll 10, 28. pluku i 533/29b.
100 83, Praha 10 - Vršovice. Ič:00024473

-*-

prori

povinnému

(povirmé): Bc. Zuzana Dobrovo]ná'

zastoupenému(zastoupené):

Praha 4 - Moďarrv. IČ: 71081] 94

Plevenská 3111/5' 143 00,

---

pro 10'000,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková. Hornokr.čská 650|29,Pftha 4

8 čl. II přechodných ustanovení zžkorn ě.396/2012 Sb., ktelým se měíi
sb., občanský soudní iád a ďe opatiení přeclsedkyně soudLr pod sp.zn' 40Spr
'9-9/1963
1925/2012'
spis vedený pod spisovou značk ott zs n zgxnop

"':"dť'^:.999:Tzákon-č.

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,oo Kč
bude zaslán na č.ú.3 7 03:|327021/0'7I0' variab|lní 3512295612

V Praze dne

I

$.

0i

:fr,l

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedk1ně soudu

JUDI' Donka Vocetková

pievzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Č.j. soudu: 35 E 296012012 - 14

Přotokol o předání spisu soud[ímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 2s.pluku 29b' Praha 1o' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu
100 83' Praha 10 - Vršovice.IČ: 00024473

1o' 28' pluku 1533/29b,

zastoupeného(zastoupené); *-proti
povinnému

G)ovinié).. Bc. ZlzanaDoblovolná.

zastoupenému(zastoupené):

Praha 4 - Modřany, lČ: 71081194

Plevenská 311 1/5, l.13 0o,

*--

prc 15'000'00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi : JUDI. Jana Tvrdková' Homokťčská 650/29 Praha 4
,
v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zékona č' 39612012 sb', kteťrjm se mění
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní iád a dle opatiení předsedkyně sorrdu pod sp.zn' 4ospr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 296012012

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č.ú.3 703-132702I l0'1I0' variabilní symbol 3512296012

(podpiŠ)

předa1a
za Obvodni soud pro Prahu 4

pověřelá místopředsedkyně soudu
JUDÍ' Donka vocetková

převza1(a)
IUDr. Jana Twdková

Čj. soudu:

35 E296312012 - I2'

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se síd]em ul. 28'p1uku 29b' Pmha 1o' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - obvociní soud pro Prahu 2' Flancouzská 19'

zastoweného(zastoupené):

00, Praha 2, IC: 00024392

120

-*-

proti

povinnému(povinné): Mi1.os]a\'Dlastík'
zastoupenému(zastoupené):

4 Nusle

V llorkách

1387/7, 140 00, Pťaha

*--

plo 2'000,00 Kč,
předal soudnímu exekutorol'i

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská 650/29' Praha 4

v souladu s bodeni 8 čl. II přechodných ustanoveDí zákona č.39612012 Sb.' kteq'm se lnění
zákon č. 99/19ó3 Sb.' občanský soudní iád a dle opatiení předsedkyně soudu pod sp.zn' 4ospí
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2963/2012

Vymožený soudlí poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č'ú.3 7a3-I327 02I l0'7I0 ^ variabilni svmbo13512296jl2

v p.ur" an" ...1..:q,.!l..Ml

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDi. Donka vocetková

převzal(a)
JUDr' Jana Tvrdková

Čj' soudu:

35 E 3163/2012 - 13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud p.o Plahu 4, se sídlem ul' 28'pluku 29b. Plaha 10' ve věci výkonu rozhodnutí

(oprá\'něné): Česká republika _ obvodní soud plo Prahu
100 83, Pmia l0 _ Vršovice. IČ: 00024473
zastoupeného(zastoupené): _*oplávněného

10, 28'

pluku 1533/29b.

proli
povinnému

(povimé):

ZastoupenelnLr

Marek
lzastoupenéJ: __--

Fridrich'

Dědinova 2o11lt9. 14900_Praha4

pro 5.000'00 Kč,

piedal soudnímu exekutofovi

:

JUDI' Jana Tvr.dková. Hornokčská

6

5ol29'Pftha4

vsouladu s bodem 8 čl. II piechodných ustanovení zákotta ó.396/2012 Sb', kteÚm
se mění
Zíkon č' 99/1963 sb.' občanský soudní iád a d1e opatření předsedkyrě soudu pocl
í ^ 4osp.
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3l63/i012
V}'rnožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslrín na č.ú.3 7 03-132'702Ilo710' ýariabilní svrr-rbol 35123163i2

V Przze dne

i il n?

1^

ir

předala

4

za obvodní soud pro Prahu
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka Vocetková

pievzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

13

E 2816/2008 - 8

předání spisu Šoudnímuexekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b' Plaha 1o' ve věci
výkonu roáodnutí
oplá\,!ěného

(oplávněné): Všeobecná zdravotní pojiŠt.ovna ceské lepubliky, orlická
2o20l4'
ll0 00, praha l. tC: 4l 19751 I

zastoupeného(zastoupené):

-*-

proli
povinnému

(poviruré): Pavel opalecký'

zastoupenému(zastoupené):

Kanrýk, zemi. 09.04'2009

Cilkoýa,796/,1,142 00' Plaha 4

--_

pro 199'851'00 Kč,
předal soudnímu exekutorcvi

:

JUDr. Jana Tvrdková' Homokčsk á 650129. Ptaha 4

čl'.II pýechodných
]:*lŤ"^:
9:9:T.8
9q/1q63
Sb'. občansky

ustanovení zákona č'39612072 Sb', ktedm se mění
soudni
řád
a dle opatření předsedkyně soudu porl ip.zn. 40Spr
?1{9n'č'
1925/2012, spis vedený pod spisovou zíačkou13 E 28l6iz008

v P.-" d""

. ..1 -q

!l iill

předďa

4

za obvodní soud plo Prahu
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)

JUDI. Jana Tvrdková

23 E 19012010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud Praha - západ ve věci výkonu rozhodnrrtí
ve věci r."ýkonu rozhodnutí

oprávněného: Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra

IČ 471'1'4304
proti povinnému: Jindřich Havlina,
pro 41.329'- Kč s příslušenstvím,

,

čR, Praha

10,

Na Míčánkách

býem Radotínská 121, Čemošice

předal soudrrímu exekutorovi JUDr' Jana Tvrdková dne '.:l.2..-07_..?01J v souladu s bodern 8 čl. lI
přechodných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád spis vedený pod spisovou
značkou 24 E 82l 12011

Spolu se spisern byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupisrnoviýchvěcípovinnéhozedne........

-

odebrané nebo zajištěné věci povinného:

...................
...................
l. ...................
t.

2.

v P,u," dn"...1.? .:ll. .l!]!

J U

okef

tJI. ř lllD llav I ud
í soud Praha-západ

7fstopiedseda soudu
pďéiený předsedkvní soudLr

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Čj' soudu:35 E

1941/2012 - 9

ProÚokol o předání spisu soudnímu exekutoroyi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlen ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnuti
oprávněného

(oprávněné): Zdravotní pojišťor'na Ministelstva vnitra Českérepubliky,
Kodaňská
1441/46,10100' Plaha 1o. IČ| 47114304

----

/a5loupeneho I za:rou!ene)t

Proli
povinnému

(povinné): ing. Jaroslav Šobíšek'

zastoupenému(zastoupené):

ocelíkoýa 672/I' I49 00'

Praha ,1. lČ: o4q27j80

-*-

plo 29.957'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tlrdková' Honrokrčsk á

650129

'Pral.La

4

8 č1' II přechodných ustanovení 7'ákorra č.39612012 sb', ktelým se mění
Sb.' občanský soudní iád a dle opatiefu piedsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
l0'25 20I2. spi. vedertý pod spisor ou znaČkoJ 35Ěl94U)0lŽ

".:"ilť"^:.999:Tzákon-č.9-9l]L963

v p,u"" an"

.1..9.!1...0J.....

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověiená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

35 E 2054/2012 - 13

předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Prahrr 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 1o, ve věci \,ýkonu rozhodnutí
oprávněnébo

(oprávněné): Zdlavotní pojišt'ovna Ministerstva vniha Českérepirbliky, Kodaňská
I14Il46,\u 00' Praha 10' IČ: 47114304

zastoupeného(Zastoúpené): -_prori

povirrnému

(povinné): Tonáš Hruška'

4'IČ 623'76837
zastoupenému(zastoupené): --_
pro 6.019,00

Přímětjcká i 188/12, ] 40 00. Pra}ra

Kč,

piedal soudnínu exekutolovi : JUDI' Jana Tvrdková, Homokrčská 650129, Praha 4
v souladu s bodem 8 č]. II přechodných ustanovení zákona č' 39612072 Sb'' kte{ým se tnění
zákon č. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád a dle opatieni předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012. spis vedený pod spisovou značkou 35 tr 2054/2012

V Praze dne

1 9. {]7

'llrl

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

ruDr. Donka vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu:

35 E 226012010 -

11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Plaha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oplávněné): Zdlavotní pojišťo\'na Ministerstva vnita Českérepubliky, Kodaňská

zastoupeného (zastoupené):

1441/46' 10100' Praha 10. IČ: 47114304

-.--

proti

povimému G)ovinné): Klánova 61' s'r.o', Kovandova 369/26' 147
0o. Plaha 4
Hodkovičky' IČ: 28i71292
zastoupenému (zastoupené) |

-

---

pro 33'104,00 Kč,

piedal soudnímu exekutolovi : JL]DI' Jana Twdková, Homokrčsk á 650/29 Praha
4
,

v;oulalu

8
přechodných ustanoveni zikona č.39612012 sb'' ktecírn se mění
9'b9{9m čl. II
zákon-č.99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyne soLrdu-pocl ip'zn.
40ipr
1925/2012' spis vedetý pod spisovou značk olL 35 E 2260t2010

V Praze dne

.

1 g. 07 ?illl

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Přotokol

o

13

E

261512010 - 7

předání spisu soudnírnu exekutorovi

obvodní soud plo P.ahu 4, se sídlem ul' 28.p1úu 29b' Praha 10, ve věci \'"ýkonu Ioáodnuti
oprávněného

(oprávněné): Zdravotní pojišťovna Ministelstva vnitra Českérepubliky, Kodaňská

zastoupeného(zastoupené):

1441146,IDI 00. Praha 10. IČ: 47114304

---

proti
povinrrému

(povinné): ACR

zastoupeíému(zastoupené)
pro 35'812,00

Alfa s'r.o., v likvidaci' Bolesl ayoýa 27136' 140

25751611

0o. Praha 4, IČ:

i ---

Kč'

piedal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homokčsk á 650129, Pruha 4

vsouladu s bodem 8 čl' I] přechodných ustaíovenízákona č.39612012 sb.' kt€r,ým se mění
zákon č 9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 4oSpI
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 264512010

V Praze dne

I g ri7

201i

předďa
za obvodní soud pro Prahu.1
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDI. JaÍla Tvrdková

Čj. soudu:35 E

282712012

_

9

Pťotokol o předánÍ spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se síd]em ul. 2s'pluku 29b' Pralra 10, ve věci výkonu řozhodnutí
oprá\,Ťěného (opláv[ěné): Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva

144I/46,l0100, Praha

zastoupeného(zastoupené): ---

10,

vnitn Českélepubliky, Kodaňská

Ič: 47l14304

proti
povinnénru

(povinné): Jumbo-Jet,

zastoupenému(zastoupené):

28466012.

s.r-o., Baarova 193/10, 140 00, Praha

4-MiclÍe' IČ:

--_

pro 24.905,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi : JUDr. Jana T\'Ťdková, Homokrčská 650/29, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákorc č.396/2012 Sb., kteďm se mění
zákott č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opaťení předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkoLl 35 E 282712012
'|

g

ir,'

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:35 E

3173/2012 - 16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Pral'tu 4, se sídlem ul. 28'plúu 29b, Plaha 10, ve věci výko[u rozhodnutí
oplávněného (oplávněné):

Zďa\olni pojisťo\nd Minis]ersnd'",nilra Če<kérepublik1. Kodanslá
144I146'

zastoupeného (zastoupené):

Íu 00, Praha 10' IČ: 47114304

proti
povirrnému (povinné):

zastoupenému(zastoupené):

REKONT PUB, v'o's., Urbánkova 3359/30,
4s70828-

143 00' Praha 4' IČ:

-*-

p.o 7.279'00 Kč,
předď soudnínu exekutolovi : ruDI. Jana Tvrdková' Homokčská 65Dl29, Praha 4
v souladu s bodem 8 čl. Il přechodnýclr ustanovení zákoÍa č,.39612012 Sb., kte.-frn se mění
zákon č.99/1,963 Sb., občanský soudní řád a dle opatřeíí předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkon 35E 3I73D012

V Praze dne

1 g Ll]7 ]'IÍí

předala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donta vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

35 E 3178/2012 -

11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroyi
obvodní soud pro Pralru 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Plaha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplávněné): Zdravott pojišťovna MinisteJstva vnitra Českérepubliky' Kodaňská

144l/46,
zastoupeného(zastoupené): ---

Iu

00, Praha 10, IČ: 471 14304

prori

(povinné):

povinnému
Lucie
zastoupenému(zastoupené): *--

Gůttelová,

Vídeňská 692' 140 00, Praha 4

plo 33.400'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr' Jana Tvrdková, Homokjčská 6 50/29 , Praha 4

v souladú s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákorLa č.39612072 Sb', kterým se mění
zákott č.99/|963 sb., občanský sottdní řád a dle opatření piedsedkyně soudu pod sp.zn' 40SpI
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3178t2o12

V Praze dne

1q

lrt '41

.l..i....1.........

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedk}ně soudu

JUDI' Donka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tr''rdková

Čj. soudu:

35 E 3179l2o12 _

l0

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodni soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2s'plrrku 29b, Praha 10, ve věci výkonu roáodnutí
oplálněného (oprávněné): Zdravotní pojišťovnaMinisterstva vnitra Českérepubliky'
Kodaňská 1441/46. 101 00' Praha 10.IČ:47114304
zastoupeného(zastoupené): --_
pÍoti
povinrému

(povinné): NPo

zasloupenému (zastoupené):

InterElekhoMontage s'I'o.
33, Praha 4. IC: 27940683

_

v likvidaci, Plovdivská 3426, 143

---

plo 13.143,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Twdková, Homokčská 650129,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustalovení zákola č.39612012 sb'' kteďm se mění
zákol č. 99lÍ963 Sb', občanský soudní řád a dle opaťení pŤedsedkyně soudtr pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 311912012

v P,*" d""

.

lt

q1 i!1i

předa1a
za obvodní soud plo PraIu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donta Vocetková

převzď(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

|3 E 3982/201I - |3

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10' ve
věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva vnitra Českélepubliky,
Kodaňská

zastoupeného(zastoupené):

1441146' 101 00, Praha 10. IČ: 47114304

--_

proti
povinnému

(povinné): Zuzana HruŠko\á.

zastoupenému(zastoupené):

Praha 4

Hausmannova .]001/13, 143 00,

-*-

pro 7.104'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková' Homokčská 6 50/29'Praha 4

..:""l1d"^:

c]. I] piechodných usta.novení zál<ona č.396/20|2 sb., kte{/m se mění
q63 Sb'.
zakon Č' qq/l'9:9::.8
obcanskÝ sorrrlni řríd a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod splsovotr značkou Í3 E 398212011

V Praze dne

1 g.

lli

:L.il

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřeDá místopiedsedkyně soudLr

JUDr. Donta Vocetková

pievzď(a)
JUDť. Jana T\'.rdková

Čj. soudu:35 E 3399/2012 Protokol

o

17

předání spisu soudlímu exekutorovi

obvodní soud prc P.ahu 4' se sídlem ul- 28'pluku 29b. Praha
10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprár.něného

(oprávněné): Zdravotní pojišťovna Ministe_ťstva vnita
Českérepublíky, Kodaňská

zastoupeného(zastoupené):

1441/46, l01 00, Plaha 10, IČ: 471i4304

--_

proti
povinnému

(povinné): Jarr Brojo.

zastoupenému (zastoupené):

zeníŠkova2|)4/8,149 00, Praha 4 -

Chodov

_--

prc 33.915,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDi. Jana TvrrJková, Homokčská 6 50/29, Pruha 4

8 Čl' liechodných
].::]]ťi:,9:9:T'
-Il
zaKo-n_c 9q/l9ÓJ Sb'. občansky

ustanovení zákorLa č.39612012 Sb.' kte4,im se mění
sorLdni řád a dle opatřeíí předsedkyně soudu pod sp.zn' 40spr

1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35

v p.u"" an"......1.:9.lll

i

3399/i012

ltll

!ředala

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudll

JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu:
Protokol

o

35

E 826/201o -

10

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 2S.pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu roáodnutí
oplávněného

(oprávněné): ZdravotnípojišťovnaMinistelstvavnitaČeskérepubliky,

Kodďská 1441/46' 101 00' Praha
zastoupeného(zastoupené): --_

I0'lČ 4.7114304

proti
povinnému

(povinné): ASSENT PRoDUCTIoN

zastoupenému (zastoupené):

IČ 26186322

a.s.,

ohadní 1394/61,

1,10 00, Praha 4,

*--

přo 33'581,00 Kč.

piedal soudnímu exekutorovi

:

JUDi. Jana Twdková, Homokčsk á

650/29

'

PÍaha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zékotta č.39612012 sb'. ktením se mění
qa
1t9n.č' Iso] Sb.. obean.k1 soudni řád a dle opalreni předsedk}né.oudu pod sp'zn' 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovorr značkou 35 E 826/2010

V Praze dne

'|

g i]7 7tLí

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně sorrdu

JUDI' DoDka vocetková

převzď(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E

Io55/20|2 -s

Protokol o předání spisu soualnímu e\ekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4. se síd]em lrl. 28'pluku
29b' Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného (oprá\'něné'): Zdnvďní pojištbvna
Ministe'rstva vnitra Českérepubliky, Kodaňská
t44t 40. tOl 00. praha 10, lCr 47|4i0,1
zastoupenebo (zasÍoupené;: _--_

..

proli
povinnému

(povinné): František TetoÚ'

\Íodřany' Jc| 7lJ078l8
zastoupenému (zastoupené): -----

Písková 830/25, 143 00, Praha 4-

pro 6.730,00 Kč,
předa] soudnímu exekutorovi

:

JUDI.

.Tana

Tvrdková, Hornokčská

65 0/29

'

Praha 4

v souladu s bodem 8 c]' Il ořechodnich ustanovení
zď<ona č.39612012 sb., kterjm se mění
/á|on č. qo |{)ÓJ Sb.. obeanst<i ."
ial aĚ
."ů"; ;d sp'zn. 4ospr
" :s"p"'iJ'
lq25 20l2.spi. vedenj pod spisorouznackou
Élossl)ot-z

ai

V Praze dne

Iq

l'li

fi'.db;;

Tfri

piedala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudrr
JUDI' Donka vocetková

pievzal(a)
JUDI. Jaaa Tvrdková

Čj' soudu:35 E
Protokol

o

1038/2012 - 8

předání spisu soudnÍmu exekutorovi

obvodní soud plo Prahu 4, se sídlem ul. 2S'pluku 29b, Praha 10'
ve věci výkonu rozhodnutí
oprá\'něného
Za5loupeného

(oprávněné): Zdravotní pojišťo\'na Ministerstva vnitra Českérepubliky,
Kodaňská
144I/46' l0I 00, Praha 10. IČ: 47114304
lZasloupenéJ: ---

proti
povinnému

(povinné): Maris

zastoupenému (zastoupené):

Travel s.r.o.' Nuselská 204/40, 140 00, Praha 4 Nusle' IČ:
27888169

---

plo 30.4l5,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Horrrokčská 65 O/29 . Praha 4

8 č].-I] piechodnich ustanovení zékoÍač.39612012 sb., kte{Ím se mění
občanský soudni řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 il 103s/)012

:.::]]Ťi:,9:9:]:'
zakon-e-' 99/1963 Sb'.

v praze

one ...'|..9,.J]I..i|i.l...

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

pŤevzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Č.j' soudu:35 E 1545/2009

_

30

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 2S.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkoíu lozhodnutí
oprávněného

(oprávně[é): Zdravotní pojišťovna Ministerstva vniÍa Českérepubliky' Na

zastoupeného(zastoupené):

Míčankách 2, 100 00. Praha 10. IČ: 47114304

---

proti

(povinné):

povinnérnu
Vaško Music s.r'o.,
zastoupenému (zastoupené)|

-:_

pro 28.993,00

v Mokiinách

8, 147 00, Praha 4,

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jaía Twdková, Hornokčsk á 650129,PÍaha 4

u.:oddu^:.!99:T- 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.396120|2 sb., kteďm se mění
zákol-č.99/1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření piedsedkyně soudrr pod šp.zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1545i'009

V Praze dne

I g o7 70ii

předala
za obvodní soud plo Pralru 4
pověřená místopředsedkyně soudu
IL]DI' Don]G voce1ková

pievzal(a)
Jl-IDr' Jana Twdková

Čj. soudu:
Protokol

o

13

E 1478/2010 -

1o

předání spisu soudnírnu exekutorovi

obvodní sorrd pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'plukrr 29b'
Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprá\,něného

(oprávÍěné): Zfuavotní pojištbvna Ministerstva vnitra

Českérepubliky,
Kodaňská 1441/46' 10i o0, Praha I0,IČ:4.1114304

zastoupenél.lo(zastoupené):

-*-

proti
povinrrému

fuovirmé): Jaroďava.Batvrnkor'á.
4, IČ: 70390011

Krchlebská t0' 140 00, Praha

*--

zastoupenému(zastoupené):
pro 4.845,00 Kě,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková' Homokrčská 650/29' Praha 4

]l

pie(hodnich ustanovení zákorf č.396120.12 Sb.' Lte4írn
se mění
občansk( sorrdn' řád a dl'e opali'enj piedsedk1ně soudu pod
ip.zt.40spr
lo25 20l2. spis redený pod spísorou znaetou l3 E l47812010

].,r'*""fo":,*9:T''
7a\on c' 99 l,]6J sb..

č1'

u ..u"" on"

)ťli

..]..p,.1'!|

předala
za obvodrrí soud pro Prahtr 4
pověřená místopředsedLaně soudu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E |69812012'

9

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud plo Plahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu Íozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdřavotní pojisťovna Ministelstva \'niÚa Česke lepubliky, Kodaňská
I44Il46, 101 00, Praha 10, IČ:4'7!14304

zastoupeného(zastoupené): **proti
povinnému

(povinné): lng. václav Mečíř'
4

zastoupenému(zastoupené):

ofuadní 1341/17, 140

00, Praha

Michle

---

pro 50'189'00 Kč,
předď soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Twdková, Homokrčská650129,Ptaba 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákola č.39612072 Sb., kt9ým se mění
zákot\ č. 9911963 Sb', občanský sorrdní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou aračkou 35 E ft9a2012

V Pmze dne

1 S l[']i

?01iX

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JLIDI. Jana Twdková

Čj' sorrdu:

13 E458/2012 - 11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroÝi
věci výkonu r'r7fiodnutí
obvodní soud plo PŤahu 4, se sld]em ul' 28.pluku 29b' Praha 10, ve
oĎra\ néného(oprá\'něné/|

/Clra\olnl pojiŠťovnaMin]stersr'a vniLra Česke republik1' Kodďská
l44l 4Ó- l0l 00. Praha l0. lC:4"ll4]04

zastoupeného(zastoupené): _-proti
pol iménu (por

imet:

zastoupenému(zastoupené):

Jng' N4'|an Janšla.

Libušská 35/200, l42 00 Praha 4,

|ť:67280005

--_

pro 103.782'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokjčská 650129'Ptah:a 4

č'396l2D!2 sb'' kteďm se mění
v souladu s bodem 8 č1' Il přeclrodných ustanovení zákoia
pod sp.zn' 40sp!
J. qslrso: Sb., občaÁký soudrlí řád a dle opatření předsedkyně soudu
"aton
192512012. spis vedený pod spisovou značkou 13 E 458/2012

I

I

{r7 :!tl

V Praze dne

předala
za Obvodni soud Pro Pfahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JI ]Dr. Donka vocetko\'á

převzal(a)
JIiDr' Jana Tvrdková

Čj. soudu:35 E
Protokol

o

556/2012 - 10

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud plo Plahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu roáodnutí

(oprá\Ťěné): Zdťavotní pojišťovnaMinisteJst\a vnita Česke republiky, Kodaňská
|44l 4ó, ]0l 00. Praha I0. IC: 47l l4J04
zastoupeného(zastoupené): -__

oprá\a]ěného

prori

(povinné):

Martin
povinnérnu
zastoupenému(zastoupené):
pro 5.440'00

---

Zapletal,

Písková 830/25, 143 00 Pnha 4

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská650129,Pruha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákola č.39612012 Sb'' kterým se mění
zžkon ě. 9917963 sb.' občan;ký soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/20 12, spis vedený pod spisovou značko 35 E 556D0l2

V Praze dne

1 q l,]7

201;l

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

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI' DoŇa Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Twdková

Čj' soudu:35 E 6l2l2o12

-9

PřoÍokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
obvodÍi soud plo Prahu 4,
oprávněného

se sídlem ul.

28'plúu 29b, Praha

10, ve věci výkonu rozhodnutí

(oprálněné): Zdravotní pojišťovnaMinisterstva vnitra

zasloupenéhot,/asloupenéJ:

144I/46, 10I 00, Praha 10. Ič: 47114304

Českélepubliky, Kodaňská

----

proti
povinnému

(povinné): Michal K]emens.

zastoupenému(zastoupené):

'l - Nusle

K Podjezdu 1446l,1,I4O oo,Prcha

*--

pro 14.040,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi: ruDr. Jana Tvrdková' Hornokrčská
650129 PnIra 4

'

8 Čl' fl piechodných ustanovení zákoÍa č.396120|2 sb., ktelým se mění
občalský soudni řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn' 40SpI
1925/2012' spis vedeIrý pod spisovou značk ol ss n auiotz

:.::'"]ť'^:,]':9:T'
zaKon_e. 99/l9ÓJ Sb..

V Praze dne

1

.q.

l]I 7nJ

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopiedsedkyně soudu
JUDI. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudtr:35 E 688/2012 - 9
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 2s.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného (oplá\''něné): Z&avotní pojišťovna Ministelstva vnitra
Českélepubliky, Kodaňská
144I/46' l0100, Plaha 10. IČ: 47114304

zastoupeného(zastoupené):

--_

proti
povinnému

(povirrné): Pe1r Šplíchal,

zastoupenému(zastoupené):

Krč

Tajovského 1260/9, 142 00, Praha 4 -

*--

pro 21'141,00 Kč,
předal soudnímu exekutorcvi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská 650/29

8 č1. I] přechodných ustanovení zžú.ona č' 396/201'2
'':odiq:.!99:i
zákon-č 99l|963 Sb.. občanský soudní iád a dle opaťenÍ předsedkyně
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35

v pr-" an"

..-.]

$

0l

7

É6s82b12

'

Ptaha 4

sb', kte.im se mění

soudu pod šp'zn' 40Spr

íí

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověiená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

24

E 542/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud Praha - západ ve věcí výkonu rozlrodltutí
ve věci

ýkonu rozhodnutí
oprávněnélio: ZdravoÍnípojišťovna ninisterstva vnitra ČR, Praha 10,
47114304

protipovinnému: AndreaJanoušková,
pro 1ó'636,- Kč s příslušenstvím,

Na Míčánkách 2,

IČ

V Utičce 210' 252 4l Zlatnílq

předal soudnímu exekutorovi JUDr.Jana Tvrdková dne 27. června 2013 v souladu s bodem 8 čl'
přechodných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudlrí řád spis vedený pod spisovou
značkou 24

E 54212008

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis moviých věcí povinného ze dne ........

-

odebrané nebo zajištěné věci poviriného:

1.

2.
3.

V Praze dne 27. čewna2013

ilip Havrda
bud Praha-západ
předseda soudu
i předsedkyll í soudu

JUDr. Jana Tvrdková
Soudní exekutor

23

E t6st20t2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okesní soud Praha - západ

ve věci výkorru rozhodnutí

ve věci qikonu rozhodnutí

oprávněnélio:

Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra ČR, se sídlem Kodaňská It41l46, Pruha
IO

proti povinnému: René Šefrovi,
pro l6.901,_ Kč s příslrršenstvím,

byern Dobrovského 200,252 63 Roztoky u Prahy

předal soudnímu exekutorovi JUDr. Jana Tvrdková dne 27. čer.''na 2013 v souladu s bodem 8 čl'
přechodných ustanovení zákona č' 99/1963 Sb.' občanský soudní řád spis vedený pod spisovou
značkott 23

E

16512012

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

_

Soupis moviých věcí povinného ze dne ........

-

odebrané nebo za.jištěné věci povinného:

1.

z.

Y Praze

;

[]Dr.

okesní
m1

dne 27 . června 2013

ilip Havrda
ud Praha-západ
ředseda soudu

|edsedkyní soudu

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 24 E 47612012

Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud

v českéLipě ve věci \'ýkonu rozhodnutí

oprávněného

(oprávněné):

Městská část Praha 4, Ántala Staška

205 9/80b,

1

40 46, Praha 4

proti
Po\:nnemu (po! ilmé

l:

David iazk1

Bménská 2560' 'l70 0], Ceska Lipa

předal souclní exekutorce ruDI. Janě Tvřdkové' EXÚ Praha 4' I{ornokrčská 650/29 dne 7.6.2013
v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení Zákona č- 396/2012 Sb.. kteqýn se měni zákon č.
99/]963 sb'' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou 24 F' 4'76l2al2.

V ČeskéLipě dne 7'ó.2013

Jl]Dr. Alena Procházkova
předsedkyrě okresního soudu

JL]DI. Jana'l'\Ťdk'óvá
soudLí exekutorka

Čj. soudu:
Protokol

o

13 E 499/20l0 - 10

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Pmhu 4' se sídlem ul' 28.piuku 29b, Pťaha l0' ve věci Úkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplávněné): Pražská správa sociálniho zabezpečení' Trojská 1997/13a'

182 00'

Praha 8, IČ| 0o00oao]

zastoupeného(zastoupené): --proti

povinnému(povinné): SuadSeidovič,
-

zastoupenému(zastoupené):

Holáčkol'a 1217125' 140 00, Praha 4

Krč. IC: ó3085429

---

pro 85.628'23 Kč'
předal soudnímu exekutoťovi : JUDI' Jana Tvrdková, Hornokřčská 650129'Praha 4

v souladu s boderr-r 8 č1. II přeclrodných ustanovení zals:ond č.39612012 sb.' kteďm se měDí
zákon č. 99/1963 sb., občanský soudnÍ řád a dle opatření piedsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 13E 199l2ol0
2

v

-!

-

6-

7{r1:l

Praze díe

předďa
za obvodní sorrd pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
]I ]I)r. Donka vocetková

Kl
1)

'

ryznač v ISASu předfuí sE

převzal(a)
JIIDI. Jarra Twdková

2) ploveď scankopii podepsaného protokolu a dloŽ do dokurnentll ke sp.zn'
]) !T^ es na uiednr desku soudu a el'infodesku s \ryznačením data v}'Věšení a sejmutí' lh-2 měsíce

a)za.li

FK(R -Ds

5) po sejmutí předej do 40 Spr 42l20l3

Č'j' soudu:
Protokol

o

(oprávněné): P.'.ku

zastoupeného(zastoupené):

E

1190/2011 - 9

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro PrahLr 4' se síd]em ul'
oprávněného

13

28.p1Lrku 29b'

Yá::

^r::llnlho
P"aha 8, lai 00006q01

Prúa 10' ve věci výkonu rozhodnutí
zabezpečeni' Troj ska 1997113a, 182 00,

---

proli
povinnému (povinné)

|

zastoupenému(zastoupené):

sejdovič'

suad
- K1č. IČ:63085429

,

Ho táčkoýa I2I,1/25.l4o 0o. Plaha 4

-*-

Kč,

pro 23.590,00

piedal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrrlková, Hornokčsk á 650129, Praha 4

v.souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoven zakona
a.39612012 sb.' kte{i'm se mění
z.ikon' č'-99/:l963 Sb', občanský soudní iád a dle opatreni
pie;.;,lky";;;"d';;d
.p.zn. 40Spr
'025 20'2. spis redenj pod spisovo,r,,n.ilou
t.] t ttgOl)ol t

v

l,-"

dn"?

i

0L '"

1

předala
za obvoclní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E

10/2010

_ 15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu'1, se sídlerrr ul' 28.p1úu 29b, Praha 10' ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Všeobecná

zdravob'tí poiišťovna Českérepubliky,

l30 00, Praha 3, IČ: 41197518

zastoupeného(zastoupené)|

orlická 2020/4,

_--

proti
povinnému

(povinaé): 4PE]Q]Ltqo]4qing

a.s.,

Rujaíská 122311, 149 00, Praha 4 _ Chodov'

zastoupenému (zastoupené):
pro 2.130'00

Kč,

předal soudnímu exekutolovi : ruDI. Jana Tvrdková' Homokrčská 650129, Praha 4
v souladu s bodem 8 čl. II piechodných ustanoveni zÍkona č.39612072 Sb'' kter-í'm se mění
zákol č.99/1963 Sb', občanský soudní řád a d]e opa1ření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E t0/2010

V Praze dne

2 5 -06-

2t113

předďa
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soLrdrr
Jl]Dr' Donka Vocetková

převzal(a)
]I ]f)I. Jana Tvldková

Č j. soudu:35 E 2600/2009

_ 19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlen ul. 28.pluku 29b. Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(opřávněné): PraŽská

sp'ráva sociálního zabezpečení' Troj ská 199,I

Praha 8. IC: 0000ó9ó3

ll3a, I82 orJ'

zastoupeného(zastoupené): --proti
povinnému

(povimé):

zastoupenému(zastoupené):

Toan'

Doan van
Háje' IČ:61453889

'

stachova 51/5, 149 o0, Praha 4

---

pro 16'900.00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvldková, Homokrčská 650129'P1€ha4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákotta č.396/2012 Sb.' kterým se mění
zákon ě.99/1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2600/2009

V Prale rlne ?

5

[)6

2íl']

předala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudir
JUDI. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Twdková

Č.i. soudu: 35 E 252712009 - 24

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b' Praha 10, ve věci výkonu roáodnutí
oplávněného

(opřávněíé): Úřad

práce Česke repubLiky - kajská pobočka pro hlavní město
Prahu, Domazlicka ] 1]q/I1' i30 11, Plaha 3 ,IČ: 00564222

zastoupeného(zastoupené): --prori

povinnému

(povinné): Květa El-Demeldashová'

zastoupenému (zastouperré):
pro 2.332'00

00,Praha4_Háje

Bajkonurská 73614' 149

---

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr- Jana Tvrdková, Hornokrčská 650129, Praha 1

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č' 396120\2 Sb., kteqim se mění
zákon č' 99/1963 Sb., občanský soudní iád a dle opa]iení předsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovorr značkou 35 E 252712009

2,
V Praze

-n6- 7n13

dne

piedala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověŤeDá místopředsedkyně soudu
JI

]Dl. Donka Vocetková

převzď(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Č.j' soudu: 35 E 2o51/2011

- 23

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlen ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplá\']rěného

(opIávněné): Úřad práce ČeskérepubJiky - krajská pobočka p-ro hlaní město
Prúu, Dornažlická 1139/1 1, 130 1 l' Praha 3 ,IC.00564222

zastoupeného(zastoupené): --proti

povimému

(povinné): Květa El-Demerdashová,
00,Praha4-Háje

zastoupenému(zastoupené)|

,

Bajkonurská 736/4, 149

---

pro 11'211'00 Kč,
předal soudnín'ru exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homokčská 6 50/29 , Ptaha 4

v souladu s bodem 8 č1. Il přechodných ustanovení zákoia ě.39612012 sb., kteÍým se mění
zákon ó' 99l|963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
] 925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35E2051/2011
2 5 -[6"

2i]13

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 'l
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI' DonkaVocetková

převzal(a)
'TI

]Dr- Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Protokol
obvodní soud pro PrahLr
oplávněného

.1.

o

35 E 2716l2o12 - y'/ť

předání spisu soudnímu exekutorovi

se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutí

(oplávněné): Česká republika

obvodní soud pro Prahu 10' 28 ' pluku 153 3/29b,
100 83. Praha 10 - Vlšovice, lČ:00024473
_

zastoupeného(zastoupené): --proti

(povinné);

povinnému
A]ice
zastoupenému (zastotlpené): -__

Fečor'á,

Nuselská 13' t40 00' Plaha 4

plo 10.250,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

v;ouladu

:

JUDI' Jana Tvldková' Homoklčsk á 650129.Ptaha 4

! bodem 8 č1' II přechodných ustanovení z(lliona č.39612012 Sb.. ktel]:m

zďkott č. 99/1963 Sb', občanský soudní iád a d]e opatteni predse(lk)ně soLLdu pod

i92512012, spis vedený pod spisovou značkou 35

E 271612012

VymoŽený soudní poplatek ve Výši 500'00 Kč
bude zaslán na č.ú.3703-132702ll071(), ýatiabilní s}nbol 3512271612

? ri -flfi' 2!13

V Praze dne --.. :

předala

4

za obvodní soud pro Pral'tu
pověřená místopředsedk1ně soudu

JUDI' Donka vocetková

převzal(a)
JUDr. .Tana Twdková

se mění

sp'z[' 40SpI

Čj. soudu: 35 E2130l20I2

-í{

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlen ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

opláv ěného (oprávnělé): Česká republika - obvodní soud pro Pral.tu l0, 28' pluku 1533/29b'
100 83. Plaha 10 - Vlšovice. IČ:00024'173
zastoupeného(zastoupené)| -*prori

(povinné):

povinnému
Mafiin
zastoupenému (zastoupeíé):_--

Fečo.

Nuse]ská 175/13, 14o oo' Plaha 4

plo 2'000,00 Kč'
předal soudnímu exekutol.ovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650/29. Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. lI přechodných ustanovení zákona č.396/2012 sb', ktelým se mění
zákon č' 99/i963 Sb'. občanský soudní iád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vederrý pod spisovou značkott 35 E 273012012

Vymožený soudní poplatek ve v1:.ši 500'00 Kč
bude zasliin na č'ú.3'103-132702Il0']la, valiabilní symbo] 3512273012
2

_\

'tlř

iilj]]

V Praze dne

předďa
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyt'tě soudu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JIIDr. Jana Twrlková

Čj. soudu:

35 E 3753 /2012 -

/y

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořoYi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněDého

(oprávněné): Městská

část P.aha 4, Antala staška 2o59/80b, 140 4o, Praha 4, IČ:

00063584

zástoupeného(zastoupené): -_proti

povinnému(povirmé): Richaldsirotek,
zastoupenému (zastoupené):

4

V Horkách 1404/13,

140 00, Praha

--_

plo 2.000'00 Kč,
předď soudnímu exekutorovi

:

JUD|' Jana Tvrdková, Homoktčská

6

50/29

'Ptaha

4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných tlstalovení ziťr.ola č' 396/2012' sb., kteqim se mění
zékon č. 9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatřeDí předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3753/2012

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslrín na č'ú'3703-132702I l0'7I0, ýaÍiabilnísymbol 3512375312

v p.-" an"

......1.5..:!0:.?.lll!

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUD.. Donka vocetková

převzal(a)

JUDr. Jana Tvldková

Čj. soudu:

35 E 257ol2012

_

25

Přotokol o předání spisu soudnímu ex€kutořovi
obvodní soud pro Pralru 4, se sídlem ul'
oplá\,něného

2

8 pJuku 29b.

Praha 10. \ e \ éci vykonu lozhodnutí

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu

zastoupeného(zastoupené):

praha 1, IC: 00024384

1,

ovocný trh 14, 1 12 94,

---

prcti
povinrrérrru

(povinné): VALDEToBS

s.r.o'. Ploutěná 376114, 1,19 00' Praha 4 Kateřin1ty,

zastoupenému (zastoupené):

plo 'l .78',7,64 Kč,
předal soudnímu exekuto1.ovi

:

JUDI' Jana Tvrclková, Homokrčsk á 650129,Pnha 4

čl. tI plechodných tjstanolení zlťl.ola č.39612012 Sb', kte{i'm se mění
".:*lťo^:,!:9^"T.8
Iqó] Sb'. obamsli sotrdní iád. dle op,lďenl pied)edkylré touclu pod sp'zn',10spr
1{9n-č'':o
lq25 20l2.

s1ris

\edcnj pod spi.orou atačkou 35 Ě 2570/)012

Vymožený soudní poplatek ve výši 50o,0o Kě
bude zaslrin na č'ú'37 03-1327021/0'1ID' ve;riabilní symbol 3512257012
2 5 -06-

2013

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Pral.lu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Protokol

o předánÍ spisu

35 E 274512012 - 12

soudnímu exekutoroYi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p]uku 29b, Prúa 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplá\,těného

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud plo Pťahu 10,
100 83' Praha 10 - Vršovice. IČ: 00024473

28' pluku 1533/29b,

zastoupeného(zastoupené): *-proti

(povinné):

povinrrému
Martin
Zastoupenému(zastorrpené):

--'

Fuksa'

Daškoya3072l6' 143 00, Praha4

plo 2'000,00 Kč,
předal soudnínu exekutolovi

I

JUDI' Jana Tvrdková' Homokrěsk á 650129'Pfuha 4

souladu s bodenr 8 čl' II přechodných ustaíovenízákona č' 39612012 sb.' kteďm se mění
zákon ě.99/1963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2145l20I2

v

VymoŽený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č'ú.3 703-132702l l07 Í0' ýaÍiabilnísymbol 3512274512
2 5 -[6 ]i]í3

V Praze dne

piedala

4

za obvodní soud plo Prahu
pověřená místopředsedk1ně soudu

JUDr' Donta Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudll:35 E 292.l/2012 -

18

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem LrI' 28'piuku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oplávněné):

Česká replLblika - obl odrti soud pro Prahu 2. Francouzská 19, 120
o0, Praia 2. tC:00024J92

zastoupeného(zastoupené): --_
proti
povinnému (povinné):

zastoupenému(zastoupené):

JosefSilovátka'
4 - \usle-

na_r.

29.08'19'72, Žabckých 1258/15' 140 00. Pmha

---

plo 2'000,00 Kč,
předď soudnímu exekutolovi

:

JUDI. Jana Twdková' Homokčsk á 650/29, Praha 4

čl' II přechodných ustanovení zákor1a ě.39612012 Sb.. ktenÍm se mění
c' qo lqo3 sb'. obcarrski soudni řád a dle opalieni předsedk) ne soutlu pod
4OSpr
'p'zn'
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkon 35 E 292412012

v souladu s bodem 8
7á].on

Vymožený soudní poplatek ve

\.jÍši500,00 Kč

bude zaslrin na č.ú.3703-132'1021/0'710. variabilní svmbol 35122924] 2

v p.u"" an. --'J-l :!6

?ů1!

předala
za Obvodni soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jarra Tvrdková

Čj. soudu:35 E 3152/2012
Protokol

o

- 8

předání spisu soudnímu e\ekutoroYi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b' Praha
10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávíěného (oplá\'něné): Plažská sp"řáva sociáního zabezpečení,
Trojská 1997/13a. 182 00.
praha 8, IC:00006963
zastoupeného(zastoupené): :*proti

povinnénu G)ovinné): MvD.. Fedir
praha 4

Jemnická 887/4, 140 00'

:--

zastoupenému(zastoupené):
pro 352'00

Dovgych,

Kč.

předai soudnímu exekutorovi

:

ruDr'

Jana Twdková, Homokčsk á 650/29, Ptaha 4

8 čl piethodnych ustanoveíí zákona č.396/2012 sb'' kteťjm
se mění
]^::^!"'di:,*!:T'
-]t
|90( 5b. obč.nský
)olldnI i-d a dle opxlreni p'edsedlVnť.ouclu pod tp'zl' 40Spr
1{9n_.'""
la2j 20l.2. spis \ edeni pod spiso\ ou ,,račkou 35 b 3l52'0l2

VymoŽenj soudni poplarekve\}si 500'00 KČ
bude za.lcn na č'ú'j70J- l j2702 l 07 l o, va.iab,.ni 5y-nbo|
]5 l2] l 52 l 2

V Praze dne

2 5 -t$-

7(]1X

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověiená místopiedsedkyně soudu

JUDI. Donta vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Č j. sourlu: 35 E 3195/2012 - 16

Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodni soud pro Prahu 4' se sídlen ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci
výkonu |ozhodnutí
oplávněného (oplá\,něné): Pražská správa sociálního zabezpečení,
Trojská 1997/13a, 182 00,
prata 8, IC: 00006963

---

zastoupeného(zastoupené):
prori
povinnému

(povinrré):

zastoupenénu (zastoupené):

Sýkoja,

Josef
Praha 4. lČ: ó4555Ó40

'

Antala Staška 2o59l8ob' 140 46'

_--

prc 26'328,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvr dková, Hornokčsk á 650129' Praha 4

cl' ]I piechodných ustanovení zákona ó'39612012 sb.' kte|im se mění
Sb.. obČanskí soudnr řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn'
40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3l95/2012

].:""1ť"^:,|:9:T.8
zakon č' t)9/1963

VymoŽený soudní poplatek ve výši 530'00 Kč
bude zaslál na č.ú'3 7 O3-I32'7 021l07ID vatiabi]ní symbol

'

V Praze dne

35 ]23195

]2

2 5 -06- 2!r3

(podpjs)

předala
za obr'odní soud pro Prahu .1
pověřená m ístopředsedkyně soudu
ruDr' DoDka vocetková

převza1(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Č.j. so\ldll| 35 E 2347 /2oI2 - 16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutí
oplávněného

(oplá\,něné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu

zastoupeného(Zastoupené)|

100 83' Plaha 10 - vršovice. IČ: 00024473

10, 28.

plúu 1533/29b,

:*-

proti
povinnému

(povinné): Jindřich sLAvÍK,

zastoupenému(zastoupené):
pro 4.000,00

Pra\a 4, IČ:4]o6554J

Antala staška 2o59l80b, 14o 46,

---

Kč,

předal soudnímu exekutolovi

:

ruDI' Jaía Twdková, Homokčská 65ol29'PÍaha4

vsouladrt s bodem 8 č1' II přechodných ustanovení zákola č.39612012 Sb., kte{im se mění
zákon č. 99/1963 Sb', občanský soudní řád a dle opaťení předsedkyně soudu pod ip.zn' 4osp.
1925/2012' spis vedený pod spisovou znaěkon 35 E 2347l2ol2
vymožený soudní poplatek ve

výši 500,00 Kč

bude zaslán na č'ú.3 7 03 -132102I/0'110, variabilní symbol 3512234712
2 5 -06- 7011

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Plahu 4

pověřená mistopředsedkyně soudu
IL]DI' Donka Vocetková

pievzal(a)
JL]DI' Jana Twdková

Cj.

soudu: 35

E I1l2Ot2 _ 3I

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Pralru 4, se sídlem ul. 2S.pltrku 29b'
Pralu 10, ve věci výkonu roáodnutí
oprávněného

(oplá!něné): všeobecná zdravotni pojišťor,na Česke repu b]iky,
ollická
ll0 00, pral-a J. ta : 4l1975 lB

zastoupeného(zastoupené):

2020/4,

---

prori

(povinrré): JosefDuda,
---

povinnému
Zastoupenému (lasloupené):

Akátová 29o,252 00. okobec

plo 28.976,00 Kč,
pŤedal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tv.dková Hoinokčská 6 50/29,Praha 4

8 čl' lI přechodných' ustanovení zil<ona č' 39612012 sb',
kte4in se mění
',:""]1q:.999:T
Zálon
č. qq l9oJ Sb'. občansLÝ sour]ni iád a dJe oparreru pi"a'"aly"e.ouau
porJ .p.at.40Spr
lq25 20l2. spis Vecleny pod spisorou znaČkou .}s b trl.zoir

V Praze dne

2l

-l]$- 2íj13

předala
za obvodní soud pro Plahu 4

pověiená místopiedsedkyně soudu
JUDI. Donka vocetková

převza.l(a)

JUDI' Jana Tr''rdková

Čj. soudu:

35

E Í'7o/20lo - g

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2s'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rczhodnutí
oprávněného (oplá\,něné): Plažská spláva sociálního zabezpečení, olšanská 3' 130 00, Přaha 3,
IC: 00006963

zastoupeného(zastoupené): --proti
povirrnému

(povimé):

SPIM s.r'o.'

tř. 5' května 251451. 140 00, Praha 4 - Nusle, IČ:

zastoupenánu (zastoupené):
pro 36.319'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Homokčská 650/29,Pfiha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedky:tě soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 170/2010
2 5 -08"

2013

V Praze dne

předa1a
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI' Donka Vocetková

převzď(a)
JlJDr- Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E 489/2010 - 42

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud plo Prahu 4, se sídiem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rczhodnutí
oprávDěného

(oplávněné): okesní spr.ara sociálnúo zabezpeceni F|'dek _ Místek, Palackého

l l5. 7J8 01. Frýdek-Mlslek. lC| 0000006]
zastoupeného(zastoupené): ---

proti
povinnému

(povinné): VUNG

zastoupenému(zastoupené):

TAu s'!.o, staromodřarNk

Modřany'

á22715

'

I43 00, Praha 4

-_-

pro 160.030'00 Kč,
piedal soudnímu exekutolovi : JUDI' Jana Tr'rdková, Flomokčsk á 650129, Pnha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 sb.. kter'ým se mění
za.JKo[ č.9911963 Sb.' občanský soudní i3d a dle opatieni předsedkyne soudu pod ip.ar. 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 489/2010

?

5

-lii-;ti$

V Praze dne

předaia
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI' Donl<a Vocetková

převzal(a)

JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu:

35 E 2ó31l20o9 - 18

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Pralru 4' se sídlem ul. 2s'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutí
op.á\,něného

(oprávněné)| Plažská sp-ráva sociiílního zabezpečení, Trojská 1997/13a,
Praha 8, lC: 00006963

182 00,

zastoupeného(zastoupené): -*proti
povinnému

(povinné): Petr DoDát'

zastoupenému(zastoupené)|

IČ 75957272

Tatarkova 73312, 149 00, Praha 4 Háje,

---

plo j0'430'00 Kč.
předal soudnímu exekutolovi

:

JUDř. Jana T\'řdková' Hornokčská 650/29'Praha 1

v souladu s bodem 8 čl. Il přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb', kterym se nrění
záko1.'č'. 99/1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatiení předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 263U2009

V Praze dne

-

'?

1

r -nc

rl l!

rc11
'

předala
za obvodÍísoud plo PřaIu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. so:udl:35 E2671/2010 -,/L
Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlerrr ul. 2S.pluku 29b,
Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplávněné):

|jaŽ^stá^Wáva

IC:000069ó3

zastoripeného(zastoupené):

sociálního zabezpečení'olšanská 3, 130 0o, Praha 3,

--.-

prcti
povinnému

(povinné): Jiří vácha,
Chodov

Zastoupenénu(Zastoupené):
pro 24 .247

'00

Kč

,

Majerského 2034/13, 149 00, Praha 4

--_

'

piedal soudnímu exekutorovi

8 cL

:

JUDr. Jana Tvldková, Homokčská 650/29, Praha 4

fI piechodnych

ustano\,gní zákona č' 3()612012 Sb.' kterým se mění
dle'opatření předsedkyně soudu po<1 šp.zn.
'loSpr
1925/2012, spis vedený pod spisovoLr značkoi 35 E 267U201o

].::^!".d,::,|:9:T'
zaKon c' y9llq6j sb.. občansk\ sorrdni

řár1 a

vP.u""dr',":.!.-!$''

piedala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověŤená mís1opředsedk1ně soudu

JUDr. Donka Vocetková

převza](a)
JUDr. Jana Tvldková

Čj' soudu:

35 E 2l96120l0 - 32

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud
oprávněného

pr'o Prahu 4, se

(oplávněné):

sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhoď1utí
Úřad práce Českérepubliky - kmjská pobočka pro hlavní město
Prahu, Domažlická 1139/11, 130 l l, Praha 3 1Č:'1249699I
'

zastoupeného(zastoupené): --proli
povinnému

(povinné): Kateřina vostárková,

Augustiíova 2057128, 149 00,

Praha 4 - Chodov

zastoupenému(zastoupené):

---

pro 18.000'00 Kč'
předal soudnínru exekutolovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská 650129,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II piechodných ustanovení zákona ě.39612012 sb', kteqim se mění
zákon č' 99/1963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedk1ně soudu pod sp.zn.40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2196/2010
2 5'0$- 70n

předala
za obvodní sorrd pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně sorrdu
JI ]Dť- Donka

vocetková

převzď(a)
JUDI' Jana Tvrdkóvá

Č.j. sourlu: 13 E 633/2011 - l9

Přotokol o předání spisu soudnímu ex€kutořovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlern ul. 2S'pluku 29b, Praha i0, ve věci
Úkonu lozhodnutí
oprár'něného

(oprávněné): oborová zdravotní poj išt'ovna zaměstnancťl

zastotrpeného(zastoupené):

stavebnictví, Roškotoya I225ll

--_

'

bank, pojišt oven a
14o 2I, PIaha
'l, IC: 47 l 1'1]2 t

proti
povinnému

(povinné): sTIZo, spol. s r'o., Brandlova

1382/16' 149 00, Pnha 4, IČ:

Zastoupenému (zastoupené):

plo 9'563,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jaaa Tvrdková' Hornokčsk á 650/29' Praha 4

zákon č. 9911963 Sb., občanský sorrdní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 4oSpI
1925/20i2, spis vedený pod spisovou značkou 13Eó33/2011

x rr -ii- :r.il

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

převzď(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E924l20lo - 22

Protokol o předáEí spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Plaia 10, ve
věci výkonu rozl.todnutí

):

opla\,něneho ( oprá\4téne
Česká republika
zástoupeneho (zastoupené)| ----

_

Městslý soud v Praze' Ič: 00215660

proti

povimému

(povinné): MaItina syslová,

Podolská2'42/25' 140 00, Praha 4-

Podolí
zastoBpenému(zastoupeíé):

--_

pro 32.090.00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Twdková, Homokčská 6 50/29, Praha 4

čl' II prechodnych ustanovení ztkona č.396/2012 Sb., ktelým se mění
]'::"rť"^:,*9:i.8
lqóJ
Sb.. občan\\j soudnr řád c dle opaířenl predsedk)né
119n_:'"'
'oudu pocl ip.zn.4oSpr
lq25/2012.
spis redenj pod spisorou znackou t3 e S:4lZbtO

v p.u"" an" .....,1!

6- 7ol3

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřenrí místopředsedkyně soudrr

JUDI' Donka vocetková

převzď(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Přotokol

o

13 E204112010 - 16

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodni soud pro Pmhu 4' se sídlem ul' 2s.pluku 29b' Plaha 10, ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská spláva sociálrrího zabezpečení' olšaoská 3, l30

00, Praha 3'

lC:00006963

zastoupeného(zastoupené): **'
proti
por innému 1por irrné

)|

zastoupenému(zastoupené):

Toan,

Doan v-an
Haie, lC: Ól45j88o

'

stachova 51/5, ].19 00, Praha 4

---

plo 6'382'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková Homokčská 650/29, Praha 4

v sorrladu s bodem 8 č1. II přechodných rrstanovelii zákona č.39612012 Sb.' kte|im se mění
zákon ě. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkylě soudu pod sp'zn. 40spl
1925/20l2, spis vedený pod spisovou značkou Í3 E204ID010

V Praze dne

25

_řř

20n

předala
za obvodní soud pro Pm.hu ,1
pověřená místopředsedkyně soudu

]IIDť- Donka vocetková

převzal(a)
]IIDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:35 E

63212000 - 15

Protokol o předání spisu soudtrímu exekutorovi
obvodní soud pro Pnhu 4. se sídlem ul.

28.p1Lrku 29b'

Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Městská člist Plaha 4. IČ: 00063584
zastoupeného(zastoupené): _*Droli

povinnénu (povinrré): Tomáš
zastoupenému(zastoupené):

4

omvik'

olblamovická 704/7. l40 00. Praha

_*-

pro 12.636'00 Kč.

piedď soudnímu exekutolovi : JUDI. Jana Tvrdková, Homokrčsk á 650129 Praha
4
,

8 č1' II přechodných
"':"úť'^:.P9:izákon-ě.
Sb', občanský

ustanovení zál<ona č.39612012 Sb., kteqým se mění
souúríiád a dle opatiení přerlsedk1ně soudu pod ip'zn' 40Spr
'9-911963
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 6322'000
? !-05-2[13

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Plahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr' Donka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Sp.zn. soudu: 19

Protokol

o

E 14412012-

předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Litoměřicích ve věci vÝkonu rozhodnutí

oprávněného:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Kodaňská 1441146,I0100, Praha

10'IČ 4'Il14304

proti
povinnému:

Kamila Botošová.

Račiněves 69' 413 01' Roudnice nad Labem

předal JUDr. Janě Tvrdkové, soudní exekutorce' Exekutorshý úřad Praha
650/29,140 00 Praha 4.,

fo" í 8 -96-

2613v

4,

Hornokrěská

souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení

zákona č. 396/2012 Sb.' kter'-im se mění ziíkon č.99l1963 Sb.' občans\i soudní řád, spis vedený
pod spisovou značkou 19

E 144lh12.
I

V Litoměřicích dne

l 8 -06-

y;r;fu::x

20í3

JUDr. Jana 'l'YrdkoYél
soudní exekutor

Sp. zn. soudu: 35 E

57

/2t12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresni soud v Kolině ve věci vÝkonrr rozhodnutí

oprávnónó: Ztlravotní pojišt'ovna Ministerstva vnitra čR, Kodaňská
Praha l0

1441146, l01 00

proti

povinnému: OlehLazaryev,

'

Ratenice 218, Pečky

předal soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlenr
Hornokrčská 650i29' Praha 4 v souladr'r s bodem 8 čl. II přechorlných uslanovení zákona č.
99l|963 Sb.. občanský soudni řád spis vedený pod spisovou anačkou 35 E 57/2012.

V Kolíně dnc22. kvétna 20l3

JUDr. Ařena l{oráčková
mistopředsedkyně
okresního soudu v Kolilě

JUDr. Jana TvrdkÓvá
soudni exekutor
Exekutorský úřad Praha 4

Sp. zn. srrrrdu: 35

E

661/21)12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresrrí soud v Kolíně ve věcí r'ýkonu rozlrodnutí

oprávnčné:ZdravotnÍ pojišt'ovna Ministerstva vnitra ČR, Koclaňská
Praha

1{4Il4ó, t0l 00

10

proti

povinnénru: LuděkSmítka'

Masarykova 815, Kolin

předal soudnínlu exekutorovi JUDr. Janě ]irdkové, Exekutorský úřad Praha 4' se sídlem
Hornokrčská 650/29. Praha 4 v sorrladu s bodem 8 čl. II přechodnýclr ustanovení ziákona Č.
99/1963 sb'' občanský soudní řád spis vedený pod spisovou značkou 35 E 66]/2012.

V Kolíně dne 22. kvělrra 2013

JUDr. Alena Horáčková
nrístopředsedkyně
okresního soudu v Kolíně

]tJDr' .Iana Tvídková
soudní exek|rtor
Exekutorský riřad PraIra 4

a

Sp. zn. soudu: 35

E 964/20t2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Kolíně ve věci výkonu rozhodnrrtí

oprávněné: Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva vnitra ČR, Kodoň*ká 144l/46,lB1

00

Praha t 0
proti

pcrvinnému: Micha| Novák,

l

V Kasárnách 1013' KoIín

předal soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlenr
Homokčská 650129' Praha 4 v sonladu s bodem 8 č1. Il přechodných ustanoveni zákona č,.
99/1963 Sb.' občansfuý soudní řád spis vedený pod spisovou značkotl35 E 96412012.

v Kgl,n9!!9?l!:stne2q!L

JUDr. Alena Horáčková
místopředsedlqmě
C)kresního sorrdu v Kolíně

IUDr. Jana Tvrdko'r'á
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4

Sp. z.n. soudu: 35 E 99612b17

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Okresní soud v Kolíně ve věci výkonu rozhodnut{

oprávněné: Zdravotní pojišÍ'ovna Ministcrstva vnitra ČR, Koclaňská
Praha

144ll.16,

l0l

00

I {)

proti

povinnému: Jaroslav Košík,

l

Ratenice 22, Pcr:ky

předal soudninu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exckrrtorský Ítřad Pralra 4' se sidlern
Hornokrčská 650129' Praha 4 v souladu s bodem 8 čl. 1l přechodných ustanoveni zákona č"
99/1963 Sb." občanský soudní řád spis vedený pod spisovou značkou 35 E'996l2012.

V Kolině dne 22. kvčtna 201

3

]UDr. Alena Horáčková
místopře dsedkyrrě
okresnílro soudu v Kolíně

JUDr. Jana Tvrdl{ová
soudtrí exekutor
Exekutorský úřad Praha 4

Sp. zn. soudu: 83 E 203120f2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Kutné Hoře ve věci vÝkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Zdravotni pojišt'ovna ministerstva vniha
1441/46,100 00, Praha 10

CR,

Kodaňská

proti

Povimému(povinné): MilpslavSimbafi1

Užjce'71' 285 04, Uh1ířské Janovice

předal soudnímu exekutorovi v sou1adu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona
č,. 396/20Í2 Sb., kterým se mění zákon č. 9911963 Sb'' občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovou značkou 83 E 203/2012.

V Kutné Hoře

dne

10

_05-

2013

Podpis předsedy nebo
pověřeného místopředsedy soudu

Poopts exerulora, rrery sp6 plel'24!

sp.zn.21 E 1102/20L2
č.j. ZP-VN-264 -17 6l AA-04-1l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
oprávněného: Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva
101 00 Praha 10,
zast. Ing. Rostislavem Zezlulol

vnitra čR, Nu Míčánká"h2,

proti
povinnému: Václav Kroupa,

Jungmmanova 8916,278 01 Kralupy nad
Vltavou
pro v1rnoŽení pohledávky ve výši 14.544,00 Kč
předává tímto protokolem soudní exekutorce JL]Dr. Janě Tvrdkové na základě bodu 8 Č1. II
přechodných ustanovení zákona č ' 39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99l1963 Sb.,

občanský soudní řád

spis vedený doposud u okresního soudu v Mělníku pod spisovou značkou 21 E 1lO2/2O12
k da1šímu provedení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákomou úpravou.

V Mělníku dne

06.05.201 3

Ivana Pečená
vedoucí exekučníkanceláře okresního soudu v Mělníku,
pověřená předsedou soudu JUDr. Ing. Janem Veselým

Jl,rDr. Jana Tvrdková
soúdníexekutorka

sp.zn. 21 E 10'77 12012
č.j. ZP_VN-264 -94l AA-04-11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okr-esní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí

oprávněného: Zdray otní pojišt'ovna Ministerstva vnitra čR, Na Míčánkách 2,
101 00 Praha 10,
zast. Ing. Rostislavem Zezulnn
proti
povinnému: Zdeněk Bartoš,
Spomyšl 10l,271 05 Spomyšl,
pro vymoženípohledávky ve výŠlo4.44),UU í\č
předává tímto protokolem soudní exekutorce JLIDI. Janě Tvrdkové na základě bodu 8 Čl. II
přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 9911963 Sb.'

občanský soudní řád

spis vedený doposud u okresního soudu v Mělníku pod spisovou značkou 21 E 1077l2O12
k dalšímu provedení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákonnou úpravou.

V Mělníku dne 06'05.20i

3

Ivana Pečená
vedoucí exekučníkanceláře okresního soudu v Mělníku,
pověřená předsedou soudu JUDr. Ing. Janem Veselým

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka

sp.zn.

21.

E 81712012

č..i. ZP -262l |68/A*{-04-1

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělniku ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
oprávrrěného: Zdravotni pojišt'ovna Ministerstva
101 00 Praha 10,
zast. Ing. Rostislavem Zezulou
prori

vnitra čR, Na Míčánkách 2'

povinnému: ondřej Šilar'
Borek 98, 217 14
pro vymoŽení pohledávky Ve výŠl27.662'00 Kč

Díísy,

předává tímto protokolem soudní exekutorce JL]DI. Janě Tvrdkové na základě bodu 8 Čl. It
přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 9911963 Sb''
občanský soud n í iád
spis vedený doposud u okresního soudu v Mělníku pod spisovou značkou 2I E 81]l2}l2
k dalšímu provedení výkonu rozhodnutí, resp' exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákonnou úpravou.

V Mělníku dne 06.05.2013

Ivana Pečená
vedoucí exekučníkanceláře okresního soudu v Mělníku,
pověřer-rá předsetlou soudu JUDr. Ing. Janem Veselým

JlJDr. Jana Tvrdkova
soudní exekutorka

1

sp.zn. 21 E 54312012
č.i. zP -262 l 551 / AA-o4-1 1

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
oprávněného: Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva vnitra ČR, Na Míčánkách 2,
101 00 Praha 10,
zast. Ing. Rostislavem Zezrulou
prof

i

povinnému: Milan Corna,
U Hájovny 167l,276
pro vymoženípohledávky ve výŠi30.905,00 Kč

0l Mělník,

předává tímto protoko1em soudní exekutorce JLJDÍ' Janě Tvrdkové na Zák1adě bodu 8 Č1' tt
přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 sb.,

občanský soudní řád

spis vederrý doposud u okresního soudu v Mělníku pod spisovorr značkou 21 E 54312012
k dalšímu provedení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákormou úpravou.

V Mělníku dne 0ó.05'2013

Ivana Pečená
vedoucí exekučníkanceláře okresního soudu v Mělníku,
pověřená předsedou soudu JUDr. Ing. .Ianem Veselým

JL]Dr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka

sp.zn.

21.

E

19812012

č.i. ZP-vN-264-336/AA-04-l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
oprávněného: Zdravotni pojišt'ovna Ministerstva vnitra čR, Na Míčánkách 2,
101 00 Praha 10,
zast. Ing. Rostislavem Zeztloa
prori
povinnému: Roman ŽemberYl
19,27,7 34 Nebužely'
pro vymoženípohledávky ve výŠi50'673,00 Kč'enichov
předává tímto protokolem soudní exekutolce JLJDÍ. Janě Tvrdkové na základě bodu 8 Čl. I]
přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 9911963 Sb.'

občanský soudní řád

spis vedený doposud u okresního soudu v Mělníku pod spisovou značkou 21 E 19812012
k dalšímu provedení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákorulotr ú pravou.

V Mělníku dne 06.05.2013

Ivana Pečená
vedoucí exekučníkance1áře okresního soudu v Mělníkrr'
pověřená předsedou soudu JUDI. Ing. Janem Veselým

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka

l

sp.zn. 21 E 19712012
č.j. ZP-vN-264-31 0/AA-04-l 0

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
oprávrrěného: Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva
101 00 Praha 10,,
zast. Ing. Rostislavem Zezrulou

vnitra ČR, Na MÍčá''ká"h 2,

proti
povirrnému: Jan Kučera,
Střemy 59' 277 34 Nebužely,
pro vymoŽení pohledávky ve výši 25'876'00 Kč

předává tímto protokolem soudní exekutorce Jt]Dr. Janě Tvrdkové n a základé bodu 8 Č1. II
přechodných ustanovení zákona č . 39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád

spis vedený doposud u okresního soudu v Mělníku pod spisovou značkou 2r E p7l2O12
k dalšímuprovedení výkonu rozhodnutí' resp. exekuce' v souladu se shora uvedenou
zákonnou úpravou.

V Mělníku dne 06.05.2013

Ivana Pečená

vedoucí exekučníkancelaře okresního soudu v Mě1rT íku.
pověřená předsedou soudu JUDr. Ing. Janem Veselým

JLIDr. Jana Tvrdíková
soudní exekutorka

sp.zn.27 E 79912017
č,.i. ZP -57 /726/ AA-04-10

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
oprávněného: Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva
101 00 Praha 10,
zast. Ing. Rostislavem Zezulou

vnitra čR, Na Míčá''kách 2,

proti
povírrnému:Dekorace s'r.o., Spomyšl 9,277 05 SpomyšI,
pro vymoŽení pohledávky ve výši 29 ' 864'00 Kč
předává tímto protokolem soudní exekutorce Jf]Dr. Janě Tvrdkové na základě bodu 8 Čl'II
přechodných ustanovení zákona č.3961201,2 Sb., kterým se mění ziíkon č. 9911963 Sb.,

občanský soudní řád

spis vedený doposud u okresního sorrdu v Mělníku pod spisovou značkou 21 E 199l2O|1
k dalšímu provedení výkonu rozhodnutí, resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákormou úpravou.

V Mělníku dne

06.05 '2013

Ivana Pečená

vedoucí exekučníkancelaře okresního soudu v Mělníku,
pověřená předsedou soudu JlJDr. Ing' Janem Vesel]ím

Jt]Dr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka

sp.zn. 27

E

1,60212010

č.j. ZP -57 l 37 0 l AA-04-1o

Proto|<ol o plYedání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v N4ělrríklr r'c r,čci r,! lionu roz1rodrrrrtí prodejem movitých věcí
oprávněného: Zdravotní poiišt'or'nrr Ministcrstva vnitra čR, Na Míčánkách 2,
101 00 Praha 10
zast. Ing. Rostislavem Zez,vlo[
pťoti
povinrrému: Mich al Fil i psl<Ý.
MěInická 126,277 04 Cítov'
pro lymoŽení po]ricciÍr ]'_r l c r i::, ] y. j j2,00 i'Č

předává tímto protolro1enr soltdní exekutorce JUDr. Janě Twdkové na z|ákladě bodu 8 Č1' II
přechodnýc1r usLauovclri z:ii.utlli č.39612012 Sb., kterým se mění zákon č 99/1963 sb.,
'
občanský soudní řád

spis vedený dopclsLl(L Ll c]'r'ťs])i]]|l soLrrlLr v jv1č]rriku pod spisovou značkou 21 E |602/2010
k dalšímuprovec]ení l,Ýl<orlrr l-ozh llr]llrr1í. resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákonnou itpravorr'

V Mělníku dl']e llt' ni r1ll'

Ir'atra Pečená
t'ciIotlcí e :lcliLlčllí].:allcc]liře okl.csr-rího soudu v Mělníku,
].,'ll l',]Ll .]i :I '] . Ing. Jarrem Veselým
i]

I

l.

]1)l'' .Tnna Tvr'i]íková

:;oLl.]llí excliLttorka

sp.zn.2I E 11,1112010
č..j. ZP -l 6 / 367 l AA-04-09

Protolrol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
oprávněného: Zdravotní pojišt'ovnrr Ministerstva vnitra ČR, Na Míčánkách 2,
101 00 Praha 10,
zast. Ing. Rostislavem Zeztlorr
proti
povinnému: Dekorace s.r.o., Sponryšl 9,27,7 05 Spomyšl,
pro vymoŽení polrleclávky ve výŠi70.11ti,00 Kč
předává tímto protokolern soudlrí exe]<utorce Jt]Dr. Janě Twdové na Zakladě
bodu 8 Čl. II
přechodných ustalrovcrrí ziúiotra č' 39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 9911963
Sb.,

občanský soudní řád

spis vedený doposud u O]irestlilto soudu v Mělníku pod spisovou značkou 21 E 1111/2010
k dalšímu provedení ví<onrr rozhoc]nutí, resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákonnou úpravou.

V Mělníku dne 06.05

]0l

l

Ivana Pečená
r'edoucí cre]<r'rčllíli:rnce]áře okresního soudu v Mělníku'
ll()\. _ ..l ]cc]sctlllLl 'oLrt]Lr .JlJDr' Ing. Janem Veselým

.]

L]Dr. Jana Tvrdková

souc1tlí exekutorka

sp.zn.2I E 610/2010
č.j. zP -16l l7 5l AA'04-09

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu roáodnutí prodejem movitých věcí
oprávněnóho: Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva
101 00 Praha 10,
zast. Ing. Rostislavem Zezulou

vnitra ČR, Na Míčáokách 2,

proti
povinnému: Dušan Švamberk,
Kokořín 51,277 z3Kokořín,
pro vymoŽení polrledávky ve výši 20.267,00 Kč
předává tímto protoko1em soudní exekutorce Jl,IDr' Janě Tvrdkové n a základě bodu 8 Č1. II
přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád

spis vedený doposud u okresnílro soudu v Mělníku pod spisovou značkou 21 E 610/2010
k da1šímu provedení výkonu rozhodnutí' resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákonnou úpravou.

V Mělníku dne 06'05-2013

Ivana PeČená

vedoucí exekučníkance1áře okresního soudu v Mělníku,
por'čicnli předsedou sotlr1Lr JUDI. Ing. Janem Veselým

JUDr. Jana Tvrdková
sottt]ní exekutorka

sp.zn.2I E 458/2009
č..i. zP -25-57 5 lP-04-2005

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí sráŽkami ze mzdy
oprávněného: Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva vnitra
101 00 Praha 10,
zast. Ing. Rostislavem Zezulou
proti
povinnému: Kateřina Rawská (dříve Pompeová),

Mělník'
pro vymoŽení pohledávky ve výši 39.707,00 Kč

čR, Na Míčánkách 2,

Hořín 109, 276

01

předává tímto protoko1em soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové na základě bodu
8 Čl.
II přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb', kterým se mění ziákon č. 9911963 Sb.,

občanský soudní řád

spis vedený doposud u okresního soudu v Mělníku pod spisovou značkou 21 E 458l20)g
k dalšímu provedení výkorru rozhodnutí, resp. exekuce, v souladu se shora uvedenou
zákonnou úpravou.

V Mělníku dne 06.05.2013

Ivana Pečená
vedoucí exekučníkancelaře okresního soudu v Mělníku
pověřená předsedou soudu JUDr. Ing. Janem Veselým

JIJDr. Jana Tvrdková
soudního exekutorka

Čj' soudu: 13E2g1Il2OI1 -28
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodni soud pro Pralru 4. se sídlem lll. 28,plúu 29b,
Praha 10, ve věci qÍkonu rozhodnutí
oprávněrrého

(oprávněné): Pražská sp^niva sociálního zabezpečení,
olšanská 3' l30

zastoupeného(zastoupené):

IČ:00006963

00, Plaha 3,

-..-

proti
povinnému (povinné): Petr
zastoupenému(zastoupené):

Čermiik.

4807 5302

Telerova 1J56/Ó' 149 00, Praha 4, IČ:

---

pro 9'763'00 Kč.

piedal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homokčsk á 650129'Praha 4

].:""]ť"^: ,9:9:T. 8 Č]. ]l piechodnich ustanovení zÍkona č' 396/2012 sb'. kteým se mění
/aKon c' 9u l90J 5b'. občal)ski :oudni rád a dl:_olaienI
předsedkyné soudu pod ip'zn' 40Spr
ls25 20]2_ .pis \edeny pod spisovou /načkou l3E29ll/:20ll

V Praze dne

...-...-...

předala
za obvodní soud pro l,rahu 4

pověřená místopiedsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Twdková

Čj. soudu:

13 E 3044/2011

_ 8

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10' ve věci
výkonu rozhodnutí
oplá\,něného

(op.ávněné): PmŽská

správa sociálnílro zabezpečení. olšarrská 3, 130 00' Praha 3.

IČ:00006963

*--

Zastoupeného(zastoupené):
proti
povinnému

(povinné)'

LD'uTEx s?9'r.o', Kloboučnická 13/1425, 140 00, Plaha 4 Nusle,

zastoupenému (zastoupené) :

prc 375,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JL]DI. Jana Twdková' Homokčsk á 650129 Praha 4

'

8 čl. II přechodrrých ustanovení zrikona č' 396/2012 Sb., kterým se mění
'b9q:m
lqo]
sb.. ohčansk) solldnl iad a dle opaLieni piedsedk) ne
ooa šp.rn. +osp,
i19"-!
':q spis r edenj pod .pi.ovou
"ouau
lq25 20l2.
znaČkou lJ É3044/)0ll
v.:ou119u_:

V Praze

dne

2 5 -0j'- 2Cl3

předala

za obvodní soud pro Pr.ahu

4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donla Vocetková

převzal(a)
JUDi' Jana Twir<ova

Č.j' soudu: 35 E 4140 /2of

Protokol

o

-r'?

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
opÍávněného (oplávněné): PraŽská správa sociálního zabezpečení'Trojská 1997/13a, 182 00,
Praha 8, IC: 00006963
Zastoupeného (zastoupené):

---

proti
povinnému

(povinné): Eduald

E4]!í4] nal' 09' t 0.1949, Kos m\cká.145l17

.140 00' Praha 4,

zastoupeíému(zastoupené) :
plo 25.080'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

Jt]Dr' Jana Tvldková, Hornoklčská 650l29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterýrn se mění
zákon č. 99/1963 Sb', občanský sorrdní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
i925l2012, spis vedený pod spisovorr značkou 35E1140/2011

V Praze dne

75

'0t. 2l'1

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená místopředsedk1ně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)

JUDI. Jana Tvrdkrrv"

Čj' sol;Ldtt:35 E

9512012

-/-4

Přotokol o předání spisu soud!ímu exekutorovi
obvodní solrd pro Plahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávíěného (oprá\'něné): Pražská správa sociálního zabezpečení, T.ojská 1997/13a, 182 00,
Praha 8' lČ:0000oqÓ]
Zastoupeného(zastoupené): _-proti
povinnému

(povinné): JosefDuda'

Pískovna 911/18, 148 00, Plaha 4 -

Kunratice. IC: 48058947

zastoupenému(zastoupené):

---

pro 4.212,00 Kč,
předal soudnírnu exekutorovi

:

JUDI' Jana Twdková, Homokčská 650/29'Pfuha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zžkoĎa č.39612012 Sb., kte4im se mění
zžkon č. 9911963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyrrě soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedeíý pod spisovou značkou 35 E 95l20I2

2

5 -l{-

21113

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená mÍstopředsedkyrrě soudu
.IUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdkova

Čj. soudu:
Protokol

o

13

E 3547/20l| -26

předání spisu soudnímu ex€kutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b' Plaha
10, ve věci výkonu .ozhodÍutí
op.ávněného

(oprávněné):

PJažská^spláva sociálního zabezpečení, olšanská 3,
130 00' Praha 3'

IC: 00006963

*--

zastoupeného (zastoupené):
proti
povinnému

(povinné): Petr soukď.

zastoupenému (zastoupené):
pto 192.223,00

IČ 70743002

,

v Pručelí1651/10'

149 00' Pralra 4,

---

Kč.

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jarra Twdková, Homokčská 65ol29'Ptaha 4

\ souladll s bodem 8 čl. Jl přechodnvch ustaloyeú za&olra
č.39612012 Sb', kter.im se měnÍ
]qÓ] Sb'. obcansk) .oudni iád u dl:_o!a|erÍ pt.a,iou"e
."řň pod sp'zn. 40Spr
119"^: .:q
l92520''..pi. vedenj pod spisovou značkou l3 E 3547/20l l

V Praz e clne

2

5 -[{- 2i]3

piedala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI' DoDka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Twdkor

Cj.

soudu: 35 E 3034/2011

_

9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud plo Pmhir 4' se síd]em uI' 28.p1uku 29b, Praha
l0, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného (oplá\'něné'): PlaŽská sp.áva sociálního
zabezpečení, olšanská 3, 130 00, Praia 3,
IČ:00006963

zastoupeného(zastoupené):

---

proti

povimému (povirrné): L]]ÝITEX cz s.r'o., Kloboučnická
13/1425, 140 0o, Plaha 4 Nusle,
zastoupenému (zastoupené):
pro 42.346,00

Kč,

pieda] soudnímu exekutolovi : JUDr. .Tana Tvrdková,
Flomoklčská 6 50l29'Pnha 4

Čl fI piechodnich ustanovení zákorc č.39612012 sb., kterým
se mění
občans\j soudni iád a d'e opa|aenipiedsedk)"ě.oudLl pod sp'zn.4ospr
l025 20l2. spi5 Vedenj pod spisorou znackou
35 Ě 30J4/)0rl

:,::]]ť'":,|:9::.8
/a(ol]_c' qq lqÓ] sb'.

2

5 -il{-

2l]13

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedk1ně soudu
ruDI. Donl<a vocetková

převzal(a)
JUDI. Jarra Tvrot<ová

Čj. soudu:
Protokol

o předáDí spisu

35 E 2968/2009 - 22

soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4. se sídlem ul. 28'pluku 29b. Praha 10, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská sprríva sociálního zabezpečení, Tlojská 1997/13a,
praha 8, IC: 00006963

182 00,

---

zastoupeného(zastoupené):
proti
povinnému

(povimé):

zastoupenému (zastoupené):

Miloslav

Va]enta,

Pr"ha 4 Háie' IC: l4o252J

---

Kupeckeho 165/13,149 0o,
l

pro 12.115,00 Kč'
předal soudnímu exekuto1ovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Hornokčská 650/29, PIáha 4

8 č1. II přechodných usta.novení zákona č.39612012 sb', kte{im se mění
občanský soudní rad c dle opatrenr piedsedk}né soudu pod sp'Zn' 40spr
Í025 20l'9-911963
2. spis r eden1 pod
'pisor ou zn:čkotr 35 É29ó8/i009

"':"dť"_:.999:Tzákol-čSb.,

V Praze dne

2 5 -01,-

7!l:

piedala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověře{á místopředsedkyně soudrr

JUDI. Donta Vocetková

převza1(a)
JUDI. Jana Twdxová

Čj' soudu:

13

E 2801/2010 - 9

Protokol o přodání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve
věci výkonu rozhodnutí
oplávnělého (oplávněné): PraŽská správa sociálního zabezpečení'
olšanská 3. ] 30 00" Praha 3.
IC:00006963
zastoupeného(zastoupené):

---

prori

(povinrré):

povinrrému
Deniel s.I.o'' ohJadní 144ol2a, 1'10 00, Praha 4.
zastoupenómu (Zastoupené)|

-*-

plo 46.22l,00 Kč'
předal soudníuru exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková. Hornokrčsk á 650129'Ppha4

čl' II piechodnich ustanovení zákona č.39612012 sb'' kteťým se měni
.:""lŤ1: 'P9:T.8
sb'_
lqól
obČansk) soud-i'ao á dle opatieri DieJscd(Jnc souclu ooJ .p'zn' 40spr
119n_a.uu
.

lq25 20l 2. .pi. r edenj pocl .pisor

V Praze

2

oLr

.,1dČkou l3 É.zso tlzoro

5 -U'- 2i1i

dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopiedsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jala Tr'rdková

Čj. sourlu:
Protokol

o

35 E 2012/2010 - 14

předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
lozhodnutí
oprá\'něného

(oplávněDé): Pražská správa sociálního zabezpečení, olšanská 3,

zastoupeného(zastoupené):

IČ:00006963

130 o0, Plaha 3,

---

proti

povimému (povinné): Denier s.r'o', ohradní 1440/2a. 140 00.
Praha 4.
zas]oupenemu (7a<toupenéJ|

---

pro 27'959,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

ruDr. Jana Tvrdková. Homokrčsk á 650129,Ptďta 4

u.:oulť,'^:.!99:T 8 čl' II přechodnýcb ustanovení zákona č.39612012 sb., kteqi,m se mění
zákon-ě.
Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 40spl
'9-9/1963
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35E2012/i01o

V Praze dne

2

5 -0{_

2Ú13

!ředa]a

za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

převzal(a,
JUDr. Jana Tv.dková

Čj' soudu:35 E

1727l2oo9 - 15

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci qÍkonu roáodnutí
oprávněného

(oFávněné):

PraŽská správa sociálního zabezpečení, olšanská 3, i 30 00, Praha 3'
lČ: 00006963

zastoupeného(zastoupené): _-prcti
povinnému

G)ovinné): DEPQSIAV,

s.r'o., Kapitulská 358/4,

l40 00, Praha 4, IČ:

zastoupenému (zastoupené):

plo 7.758,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

V Praze dne

:

JUDI. Jana Tvrdková, Hornokčská 650129,Ptaha4

2 5 -0{- 20R

předala
za obvodní soud plo PÉhu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdk.,"a

Čj' soudu:
Protokol

o

35

E I32I/2}O9

- 20

předání spisu soudnímu exekutoroYi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávně1é): Vodámy a kanalizace Karlovy Vary'
Karlo\ ) \ ary-Doubr, lCr 4q'8o228

a.s.. Studentská 328/64' 360 07,

zastoupeného(zastoupené): --proti
povirurému

(povinné): VÁRBYT

zastoupenému (zastoupené):

- stavební fiIma Prdra-a.s, v likvidaci, Na dvorcích
12/284, 140 D0.praha 4,

-*-

prc 45.716'60 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

JL]Dr. Jana Tr'rdková, Homokrčská 650/29, Pfuha 4

vsouladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákoÍa č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon-č'.99/1963 Sb., občauský soudní řád a dle opatiení předsedk1ně soudu pod sp.zn. 40SpI
1925/20l2, spis vedený pod spisovou značkorr 35E 1321/2009
2

5

-tl/,- 2Ú]3

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI' Donka Vocetková

převza](a)

JUDI' Jana Tr''rdková

Čj. soudu:
Protokol

o

13

E2}8/2OI1

-

15

předání spisu soudnímu exekutořoyi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'plúu 29b, Praha
l0, ve věci výkonu roáodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pmžská sp]á:1_s9giálniho zabezpečeni, Trojska
l997113a,
Praha 8, lC: 0000oa63

180 21'

---

zastoupeného(zastoupené):
proti

povinnému(povinrré): Ma rinvojtek'
zastoupenému(zastoupené):

Brechtova 77916, 149 00, praha 4,

IČ 26718L20

--_

pro 24'235'00 Kč.
předal soudnímu exekutolovi

8 cI'

:

JUDr. Jana Twdkovr! Hornokčská

65

0/29,Pnha4

piechodnjch

ustanovení zakorla ě'39612012 sb., kterým se mění
:.::i]1d1:,9:9:T.
'II
l9ó]
Sb'.
občancký
)oudnl
iád
a dle opa|ieni předsed(1ně soudu pod ip.zn.40spr
í119n_.'"u
Io25 20l2_.pis reden} pod 5pi.o\ou /načkou l-r

Ě:sslrbl

t

75 'tt'1t13
V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
Jt]Dr' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudrr:

13

E

130/2011 - 15

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obr'odní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.plúu 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - obvodní sourl pro Prahu
Praha l, lť : 00o24J84

1,

ovocný trh 14,

Il2 94,

zastoupeného(zastoupené): --proti
povinnému

(povimé):

zastoupenému(zastoupené):
pťo 5.800'00

Pet. Svoboda'
4 - Nusle

Svatoslavova 2ó0l14, 140 00, Praha

---

Kč,

pŤedal souclnínu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrr1ková' Hornokčská 650/29' Praha 4

souladu s bodem 8 čl. Il přechodných ustanovení ztkona č.396/2012 Sb., kterým se mění
zákon č' 99/1963 Sb'' občarrský soudní řád a dle opatřed předsedkyně soudu pod sp.zn.40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13E130/2011
v

15 -Ab

2t13

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu ,1
pověiená místopředsedkyně soudrr

JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:35 E

3ó12012 - 18

Přotokol o předání spisu soudnímu exekuÚořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2s'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oplávněné)| PraŽská

spJáva sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00,
Praha 8. IC: 00006963

zastoupeného(zastoupené): --proti

povinaému (povinné): V]adislav
4, IČ| '71925422
zastoupenému(zastoupené):

Vozáb,

]ažlovická |323122.14900. Praha

---

pÍo 5.307,00 Kč,

předalsoudnímu exekutolovi : JUD.. Jana Tvrdková' Homokčská 650129,Praha4
v souladu s bodem 8 č1. lI přechodrrých ustanovení zákona č,.396/20|2 Sb., kterým se mění
zákotl č. 99/1963 Sb., občanský soudní iád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spl
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 36/2012

předala
za obvodní soud pro Praru 4
pověř€ná místopředsedk}ně soudu

JUDI' Donta Vocetková

převzal(.'
JUDI. Jana Tvr.<ová

Čj' soudu:

13

E 3o93l2oo9 -,/E

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoťovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sidlem ul' 28.plúu 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Přažskí spáva sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a'
prala

zastoupeného(zastoupené): *--

8, IC: 00006963

182 00,

proti
povinnému

(povinné): JUDr.

zastoupenému (Zastoupené):
pro 99.412'00

Čechura,

Zdeněk
Ptaba 4'IČ 6622514l

PetÝ.kova 1958/9. 148

00_

---

Kč'

předal soudnímu exekutolovi

:

JUDI' JaÍa Twdková, Homokrčská 650l29,Praha4

u.:oulťu^:

!99:T-8 čL II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 sb.' ktelým se mění
zákon č'-99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatieli piedsedk}ně
soudlr pod sp.zn.40Spr
Iq2520l2.spi.reden) pod spi.ovou alaČkou lJ É30s3/i009
2

5

-01'-

2c',13

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro ťřahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDť. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdxova

Čj. soudu: 13 E2509l2o1i. -

Ú

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Pra]ru 4, se sídlem ul. 2s'pluku
29b, Praha 10, ve věci výkonu lozhodnBtí
oprávněného (oprár,něrré): Pražská spníva
sociálního zabezpečení, Troj ská 1997/13a' 182 0o,
Prďa 8, lc| 0000ógo]

zastoupenébo(zastoupene)|

--_

proti
povinnému

(povirrné):

Zdenék_Cechura'

Zastoupenén]u(zastoupené):

JUDI.
Praha 4, IC: ó1225l4l

,

Petýrkova 1958/9, 148 00,

---

prc 119.480,00 Kč,
předa] soudnímu exekutolovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homokčská 65 0/29' Praha
4

jI p:e:hodlý:h ustanovení zákona č' 396/2012 sb., kte{im se mění
:"r"*""oi:,*::':'8
/aKon
c' \,9 lqÓJ sb'. :|
občanski soudní řád a dle.opaďení předseď)ne soudtr
pod ip'zn.40Spr
la25 2012- spis redeny pod spisovou znaekou l-l b
ZSOgt)Ott
2

5

-01'- 20'13

V Praze dne

předala

za obvodní soud pro Pmhu 4

pověřená místopiedsedk1ně soudu
JUDI. DonlG vocetková

převzal(a)
Jl]Dr. Jana Twdková

Čj. soLldlu|

35 E 229g/2ofi

-

fl

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
10' ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oprávněné):

sp]ál1s9!|álního zabezpečení' Tlojská 1997113a, 182 00'

|razská
praha
8, IC: 00006963

---

zastoupeného(zastoupené):
ploti
povinnému

(poviruré): Ing. Jitka vápeníková'

zastoupenému(zastoupené):
pro 95-291'00

Praha 4 - Chodov. IČ: 48092690

Jamíkova l 87ó112, 149 0o,

*--

Kč'

předal soudnímu exekutolovi

:

JUDI' Jana Tvrdková' Hornokčsk á 650/29, Praha 4

Čl.lI piechodnich
].::]]ť"^:,P9::.8
zako-n_Č' 99'l9ó] sb.. občanski soudni

ustanoveni zákona č'396/2012 Sb'' kteFjm se mění
řád a dle opatiení předsedkyně soudu pod ip'zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značko ss n zzggnol
2 5 -0{-

V Praze dne

l

ni3

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

předala
za obl'odní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI' Donka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Twc.'rová

Cj. soudu:35 E 2159/2009

_ 15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoťovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Pralra
oprá\'něného

10, ve

věci výkonu rczhodnutí

(oplávněné): Městská

část Plaha 4, Táborcká 350, 1zt0 45, Praha 4 _ Nus]e. IČ:
00061584

zastoupeného(zastoupené): *-prcti

povimému (povinné): Petr sed]ák,
p' Rajčince
Zastoupenánu(zastoupené): *_-

Pekrírenská 1298/6, 140 00, Plaha 4, u

pro 1.500'00 Kč.
předal soudnímu exekutolovi

:

JUDr. Jana T\'Ťdková, Hornokčská 650/29, Plaha 4

8 čl. II piechodných ustanovení zlkona č'396/2012 sb., kteďm se mění
občanský soudní řád a dle opatření pie<1sedkyně soudu pod šp.zn. 40Spr
'9-911963
l925/2012,
spis vedený pod spisovou značkou 35E2159/'009

'.:oilť"^:.999:Tzákol^č^'
Sb.,

2

5 -0{-

7!13

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkytě sorrdu

JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvru^.,ua

Čj' soudu:

13

E 228g/2o1o

-9

ProÚokol o předání spisu soudnímu exekutořoYi

obvodní soud plo Plal]u 4, se sídlem ul' 28.p1úu 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplávnělé): okesní spláva'socirí]ního

zastoupeného(zastoupené):

l1' Sokolov. IČ: 00006963

zabezpečení Sokolov' Nádrďní 11, 356

--_

proti
povirrnému

(povinné)j ocl

zastoupenému (zastoupené)

YESPPR s.r'o.' Zelený pruh 1560/99,

14000, Pralra 4, IČ:

|

pro 5'056,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana T\'Tdková, Homokčská 6 50/29, Pfuha 4

v souladu s bodem 8 čl' Il piechodných ustanovení zil<ona č.39612012 sb." kteŇm se mění
7áIoI]_č. qg lqÓ] sb.. občansl) 50Jdnl aad a dle opalřeni piedsedkyne soudu pod .p'zn.40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2289l'010

2

V Praze dne

5 -01-

2013

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka Voceltová

převzal(a)

JUDI. Jana Tvrdko'a

Čj. soudu:

13

E 2067

12009 -

34

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Plahu.4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Plaha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprá\'něné): PraŽská spláva sociálního zabe4lečení,Trojská
1997l13a' 182 0o,
Praha 8, IC: 000069ó3
Zastoupeného(Zastoupené): _--

proti

povimému(povinné): Alešsuchánek,
zastoupenému (Zastoupené) |
--_

Levského 3185/10, 143 00, Praha 4

pro 3.076,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

ruDr. Jana Tvrdková, Homokrěská 650129,Praha 4

v'souladu s bodem 8 č1' I] přechodných ustanovení zékola č.396/2012 Sb'' kter,ým se mění
zákon-č
Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu-pod šp'zn' 40Spr
'9'9lÍ963
1925/2012, spis vedený pod spisovou atačkou 13 E 2067n009
2

5

-í]1,- 2t13

V Pmze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopiedsedkyně soudu

JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jala Tvroloýá

Čj. soudu:

13

E3847/2oll -

16

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud

pr.o Prahu

4' se sídlem ul' 28'p1uku 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oplávněné):
Zastoupeného(zastoupené):

okesní spláva sociálního zabezpečení Sokolov, IC: 0000o96]

-*-

proli
povinrrému

(povirrné):

zastoupenému (zastoupené) |

Peter

Červenl<a'

Nus]e,IČ:76260895
--_-

Bartoškova 1697. 140 00. PIahá 4-

pro 34.136'00 Kč.
předal soudnímu exekutoÍovi : ruDI. Jana Twdková, Hornokrčská

6 50129,

Ptaha 1

vsouladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zéiÍ.olaě.396/2012 Sb., ktedm se měllí
zákon
9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opaťení předsedkyně sourJu pod sp.zn. 40Spr
-č-.
1925/2012,
spis vedený pod spisovou značkott 13 E 3847 /2011

V Praze

2

5

_0ú_ 2013

dne..................-.--..

předďa
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

35 E 3ó08/201l - 9

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se síd]em ul. 2s'pluku 29b. Plaha 10, ve věci
ýkonu r.ozhodnutí
oprávněného

(oplávněné): Pražská spÍá.r'a sociáního zabezpečení, olšanská 3,

zastoupeného(zastoupené):

IČ:00006963

130 0o'

Prala 3,

-_-

proli
povinnému

(povinrré): Martin Slavík'
IČ:87255880

5

'

května 1711059, 140 00. Praha 4,

---

zastoupenému(zastoupené):
plo 23.167.00 Kč.
předal soudnímu exekutolovi

:

JUDI' Jana T\Ťdková, Homokčská 650129, Ptaha 4

u.:ouldo-:

.!9g:T 8 čl. II piechodných ustanovení zlkona č' 39612012 sb', k1erým se mění
zákon'č'.99/7963 Sb., občanský soudní iád a dle opatření předsedkyně soudu pod
ip'zn' 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3608/)011

V Praze dne

2

5

_0/,- 201í

piedaia

za

Obvodnisoud pro Prahu

4

pověřená mistopředsedkyně soudu

JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDr. Jara I vrdlota

čj. soudu:
Protokol

o

13 E9'7012010 - 16

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlen ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Vězeňská

zastoupeného(zastoupené)|

s]uŽba Českérepubliky' Soudní 16.72/1a'' 140

IČ 00212123

67-PbI\a1'

---

proLj

(povinné):

povinnému
Filip
zastoupenému(zastoupené):

--_

pro 5.805'00

Schiitz,

Táboiská 350/32, 140 o0' Přaha 4

Kč'

piedal soudnímu exekutolovi

:

JUDr. JaDa Tvrdková, Hornokrčská

6

50/29'Praha 4

vsouladu_ s boden'r 8 č1' rl přechodných ustanovení zákoÍ\a č.396/2012 Sb''
kten'm se mění
zákon_a' Qo lqÓj qb'' obcal^sk) .oudni';d. dle opalieni paed.edk)ne soudu pod,p''..4oš;;
lq25 20l). spis redenj pod spico\oL 1nJčkou lJ Éq70/2b|0
Ž

5

-0l'_ 2Új]

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověiená místopředsedkyně soudu
JI-IDI' Donka vocetková

převzal(a)
Jl.lDr. Jana Twdko

Čj' soudu:

35

E

lo40/2o12 - 12

Protokol o předání spisu soudnimu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se síďem ul. 28.p1úu 29b' Plaha 1o' ve věci výkonu rozhodntrtí
oplávněného

(oplávněné):

Č-eská republika - Vězeňská služba' Soudní 988/1,

IC:00212423

l40 57, Praha 4,

---

zastoupeného(Zastoupené):
proti
povinnérnu

(povirrné): Jiří Fafejta,
4

zastoupenému(zastoupené):
pro 4'050'00

Antala Staška 2059/80b, 140 46, Praha

-_-

Kč.

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokčská

6

5Ol29,Ptaha 4

8 čl. Il přechodných ustanovení zekona č'396/2012 sb., kte|im se mění
občaffký soudní řád a dle opatření předsedkpě soudu pod ip.zn. 4ospl
l92512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 É1040/)012

".:"dť"^:.!99:Tzákon č.-9911963 sb.,

2 5 -0{-

20111

V Praze dne

předďa
za obvodtrí soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI' Donlra Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Twdko

Čj. soudu:
Protokol

o

13

E

1062/2011 - 13

předání spistr soudnímu
exekutořoYi

obvodru soud pro Prahu 4, se
sídlem ul' 2s.pluku 29b, Praha
10, ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného(oprár'rrěné):
Plažská
zabezpečeni. Trojská l s97,l
]a. i82 00.
.,""
*.;r:ffiffiť;iho
zasloupeneho (zastoupené):

---

proti
povinnému

(povinrré):

DoNA ř
M"dr*;=E4o"'9.!9fijské

zastoupenemu (zastoupené): -----

nrim' 3401, 143 0o, Praha 4

_

plo 69'289,00 Kč,
piedal soudnímu exekutolovi
: ruDI. Jana Tvrdková,
Homokčská 65o/29'Pftha 4
v souladu s hn/lem a
^r
zákona č.39b20l2 sb'. kleD;m
se mění
ifišb''il*in'i:'T]:i"Ylano\efu
ně soudu pod sp'zn' 4ospr
i o:s':orz. spis t e"aenň;
iJil:;:;":1i;"'';JÉ1l".],!ilŤ'dk)

.ál;;;.il

2

5 -0t-

2013

V Praze dne

předala
za Obvodni soud pro prahu 4

pověiená místopiedsedkyně
soudu
JUDI' Donka vocetková

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdk.va

Čj. soudu:

35

E

1115/2010 - 16

ProÚokol o předání spisu soudnímu exekutořoYi

obvodní soud prc PIa]1u 4, se sidlen ul. 2s'pluku 29b' Praha 10,
ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oplávněné): Pražská sp"ráva sociálního zabezpečeni, Trojska
Praha 8, Ic: 0000ÓqrJ

zastoupeného(zastoupené):

1997113a, ]82 0o,

-*-

proti
povinrrému

(povirrné):

zastoupenému (zastoupené)
pto 32.624,00

DIDI-JEANS, s.r'o.' Libušská 1 18/246, 140 00' Praha

4. IČ:

:

Kč'

předď soudnínu exekutorovi

:

ruDI. Jana Twdková' Homokčská 6 50/29'Pfuha 4

čl..lI piechodných
].::"]Ťi:
a6] Sb.. obČanski sollÍlní
zakon č' 99l]*9:T'8

ustanovení zákona ě.396/2012 sb', kteým se mění
řád a d1e opaťení piedsedkyně soudu pod ip.zrr' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkorr 35E1115/2010

V Praze dne

25

-0t,-

2ti3

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr.

Do

<a

Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana T\Ťdko''a

Čj. soudu:

35

E l118/2012 -

16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodtrí soud pro Prahu 4, se sidlern ul. 2S'pluku 29b. Plaha l0, ve věci
Úkonu Iozhodnutí
oprár'něného

(oprávněné)l Česká republika - obvodní soud plo Prahu 2' Fraocotuská
00. Praha 2. ]Č: 00024']97

19, 120

--'

Zastoupeného(zastoupené):
prori

povimému (povinné): František
zastoupenému(zastoupené):
pro 2.925'00

Pr.aha 4

ondrák,

Doubmvická 1308n6, 14900'

_*-

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jaaa Tvrrlková, Homokrčská 650/29, Pftha 4

8 čl. II přechodných ustanovení zikona č.396/2012 sb., kterým se mění
občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod ip.zl. 40Spr
'9-9/1963
1925/2012, spis vedený pod spisovou Značkou 35 E 111s/i012

'.:"dť.^:
'!99:T-Sb.,
zákott-č.

VymoŽený soudní poplatek ve r'ýši 50o,o0 Kč
bude zasllín na č.ú.3703-I32702ll07fi variabilní syrnbol 3512l11812
'
2

5 -01-

2013

V Praze dne

přec1ala

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopiedsedkyně sor.rdu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Protokol

o

35

E

l32o/2o10 - I'7

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud plo Plahu,l, se sídlem rr1. 28.pluku 29b, Praha
10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprár'něné): Pražská sp'ráva sociilního zabezpečeni, Trojská
praha 8, lC: 0000oqol

1997113a, 182 0o,

zastoupeného(zastoupené): *-proti
povinnému

(po\'inié'): Eva Dvořriková,
IČ:60518499

'

Ratajova 107o/5a' l48 o0, Prá]ra 4,

zastoupenému(zastoupené): :--pro 6.024,00 Kč,
předal soudnímu exekutorcvi

:

JUDI. Jana Tvrdková' Homokrčská 650/29.Pruha 4

\ souladu s bodem 8 ci' lI Diechodni.h ustanovení zákorc č.39612012
sb., ktelým se mění
Zákon a. q0 lob] sb.. ooČansk(
iad
a
dle
opa.-enipiedsedk1re.oudLr'ooa
sp.zn.4OSpr
'o 'li
l925 20l2. spi' rederj poc1 sp:"ouou,/n.člou
35 t t:;ol)oro

V Praze dne

2

5 -0{-

20i3

předala
za obvodní soud pro Prahu .1
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr' Donka Vocetková

převza1(a)

JUDI'

Ja_na

Tvldková

Čj' soudu:

13

E

1496/2010 - I7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Praha 10' ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oplá\'těÍé): Česká republika - oklesní soud

zastoupeného(zastoupené):

v Ústí nad Labem, t<Jamoly 641/37,
400 03, Ústí nad Labem. IČ: 000249l l

---

proti

(povimé):

povinnému
František
zastoupenému(zastoupené):
pro 2.000'00

---

Čvančara,

výchozí 51123,14700, Praha 4

Kč,

předal soudtrímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvldková' Hornoklčsk á 650129,Ptaha4

u':oulťo^:

8 č1. ]I přechodných ustanovení zako\1a č.396/2012 sb.' kte{im se mění
'|:9:T-Sb., občanský soudní řád
zákotl-č-. 99/1963
a dle opatiení předser:lkyně soudu pod šp.zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13

V Praze dne

2

5

E 1496/,010

-0/,- 20n

předala
za obvodní sorrd pro Prahu 4
pověřená místopiedsedk1ně soudu
JUDI. Donka Vocetkor'á

převza](a)

JUDr. Jana Tvrdkovr

Čj' soudu:

35

E

1561/2004 - 19

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutoťovi
obvodní soud plo Prahu 4. se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Vězeňská služba Českélepubliky, stalé nám' 3,
0021 24 2i

161 02, Praha 6' IČ:

zastoupeného(zasloupené): --prori

(povinné):

povinnému
Petr
zastoupenému(zastoupené):

---

vohanka,

se idlova 41019 142 00, Praha 4

'

plo 38.105.00 Kč.
předal soudnímu exekuto.ovi

:

JUDI' Jana Tvrdková' Homokrčsk á 650129. Praha 4

u.:oulťo^: bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č'39612012 sb.' kterým
se mění
zákon č' 99/1963 Sb', občarrský soudní řád a d]e opatření piedsedkyně sourJu pod
ip.zn' 40SpI
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1561/2004
7 5 '0(- 201t

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověiená místopředsedkyně soudtt
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tr'rdková

Čj. soudu:

35

E

68512009 - 22

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 2s.p]uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
opráněného

(oFávněné): PnŽská

správa sociálního zabezpečení. olšaúská 3, 130 00' Plaha 3,

lC: 00006963
zastoupeného(zastoupené)| --prol i

povirnénru (povinrré): Miloš
zastoupenému (Zastoupené):

---

pro 75.513,00

S;'rrovec,

Mádrova 3035/9, 143 00, Praha 4

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.

.Tana

Tvrdková' Homokčská 650129, Plaha 4

v sol]ladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kterýn'r se mění
zákon č' 99/1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'a' 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 685/2009
2 5 -0{-

v Plaze

2013

ď]e

pŤedala
za obvodní soud pro Plahrr 4

pověřeíá místopředsedkyně soudu
JUDi' Donka vocetková

převzal(a)
]tJDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

]'3

E

164412010 - 1'9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud prc PÉhu4' se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha ] 0, r'e věci výkonu roáodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pliská správa sociálního zabezpečení' Troj ská ] 997l13a,
Prúa 8, lČ: 0000óqo]

182 00,

zastoupeného(zastoupené): --prori

povinnému

(povirrné): Thi Thu Darrg,
IC:28372026

zastoupenému (zastoupené):

,

otBdovická 730/9, 140 00, Praha

---

pro 7'320'00 Kč,
piedal soudnímu exekutolovi

:

JUDi. Jana Tv.dková, Hornokrčská 650/29, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' lI přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kterým se rnění
zikotl č' 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatiení předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spl
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 164,l/2010
2 5 -0{-2t]11

V Praze dne

předala
za obvodní soud plo Plahu '1
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
ruDI. Jana Tvrdková

4.

Čj' soudu:

35 E 2648/2009 - 17

PřoÚokol o předání spisu soudnímu exekuÚorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se síd]em r ' 28.pluku 29b' Praha

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

op.ávněného (opťávněné): PraŽská sp_ráva sociáiního zabezpečení,
oišaDská 3. 130 0o' Praha 3'

zastoupeíého(zastoupené):

IČ:0000ó963

---

proti
povinrrému

(povirrné):

Vácha.

Jiří
Chodov
zastoupenému(zastoupené): _*-pro 2'000,00

Majerskeho 2034/] 3, t49 00' P'uha 4

Kč'

předa.l soudnín'tu exekutorovi

:

JUDr' Jana Tvrdková. Hornokčská 650/29' Praha 4

8 č1. II přechodných ustanovení zákona č'39612072 Sb., kterym se mění
'.:"ilť'^i.999:Tzákon
č'-99/1963 Sb., občanský souclní iád a dle opaliení předsedkyně sotrr1u pod
sp.zn' 40spl
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2648/i009
2 5 -01,- 7013

V Praze dne

předďa
za obvodní soud pro Pral'iu +
pověřeíá místopředsedkyně soudu
JUDr. Donta Vocetková

převzal(a)
.TUDI. Jana Tvrdkor,

Čj. soudrr:

13

E3850l2ol1

-J/i

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu,l, se sídlem ul. 28'pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu lozhodnlrtí
oprávněného

(oprávněné):

PŤažská spláva sociálního zabezpečení'olšanská 3, 130 00, Praha 3,

lC: 00006963

zastoupeného(zastoupené): --_
proti
povilrnélnu

(povinné): Petr stmad,

zastoupenému(zastoupené):

lČ7 453303'7

Radimovická 177ó, 149 00, PÉha 4'

---

plo 45.758,00 Kč,
předď soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvldková' Homokčská 650/29, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' lI přechodných ustanovení zi*.ona č.396/2012 sb., kteďm se mění
zákon ě. 9911963 Sb', občanský soudní řád a d]e opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 3850/2011

V Praze dne

2

5 "[e'

2013

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyrrě soudu

JI]DI' Donta vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Cj.
Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Pnha
oprávněného

(oprávněné): PraŽská
n-:1"

zastoupeného (zastoupené):

soudu: 35 E 206012012 - 1g

''

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

správa sociálního zabezpečení,Trojská 1997l13a, 182 00,

IČ: 00006963

proti
povinrrému

fuovinrré): David Stejskal,

Zastoupenému (zastoupené):

4' IC: 63104385

',

Dačického1098/15, 140 00, Praha

pro 25.943,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková' Homokrč ská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zékona č,.39612012 Sb., kter1fon se mění
zákon č.9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedk1rrrě soudu pod sp.zn.
40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2060D0l2

VymoŽený soudní poplatek ve výši 520,00 Kč
bude zaslán na č.u.3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512206012
2

V Praze dne

5 -iU- 2i13

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedk1,rrě soudu

JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdnova

Čj. soudu: 35 E2345/2012 -

1'5

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem u1. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu

zastoupeného (zastoupené):

100-83' Praha 10 - Vršovice'

IC

00024473

10, 28.

pluku I533/2gb,

proti
povinnému

(povinné): Daniela Skořepová'

',

Brechtova 829114, 1'4g 0O,

zastoupenému 1"ur,o.,p"no;, |-11lua
pro 5.800'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č.9911963 sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 234512012
Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .ít. 3'703-1327021/0710, variabilní symbol 3512234512

V Praze dne

...?.1.

-i.':.1.,i]

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podpis

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdrova

Č j. soudu: 35

E2578/2012 -

13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se síd1em ul. 28.pluku 29b,Praha i0, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - Vězeňská sluŽba, Soudní 988/1,14O 51,Praha4'

zastoupeného (zastoupené):

I-C-:'00212423

proti

(povinné): JosefFryč,

povirrrrému
zastoupenému (zastoupené1: -----

,

Daškova 3073, 140 00, Praha 4

pro 5.535'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr' Jana Tvrdková, Hornokrč ská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb.' kterým se mění
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkol 35 E 257812012

VymoŽený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č 'n.3703-132702110710, variabilní symbol 3512257812

V Praze dne

o f

J.!

- /1

.--i..1. ''

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu +
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E

48012012 - 13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu
rozhodnutí
opráměného

(oprávněné): Pražská sp-ráva sociálního zabezpečení,Troj ská

11"

zastoupeného (zastoupené):

*' IČ: 00006963

1997113

a,'l82

OO,

proti
povinnému

(povinrré): ollvenzaeaBrlal

s.r.o., Na Lysin ách 457 /2O, 147 OO, Praba

4,IČ:

Zastoupenému (zastoupené) :
pro 2.000'00

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterým
se mění
zákon č. 99l1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn' 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značko ll ss B' qsodop
Vylrnožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .ú.3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512048012

V Praze

? ( -!11- ?i1l
dne : l "' '" "

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(raz ítko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Č j.

soudu: 35 E21I5l2O12 - 13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu 10,28. pluku 1533l29b,
100-83' Praha 10 - Vršovice' IČ OOO24473

zastoupeného (zastoupené):

proti

(povinrré):

povinrrému
Alice
(zastoupené.1:
Zastoupenému
-----

Fečová,

],

Nuselská 13, 140 00' Praha 4

pro 5.890,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Homokrč ská 65Ol29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanoveni zákona č' 39612012 Sb., kteým se mění
zákon č,- 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkol 35 E 271512012

VymoŽený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zasián na č 'Íl. 3703-1327021/0710, varíabilní symbol 3512271'512

V Praze dne

(podpis)

(razitko a podp

předala
Za

obvodní soud pro rranu

+

pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrot<ova7

Čj. soudu: 35E2717/2012 -

12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu

zastoupeného (zastoupené):

100-83' Praha 10 - Vršovice' IC:00024473

10, 28.

pluku 1533l29b,

proti

(povinné):

povinnému
Alice
zasloupenému (Zasloupené): -----

Fečová'

l,

Nuselská 13, 140 00' Praha 4

pro 5.800,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Homokrč ská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kteým se mění
ziíkon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkol 35 E 271,7 /2012

Vymožený soudní poplatek ve

výši 500,00 Kč

bude zaslrán na č .í1. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512211712

v

Praze dne ...1.1..:!1- 4Qi.l

(podpis.)

předala
za obvodní soud pro Prahu +
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podp

převzal(a)

JUDI. Jana Tvrdková

t

Čj. soudu: 13E247l2O12 -

16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská

zastoupeného (zastoupené): ::1"

''

sp-ráva

sociálního zabezpečeni, Trojská 1997/13a, 182 00,

IČ: 0000ó963

proti
povinnému

(povinné): Marian Vojtek.

zastoupenému (zastoupené):
pro 25.300'00

,

IC-:-267 I 8120

Brechtova 779/6' 14900, Praha 4,

Kč,

předa1 soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650/29,Praha 4

v-souladu s bodem 8 či. II přechodných ustanoven i zékona ě.39612012 Sb.,
kteým se mění
zákon č. 99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
' šp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E

247li0l2

VymoŽený soudní poplatek ve výši 510,00 Kč
bude zaslán na č .il. 37 03 - 1 327 02i /07 1 0, variabilní symbol

v

Praze

dne I 1 ,!,.

13 120247 12

.'

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu:

13

E

192712008 - 10

Protoko| o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Věznice Vinďice, poštovnípřihrádka 5,273 O7,Vinařice, IČ:

zastoupeného(zastoupené):

0aL-12423

proti

povimému (povinné): Petr Daniš, )
zastoupenému (zastoupené): ----

'

Vladimírova 289 /5, 140 }O,Prcha 4

pro 5.941'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčsk á 650/29, Praha 4

v'souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven í zélkona č.39612012 Sb., kteým se
mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značko 13 E 192712008

l

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslrín na č .u.3703-1321021/0710, variabilní synbol 13l21g27o8

V Praze dne

?5:i

.":

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(raz itko a pod

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdkova

C

Protokol

o

j. soudu: 35 E205812009 - 24

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

Y.&:rykq sluŽba Českérepubliky, Soudní 1672l1a,

zastoupeného(zastoupené):

IC-:-00212423

14O

67, Praha 4,

proti
povinnému

{povinné'): Václav Farkaš.

;.

Kloboučnická 1423/l,14000, Praha

zastoupenému (rastoupeoé;: 1--_
pro 20.760,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jarra Tvrdková, Homokrč ská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven i zákona č,.39612012 Sb., kterym
se mění
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2058/'009

VymoŽený soudní poplatek ve výši 420,00 Kč
bude zaslán na č.ú.3703-132702I/O7l\,variabilní symbol 3512205809

V Praze dne

2 5 -n4-

;Jll

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podF

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35 E254812012 -22
Protoko| o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

zasLoupeného (zastoupené):

i;;|;;l;tl'lf3';gY:"él ;"#i;.Benešově'

Masarykovo náměstí

proti
povinnému

(povinrré): Zdeněk Svítil,

zastoupenému (zastoupené): |_:1"
pro 2.000,00

o'

IČ $756522

',

Altala Staška 2059i

80b

'

140 46'

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokčská 650/29'Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zžtkona č,.39612012 sb., kterym se mění
zákon č. 99l1963 sb.' občanský soudní řád a d1e opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1'92512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 254812012
Vymožený soudní poplatek ve výši 500'00 Kč
bude zaslán na č'ú.3 7 03 -I 327 021 l 07 I 0' variabilní symbol

V Praze

dne

3 5

1225 48 12

2l [l-lrll

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

(ÍaŽítko a podpi!

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrorova

Cj. soudu:

13

E 2608/20114

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné):

zastoupeného (zastoupené):

PraŽská^sp^ráva

IC:o0006963

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

sociálního zabezpečeni, olšanská 3, 130 00, Praha 3,

proti

povinnému(povinné):
zastoupenómu (Zastoupené):

lravt,

}{a{r1
IČ:a7255880

,5.května 17l1[5g,14OOO,Praba4,

pro 440,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Hornokrč ská 650/29, Praha 4

v.;oul{u^
b9dem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kteqfm se
mění
9
zákon č. 99/1963 sb., občanský soudní Ťád a dle opatření předsedkyně
soudu pod sp.zn. +ospr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou n n zeoanol
V1'rnožený soudní poplatek ve

výši 500,00

Kč

bude zaslrírr na č .il. 3703-1327021/0710' variabilní symbol 3512374812
2 5 -il{"

V Praze dne

iriS

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podl

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35 E2922/2ol2 -

12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10,
ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu 2,Francouzská
l9,

_'-1-"*"''

zastoupeného (zastoupené):

IČ: 00024392

120

proti
povinnému

(povinné): Petr Svoboda,

zastoupenému (zastoupené):

,

Svatoslavova 2 60114, 14000, Praha

1--|*"

pro 2.000,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129, Praha 4

u.:odťu^:.!99em 8 čl. II přechodných ustanovení zrákona č. 396/2012
Sb., kteým se mění
zž:kon č. 99/1 963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
,ouau poa šp."n.-+(tsp.
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou ss n

zgzznotz

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č.n. 37 03 - 1 327 02 1 l 07 1 O, variabilní sy mbol

V Praze

dne

:!

!

3 5 1

2292212

r arl .,..n
':

(podpis)

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená míStopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a pol

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrcrr<ová

Čj. soudu:

35

E

3285/2012

-lL

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Česká republika t obvodní soud pro Prahu

zastoupeného (zastoupenó):

Plaha 1' IČ: 00024384

1,

ovocný trh 14,112 94,

proti
povinnému

(povinné): Mgr. Lukáš Frinta,

r,

Žižkovo nám. 3/3' 390 01.

zastoupenému (zu.toup"r'e;' 1'1|_o'
pro 2.000'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi
v

:

JUDr' Jana Tvrdková, Homokrč ská 650/29, Praha 4

s bodem 8 čl. II přechodných

ustanoveni zžť''ola č.396/2012 Sb.' kte4fon se mění
-souladu
zžlkon č. 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyrrě soudu pod šp.zn.
40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 32852012

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .n. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512328512

v

Praze dne...1!

.!!

2;1:

(podpis)

předa1a
za obvodní soud pro

(Íazitko a podp

Prďu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

převza|(a)

JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E 378gl2)12 -

12

ProtokoI o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): Městská

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, Praha 4, IČ:

00063584

zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému

(povinne):

zastoupenému 1rur,oup.,'e;,

Adam l-ranriŠekDrořák.
a

.

V1letní 3l/4Ol. |44O0,

l|Ťu

pro 1.500'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrč ská 650129,Ptaha 4

v-souladu s bodem 8 čl. II přechodných rrstanoveni zákona č' 396/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35F. 378912012

VymoŽený soudní poplatek ve výŠi500,00 Kč
bude zaslán na č.ú.3703'132]021lo]10, variabilní symbol 3512378912

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Pralru 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka Vocetková

(razrt[o u

pŤevzal(a.
.IUDr. Jana Tvr-<ová

Čj. soudu:

35

E

3497l2O12 - 14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská

zastoupeného (zastoupené):

správa sociálního zabezpečeni, olšanská 3, 130 00, Praha 3,

IC:o0006963

proti
povinnému

(povinné): Pavel Skála,

zastoupenému (zastoupené):

Chodw' IČ $967944

'

Křejpského l5l3ll9,149 OO,Praha 4

pro 50.679,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrč ská 650129, Praha 4

souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č' 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod ip.zn' 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značko 35 E 3497l20l2

v

l

Vymožený soudní poplatek ve výši 1.020,00 Kč
bude zaslrín na č .n. 37 03-1327021/0710, variabitní symbol 3512349712

V Praze dne

? ri -i1{- 2i;3

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

(íazitko a podpis'/

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

-

Čj. soudu:

35

E

213312012

-/L

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu

zastoupeného (zastoupené):

100 83' Praha 10 - Vršovice' IC:00024473

10, 28.

pluku 1533l29b'

proti

(povinné):

povinnému
Martin
zastoupenému l zasloupené): -----

FeČo.

l,

Nuselská l75/I3, \4000, Praha 4

pro 4.950,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská

65

Ol29,Pruha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zé:kona č' 39612012 Sb., kterým se mění
zákon č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn' 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 273312012
VymoŽený soudní poplatek ve

výši 500'00 Kč

bude zaslán na č .ú. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 351227332012

2

5

-lll

7t1:

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

(raz itko a podpi

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35 E g45l2o12 - 20

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): PraŽská

11" ''

zastoupeného (zastoupené):

sp-ráva

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

sociálního zabezpečeni, Trojská

IČ: 00006963

1997113

a, 182

0O,

proti

(povinné):

povinnému
vresawet, s.r.o., Tigridova 1501/6, 14O 00, Praha 4,
zastoupenému 1zastoupené):

----

pro 5.400'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65O/29,Ptaha 4

u':oulťu^:

!9qem 8 čl. II přechodných ustanovení zákonač.396/2012 Sb., kterým se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značko ss l' gqsdotz

l

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .i].3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512094512

V Praze dne

2

5 -0{-

7013

(podpis)

'

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(řazítko a podp

převzaI(a)

JUDr. Jana

Twrrxt-rv,a

Cj. soudu:

13

E

12912011 - 16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Česká republika ' obvodní soud pro Prahu

zastoupeného (zastoupené): :-::l"

''

IČ: 00024384

1,

ovocný trh 14, Í12 94,

proti
povinnému

(povinnó):

zastoupenému (zastoupené):
pro 4.000'00

Petr

Svoboda,

i, Svatoslavova 2 60114' 14o 00' Praha

1--|*"

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr'

Jarra Tvrdková, Homokrč ská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kteým
se mění
zákon č. 99/1963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn.
40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkol 13 E

129li011

2 -q -fi,i" 2"''',i

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(raz itko a

podpi!

pŤevza|(a)

JUDr. Jana Twdkova

Čj. soudu: 13E14712011 -22
Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská

zastoupeného (zastoupené):

i::l"''

sp'ráva

sociálního zabezpečeni, Trojská

IČ: 00006963

1997113

a, 182 OO'

proti
povinrrému

(povinné): Petr Soukal,

zastoupenému (zastoupené):

I-C-:-, 01

43002

V Průčelí1651110,

149 O},Praha4,

pro 88.914,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650/29' Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č.9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značko u 13 E 1411201l

7.5

-i'-:

'3

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahr-r 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podpis

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E303l2O1O -

11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha
oprávněného
zastoupeného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): okresní správa sociálního zabezpečeni Pardubice, U Stadionu 2729,
(zastoupené):

530_

02' Pardubice' IČ: 00006963

proti
povirrnému (povirrrré): SIMiX, s.r.o. - orsanizlčnísložka, Masarykovo niíměstí1484, 530
zastoupenému (zastoupené):

02'Pardubice'

pro 820.457,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákorta č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č' 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 303/2010

2

5

-0,t-

2ii3

V Praze dne

(podpis)

předala

(Íazítko .

4

za obvodní soud pro Prahu
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

převzal(a.
JUDr. Jana Tvrur<ová

Čj. soudu: 35E3821201I -

1'7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu

zastoupeného (zastoupené):

T1" ''

1,

ovocný trh 14, 112 94,

IC: 00024384

proti
povinnému (povirrrró): Tomáš
zastoupenému (zastoupené): ----

oravik,

Písková 830125,143 00, Praha 4

pro 7.800'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 650l29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zěkona č.39612012 Sb., kteqým se mění
zákon č. 99/1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 382l20|l

V Praze

dne

2 5 _íj{- ?]l:

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřerrá místopředsedkyně soudu
J

U

Dr. Donka Vocetková

(razítko a r

převzal(a)

JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35 E

536/2011 - 18

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,
Praha 10, ve věci qý'konu rozhodnutí
oprár'erěného

(oprávněné):

Pražstá^správa sociálního zabezpečení,olšarrská
3, 130 00, Praha 3,

zastoupeného (zastoupené):

IC:!0006963

prot i

povinnému

(povirrrré): JosefSýkora,

zastoupenému (zastoupené):'-::!"

o' IČ: 645 5 5 640

Antala Staška 20 59/80b, 14o 46,

pto24'622,00Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD'. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65O/29'Pnha 4

8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kte4fun
se mění
občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn' 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou
:s b sseiz'orr

F9em
".:"dŤ"^:
zákon č' 99l1963 sb.,

V Praze dne

2

5 -il{" 2i13

(podpjs)

předala

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka Vocetková

(razitko a podf

převzal(a)
JUDr. Jana Twdkova

Čj. soudu:

35

E

587/20Io - 17

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská správa sociálního zabezpeěeni,

zastoupeného (zastoupené):

TY

*'IČ: 00006963

Troj ská 1997113a, 182 00,

proti
povinnému

(povinnó):

Marián

zastoupenému (zastoupené):

I-C-:-267

Vojtek,

18120

Brechtova 779/6, 149 OO'Praha 4,

pro 25'953'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 650/29, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven í zékona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
_
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E

587/2010

V Praze rlne

n.

'

_' x!
lt

4.

1'i

1

ý

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a po

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrorová

Cj. soudu:

35 E 600/2005 - 33

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soltd pro Prahu 4, se sídlem ul. 2S.pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Celní úřad Tachov, T.G. Masaryka \326,347 01' Tachov. IČ:

zastoupeného (zastoupené):

712-14011

proťi

(povinné):

povinnému
Václav
zastoupenému ('/astoupeneJ: -----

Formánek,

Lečkova 1516,

14g 00,

Praha4

pro 746'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 650129' Praha 4

čl. II přechodných ustanoveni zéů<onač.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
+osp.
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 É600/2005
'p.'".
v-souladu_ s bodem 8

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č.ú.3703-1327O21lo710' variabilní symbol 3512060005

Při soupisu movitých věcí byly sepsány cenné papíry : oznaČeníemise : CZ0009089306,
zkácený název : EURoGARANT, stav : V Vo]ná,lrrienovitá hodnota : 1500 CZK, emiterrt _
id. č' 45245240, nazev: EURoGAR{NT, a.s., celkem poč et CP :20,počet
volných óP : 10

/.t
,.

"i
-rr

-

-4,

-,J

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Pral-ru 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

(razitko a podpi

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E 1567l2o1} -

14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - okresní soud Praha - východ, Na

zastoupeného (zastoupené):

11-2-97

'

Praha 1' IČ: 000245'71

Po

Ťiči1044120,

proti
povinnému

(povinné): Pavel Filip,

zastoupenému 1"urtoup"ne;,

l3l

ocelíkova 67211' I4g

0O,

Praha 4 -

pro 610,00 Kč,
předal soudnímu exekutoťovi : JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská 65Ol29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustarrovení zákona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyrrě soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35E 1567/20t0

V Praze dne

2

I

-[{- ir13

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

írazltko a podp

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrorova

C

j. soudu:

1.3

E

1635/2003 - 35

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní Soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): obvodní soudpro Prahu

,/aStoupeného ( 7astoupene):

5, _- Kurýrem

*,IČ: OOO24422

proti
povinnému

(povinné):

Zastoupenému 1"urtoup",.e;

'

František
a

Vošmik,

'

Tř. 5. května 1049/64,14O O0,

|_11lu

pro 3.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD.. Jana Tvrdková' Hornokrč ská 650129, Ptaha 4

v'souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven i zákona č.39612012 Sb.,
kteým se mění
zákon č.9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod ,p.'n. +osp.
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13 b 1635/)003

V Praze dne

25

-lll"

2111

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
' JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Cj. soudu:

13

E

195612010 - 11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika - okesní soud

ve Znojmě, Náměstí Republiky
58-5n' 6'70 08' Znojmo' IČ:00025178

Zastoupeného (Zastoupené):

proti
povinnému

(povinné): SIMIX, s'r.o. - organizačnj sloŽka, Masarykovo

zastoupenému (zastoupené):

02'?ardubice'

náměstí 1484, 530

pro 5.000,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 650129, Praba 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zékona č.396/2012 Sb., kteným se mění
zákon č. 99/1963 sb, občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1956/2010

v

Praze dne

. I i .!i. ii:'l

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(raŽítko a p(

pÍevzal(a)

JUDr. Jana Tvrorová

Cj. soudu: 35 8252812009 -

19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Pražská spníva sociálního zabezpečeni' Troj ská

zastoupeného (zastoupené): |-:1"

''

IČ: 0000ó963

1997113a, 182 00,

proti
povinnému

(povinné): DONA PRAHA

zastoupenému (zastoupené):

Modřany'

s'r.o., Sofrjské nám. 3401, Í43 OO,Praha 4 -

pro 186.549,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129, Praha 4

v-souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kteým
se mění
zákon č.9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn.
40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značko \ 35 E 2528/2009

v

Praze dne ... I

I -!-.

li':

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis)

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35 E2691l2O10 -

13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): PraŽská správa sociálního zabezpeěení' Trojská 1997lI3a,

Zastoupeného (zastoupené):

Tl" ''

IČ: 00006963

182 OO,

proti
povinnému

(povinné): oLEKSANDR

zastoupenému(zastoupene;:

& NINA s.r.o., U Pemštejnských 615,

14O 00,

Praha

1J-

pro 21.7ó8'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650/29,Praha 4

v'souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č,.39612012 Sb., kteým se mění
zékon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2691/2010

V Praze dne

7

5 -U{-

2C13

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedk).rrě soudu

JUDr. Donka Vocetková

(razítko a podpis

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: lz B zl tstzott

"-lr

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpeč,eni, olšanská 3,

zastoupeného (Zastoupené):

IC:{0006963

130 00, Praha 3,

proti

(povinné):

povinnému
Ryzo Siarhei, Na Nivách 105I/20' 140 00, Praha 4, IČ: 74815661
zastoupenému (zastoupené.1:
-_-pro 45.697,00

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 65Ol29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zžů<ona č.396/2012 Sb., kteým se mění
zétkon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod ip.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značko u 13 E 2719/2011

V Praze dne

2 5 -04- 2il13

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donta Vocetková

(raz ítko a podpil

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

35

E

362112012 - 10

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
opráwěného (oprávněné): Česká republika - Vězeňská služba, Soudní 1672l1a' 14O 67, Praba
4'-IC: 00212423
zastoupeného (zastoupené):
proti

(povirrné):

povinnému
Ladislav
zastoupenému (zastoupené.1: -----

Vacátko,

l,

Rýířova 8l3l23,14O

00, Praha 4

pro 11.969'00 Kč,
předa1 soudnímu exekutorovi :

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650l29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kteqfon se mění
zákon č. 99/1963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn.40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značko u, 35 E 362l/2012

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č.u' 3'703-1327021/0710, variabilní symbol 3512362112

V Praze

dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(raz ítko a podpi

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E 2718l2OI2 -

14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu 10,28. pluku 1533l29b,

zastoupeného (zastoupené):

100_83' Praha 10 -

Vršovice' IČ: 00024473

proti

(povinné):

povinrrému
Alice
Zastoupenému (zastoupené): -----

Fečová,

],

Nuselská 13. 140 00. Praha 4

pro 3.300'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD.. Jana Tvrdková, Homokč ská 650l29,Prulla 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení záů<ona č.39612012 Sb., kterým
se mění
zákon č. 99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
šp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 27Bn0D
Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .ú. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512271812

V Praze dne

25

-!t-

i;ti

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(raz ítko a po(

převzal(a)

JUDr. Jana Tvr.rxová

Čj. soudu:

35

E

2735/2012 - 14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem u.' 28.pluku
29b,Prahal0, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika _ obvodní
soud pro Prahu

Y|"''

Zastoupeného (zastoupené):

IČ: 00024384

1,

ovocný trh 14, 11294,

proti

(povinné):

povinrrému
Zlata
zastoupenému ( zastoupené): ---_-

Stojková,

,

Bělehradská 19l/3, 140

0O, PraLta 4

pro 5.091,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčs ká 65O/29,Praha
4

v souladu s bodem 8 čl. II nřechodných
ustanoven zákona č.396/2012 Sb.' kteým
se mění
zákon č' 99/l96] Sb.. obeans*;i soudni,aa
ái.
soudu
pod
sp.zn.
40Spr
1925/2012, spis vedený pod sptsovou
značko" 35"pl,řr,"p,.ar.alrn,
E 2735/20t2

i

l

VymoŽený soudní poplatek ve výši 500,00
Kč
bude zaslrín na č .ú. 37O3-1327Ož1l0z10,
variabilní symbol 35122?3512

V Praze dne

?

I

-i;t. l. il

(podpis)

předala

za obvodní soud pro Prahu

(razítko a p(

4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

ruo.|TJ?T?.ama

Č j. soudu: 35 E27311201'2

- 12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Česká republika _ obvodní soud pro Prahu

zastoupeného (zastoupené

100 83, Praha 10 - Vršovice' IČ: 000244'73

10, 28.

pluku l533l29b'

):

prori

(povinné):

povinnému
Mar1in
zastoupenému (zastoupené): _---

Fečo,

l,

Nuselská 175113,140 00' Praha 4

pro 7.800'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650l29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zžů<onač.39612012 Sb., kte{hn se mění
zél<on č.9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2731/2012
Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .il. 3'7 03-1327021/0710, variabilní symbol 3512273112

25-i''

,

'1

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
.II]Dr' Donka Vocetková

(ra

převzal(a)1
JUDI. Jana Twdková

Čj. soudu:

35

E

247412012 - t3

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení,Troj ská

11" ''

zastoupeného (zastoupené):

IČ: 00006963

1997113a, 182 00,

proti
povinnému

(povimé):

SELENA lrague

s. r. o.,

Rosečská 1736115,140 00, Praha 4, IČ:

zastoupenému (zastoupené) :

pro 3.680,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková' Homokrč ská 650/29, Ptaha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 24'7 4l20I2

VymoŽený soudní poplatek ve

výši 500,00

Kč

bude zaslrín na č.n' 3103-1327021/0710, variabilní symbol 3512247 412

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a por

pÍevzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E 234612012 -

11

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha l0, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného
zastoupeného

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu
(zastoupené):

10, 28.

100-83' Praha 10 - Vršovice' IČ: 000244'73

pluku 1533l29b,

proti
povinnómu

(povinné): Tomáš Sládek,

Zastoupenému (Zurtorrp.ne;' |_lŤu

pro 1.330'00

a

,

Antala Staška 2059/80b, 140 46,

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Hornokrčská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni ziů<ona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkol 35 E 234612012

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č 'il. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512234612

V Praze dne

L\-t,r-,,i

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(raz Ítko a pod|

převzal(a)
JUDr. Jana Twoxová

Cj. soudu:

35

E

1026/2007 - 13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné):

zastoupeného(zastoupené):

V-ězeňská služba Českó republiky, nám.
IC-:-00212423

Míru 55, 507

1

1,

Valdice,

proti

fuovinrré):

povinnému
Marek Vyhňák,
zastoupenému (Zastoupené): -----

1

'Štichova 5g7l8,

14g 00, Praha 4

pro 8.235,00 Kč,
pŤedal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb.,
kteým se mění
zákon č. 99i1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod sp'zn. +ttSpr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1026D007
Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zasliín na č.tl. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512102607

V Praze dne

í 3 _lj':_

1L

'J

(podpis)

'

předala

(Íazítko a pod

4

za obvodní soud pro Prahu
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

pŤevzal(ď'

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35 E g92l2o12

-

!\

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): PraŽská

11" ''

zastoupeného (Zastoupené):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

správa sociálního zabezpečeni, Ttojská 1997l13a, 182 00,

IČ: 0000ó963

proti
povinnému

(povirrrré): JosefDuda,

KunÍatice, IC : 48058947

Pískovna 911118, 14800, Praha 4

-

ZaSloupenému 1zastoupené.;: --_--

pro 13.695,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD'. Jana Tvrdková, Homokč ská 650/29, Pruha 4

8 čl. II přechodných ustanovení zákonač.39612012 Sb., kterým
se mění
občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod ,p'n.-+osp,
1925/2012, spis vedený pod spisovou značko u ss r, sgztiotz

P9em
".:"dť'^:
zákon č.99ll963 Sb.'

VymoŽený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .ú. 3 7 03 - 1 327 O21 i07 1 0, variabilní symbol
3 5 12O9g2I2

V praze

dne Z5

-1,-

i:tl

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podp

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu:

35 E 282812012

,

10

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněnóho

(oprávněné): PraŽská

zastoupeného (zastoupené):

11" ''

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

sprríva sociálního zabezpečení'Troj ská 1997113a, 182 00,

IČ: 000069ó3

proti
povinnému

(povinné): Thang Le Van,

zastoupenému (zastoupené):

27-87

1584

,VLadech 121,14000,Praha4,iČ:

pro 1.593'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD.. Jana Tvrdková, Homokč ská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkol 35 E 282812012
Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .i. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512282812

V Praze dne

nř
.....-4

I

.
\,
.:1: 1. ;

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razítko a pol

pÍevzal(.a

JUDr. Jana Tvroková

Čj. soudu:35 E

858/2012 - 18

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Pražská sp-ráva sociálního zabezpeěení, Ttojská 1997l13a, I82

zastoupeného (zastoupené):

11" ''

IČ: 000069ó3

O0,

proti
povinnému

(povinné): Jiří Vácha,
IC-:-1

zastoupenému (zastoupené):
pto 20.772,00

1530495

',

Majerského 2O34/l3, 1'49 )O,Praha 4,

K[

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrč ská 65O/29,Praha 4

vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zžkona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon ě.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod šp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 858/2012
Vymožený soudní poplatek ve výši 500'00 Kč
bude zaslán na č .í]. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512085812

V Praze dne

2

5

-li

il13

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyrrě soudu
JUDI. Donka Vocetková

(raz ítko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu:

35

E

437 12012 - 32

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10,
ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská správa socirí.lníhozabezpečení,Ttojská 1997l13a,

Tl"

zastoupeného (zastoupené):

*' IČ: 00006963

182 00,

prori
povinnému

(povinné): Truong
1

zastoupenému (Zastoupené):

Van,.

Tran
49 00' Praha 4' IČ: 65403584

,

Květnového vitězstvi

1-/41/4,

pro 40.148,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská 650129, Praba 4

u.:odťu^:
!99em 8 č1. II přechodných ustanovení ziíkona č. 39612012 Sb.' kter1ým se mění
zékon č.99li963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod
1925 /2012'spis vedený pod spisovou značkou 3s E 437 nbn
'p.^.-+osp'
Vymožený soudní poplatek ve výši 810,00 Kč
bude zaslán na č.il' 3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512043712

v

Praze

dne 7 i

-.tl-

;,,111

(podpis)

předala

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

(razitko a pc

pÍevzal(ď.,

JUDr. Jana Tvroltová

Čj. soudu:

35

E

2O5l2O12 - 15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného
Zastoupeného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu
100-83' Praha 10 - Vršovice'

(zastoupené):

IČ 00024473

10, 28.

pluku 1533l29b,

proti
povirurému

(povirrné): Václav Farkaš,

,

Kloboučnická 1ll423,14000, Praha

1)-u'l"

Zastoupenému1rurro,'p"ne;,
pro 16.575,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650/29,Praha 4

v.souladu_ s bodem

8 čl. II přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod šp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značko l ss n zostiotz
VymoŽený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č.ú.3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512020512

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

(.azitko

i

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E204/2012 - 15
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu

100 83' Praha 10 - Vršovice' IČ: 00024473

zastoupeného (zastoupené):

10' 28.

pluku 1533/29b,

proti
povirrnému

(povinné): Václav FarkaŠ.

zastoupenómu 1rurtoup"no,;,

.

Kloboučnická l/1423,l4O00. Praha

1)-u'l"

pro 1 1.000,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD.. Jana Tvrdková, Homokč ská 65O/29,Praha 4

vsouladu

bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.396/2012 Sb., kten_fun se mění
9
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn. 40Spr
1925l2012' spis vedený pod spisovou značko:u 13 E 204ti012
VymoŽený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .il. 3103-1327021/0710, variabilní symbol I312O2O412

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

(raziÍ[o a podpl

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Č j. soudu: 35 E20412012

- 16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Česká republika - obvodní soud pro Prahu

zastoupeného (zastoupené):

100-83' Praha 10 - Vršovice'

IČ00024413

10, 28.

pluku l533l29b,

proti
povinnému

(povinrró):

Václav Farkaš, 1

'

Kloboučnická 111423,I40 00, Praha

zastoupenému (zastoupené): 1-)-us1e

pro 5.850'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská

650129

'

Prcha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zžl<ona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č. 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkott 35 E 20412012

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č.l. 3703-I32'702ii0710, variabilní symbol 3512020412
n ť

l

li
J.:i -ýa l''

]
a

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

(raz itko a podp

převzal(a)
JUDr. Jana TvroKová

Č j. soudu:

35 E2712/2O12 - 17

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci
r1ý'konu rozhodnutí
oprár'rrěného
zastoupeného

(oprár,něné): Česká republika _ obvodní soud pro Prahu
(zastoupené):

100 83' Praha 10 - Vršovice' IČ:00024473

10, 28.

pluku 1533l29b,

proti

(poviruré):

povinnému
Alice
zastoupenému 1zastoupené-): -----

FeČová,

,

Nuselská 13, 140 00, Praha 4

pro 7.575,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD'. Jana Tvrdková, Homokč ská 65Ol29,Praha 4

v.;oul{u b9dem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb., kteqim
se mění
9
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod ,p."n. +osp.
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2712/2012
Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č .n.3703-1321021/0710, variabilní symbol 3512271212
2

5 ;r, i:;J

V Praze dne

(podpis)

.

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedk1rrrě soudu
JUDr. Donka Vocetková

(razitko a podpi

píevzal(a)
JUDr. Jana Tworova

Čj. soudu:

13

E

27612012

-lq

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení,Trojská 1997l13a,

zastoupeného (zastoupené): |-:11"

''

IČ: 00006963

1

82 00'

proti
povinnómu

(povirrné): JUDr. Zdeněk Čechura,

zastoupenému (zastoupené):
pro 180.950'00

Ya

.,

4'1Č: 66225141

Petýrkova 1958/9, 148 00,

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská 65O/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zÍl<ona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 276/2012
VymoŽený soudní poplatek ve výši 3'620,00 Kč
03 -1 327 021 /07 1 0, variabilní symbol

bude zaslán na č'íl.37

V Praze dne

2

13 12027 61 2

5 -il4- :ui3

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr' Donka Vocetková

(razitko a podpis)

převza),(a)

JUDr. Jana Tvrdkova

Čj. soudu:35 E
Protokol

o

376712012 - 13

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutl
oplávně4ého

(oplávněÍé): Středočeský kaj, Krajský
70891095

úřad' Zborovská

1l'

150 21. Plaha 5' IČ:

zastoupeného(zastoupené): -:_
přoti
povinrrému

(povinné): DR Trans EU, 5po1' s. r' p_|4urisova

zastoupenému (zastoupené) |

Michte,

515/46, 140 00, Praha 4 -

**-

pro 1.000,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi : ruDr. .Tana Tvrdkova' Homokčská 6 50/29, Praha 1
v-souladu' s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zžú.oM č.39612012 Sb', ktelým se mění
zákon č' 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
1 925120 1 2
spis vedený pod spisovou značk on 35 E 37 67 /2012
'

Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č'ú.3703-132'702I/O'110, variabilní s1mbol 3512376712

v Praze

dne

... I5

-03-

2013

předak
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvldková

Čj. soudu:35 E

375412012 - 14

Protokol o předání spisu soudním! e\ekutoroYi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ui' 28.pluku 29b, Praha
oplávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(opřávněné): Městská

člist Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, Praha 4, IČ:
00063584

zastoupeného(zastoupené): --_
proti
povinnému

(povirrné): Martin sllíma'

zastoupenému (zastoupené):

,/ábehlicš

,

Tren čírcká2626116,141 00, Praha 4

---

pro 4.000,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

JUD.. Jana Tvrdková, Hornokčská 650129,Ptaha4

v souladu s bodem 8 čl. Il piechodných ustanoveni zžkona č' 396/2012 Sb.. kterým se mění
zéko, č' 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3754/2012

V1moŽený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č.ú.3703-132102I/0710,yaiabilní symbol 3512375412

v p,u'" an" ......!.!.:!i..!!.1!

předa]a
za obvodní soud pro Pmhu 4
pověřená místopředsedkyně soudú
JUDť. Donl{a vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E 1295l2ol2' -

17

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28'plLrku 29b' Praha
oprávněnébo

10, ve

věci výkonu roáodnutí

(oplávněné)| Česka republika - okresní soud v Chebu, Lidická

zastoupeného(zastoupené):

Cheb' lČ:00024724

1066/1, 350 60,

-*-

proti
povinnému

(povinné): Radovan Demjanovič,
praha 4

,

Hrrrbanova I285lI4, I42 o()'

---

zastoupenému (zastoupené):
pro 4.000.00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Hornokrčsk á 650/29. Pnha 4

8 čl' JI piechodnjch

ustanoveDí zákona ě' 39612012 sb., kterym se mění
:::]]Ť"^:,|:9:T'
zakoll č. 99/l96J sb.. občansk) soudn| řiíd a dle opatření předsedkyně
soudu pod šp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkon 35E Í29512012

v P,-" do"

...

.1!.-!3

2013

piedala
za obvodní soud pro PIďlu 4
pověřená místopředsedkyně sorrdu

JUDr. Donka Vocetková

pievzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Protokol

o

13

E 3383/201I -24

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud prc Pralru 4' se sídlem ul. 28.p1uku 29b'
Plaha l0, ve věci výkonu rozhodnuti
oprávněného

(oprár'něné): Všeobecna zdrar-otni pojiŠt.o\ na Ceske republik1,
Orlická 2020/4,
l]0 00, Praha 3. lČ: 4l 1975l8

zastoupeného(zastoupené):

---

proti
povinnému

(povinrré): Estel Čížkovská,

zastoupeÍému(zastoupené):

praha 4

,

Antala staška 2059/80b, 14o 46,

--_-

pro 52.310,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokčská 65 ol29,Pfuha 4

v souladu s bodem 8 Čl' I] oiechodnÝch ustanovení
zákona č.396/2012 sb., ktelým se mění
7ál'on č.9q ]q6J Sb._ obČan;ki snlld;i řád a dle_opalřeni
piedsedk)t]é soudu pod
4ospr
la25 20l2. spisledenj pod spisovoLr znatkou t3É338:l)ott

sr

v

-03Praze dne ... 1 5

2013

piedala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

ruDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:35 E
Protokol

o

1458/2009 - 16

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluL_u 29b, Praha 10, ve věci výkonu
.ozhodnutí
oplávněného (oprá\'něné): vojenská zdravotni pojiŠťornaČeske republiky,
Drahobejlova
l404 4, lq0 oj. Prďa q. lc| 47t ]497s

zastoupeného(zastoupené): -*proti
povinrrému

(povimé):

Steg]gl 4!tb9ntiqs.r-o', Bystřická 521, 140 00, Praha'1, IČ:

zastoupeíému(zastoupené):
pro 6.040,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homokčská 650129. Pfuha 4

čl' lI přechortných ustanovení zŽkom
'.:o.qq:.P9:T-8
zákott^č.
Sb', občanský soudní iád

č.39612012 sb', kterim se mění
a dle opatieni piedsedkyné soudu pod sp'zn' 4ospr

'9-911963
Ic25 20l2..pis
\edenýpod spisovou ZraČkou 35

Él458ii009

v P.u"" dn" ''..''l.i 'gl'.í01!

předala
za obvodní soud plo ťIaxu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E 483/2012 -

18

ProÚokol o předání spisu soudnímu exekutoťovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2s'pluku 29b, Praha 10, ve věci qÍkonu
lozhodnutí
oprá\'něného

(oplávněné)| vo.jenská zdravotfu

poiiŠt.o\ na Ceske lepub]ik), Drahobejlova
q. lC: 4iI\4975
praha
1,104 4, ts0 0J.

zastoupeného(zastoupené):

-*-

proti
povinnému

(povinné): Michal Sedláěek,:

K Borovíčku689/42,

praha 4-Kruratice

148 00,

zastoulenému(zastoupené): -*plo 6'124'00 Kč.
piedal soudnímu exekutorcvi

:

JUD.. Jana Tvrdková, Homokčská 650/29^Praha 4

8 čl' II ptechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kterým se mění
".:oulŤ'^: .|:9:T.
zakon č. 99llq63 sb'. občanský soLLdnl řád a dle opatření předsedkyně soudu po<i
sp.zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou ts n
:

4Áltzilz

v

praze dne
''..1.5.:l3.:.í!L3.

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI' Donka Vocetková

převza1(a)

JUDI. Jana Twoková

Čj. soudu:

35 E

3'1'7

612012

-

1']

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prabu 4, se sídlem ul. 2s'pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu rozhoduutí
oprár.něného

(oprávněné): Městská

část Praha 4' Antala staška 2059/80b, 140 46, Praha 4' IČ:

00063584

zastoupeného(zastoupené): --prori

(povinné):

povinnému
Anh Tuan
zastoupenému(zastoupené):

---

Dao,

Šípková1868/8,

1'10

00' Praha 4

pIo 1.500'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Honrokčská 650/29. Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb', keqÍm se mění
zákott č.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opaťení předsedkyně soudu pod sp'zn' 40spI
1925/2012' spis vedený pod spisovou značk ot 35 E 3776/2012

vynožený soudní popiatek ve

výši 500,00 Kč

bude zasián na č.ú'3703-1327021l0'7I0' variabilní synbol 3512377612

v P'.-"

d""

I

! -!1.

-2911

předa]

za

obvodíísouo plo !Ťanu +

pověřoná místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka vocetková

pievzal(a)
JUDI. Jana Tvrdkova

Čj. soudu:

35 E 3785/20l2 - 15

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ui. 2s.pluku 29b' Praha 10,
ve věci výkonu loz].iodnutí
oprávněného (oprá\'rrěDé): Městská část Praha 4, Anta]a
staška 2059/80b' l40 46, Praha 4, IČ:
00063s84

zastoupeného(zastoupené):

---

proti
povinrlému

(povinné): .TosefČerÚ.

Rostjslavor a 587/5, ]4l o0, P.aha 4'

zastoupenému (zastoupené):

pro 1.500,00 Kč'
předal sorrdnímu exekutorovi

:

JL]DI' Jana Tvrdková, Homokrčsk á 650/29

'

Praha 4

II piechodn)ch Dstanovení zákoia č' 396/2012 Sb., ktenlm se
mění
občansky
soudni
iád
a
dle
opalieni
předsedL}Ťě
pod
1u19n-..':"
sp'zn' 40Spr
"oudu
l925 20l2. <pis vedenj pod 5pi5o\ou 7ndÓkou J5 Ě J785/)0r2
c].
].:",'1ťi: '9:9:i.8
|')ój 5b'.

Vymo2enj .oudnt poplalel \e !jŠi500,00 Kč
bude zasljn nač.u. ]7oJ-l]2702l 0r10. rariabilrI synlbol
J512].85l2

y p.u"" 6n"

-03- 2013
....1 5

předala

za obvodní soud plo l'rahu ,1
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donta Vocetková

pievzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:35 E 3788/2012 -

14

Přotokol o předání spisu soudnímu exekuÚoroYi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplávněné): Městská

část Praha 4. Antala Staška 2o59/80b' l40 4Ó' Praha 4, IČ:

00063584

zastoupeného(zastoupené): --proti

povimému (povimé): Vilém Stojka,
zastoupenému(zastoupené): *-pro 2.500'00

Záyišova 7/11, 14000,Praha4

Kč'

předal soudnímu exekutorol'i

:

JUDr. Jana Twdková' Hornokrčská 650129, Píaha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.396/20|2 sb., kterým se mění
zákol č.99/1963 sb.. občanský soudní Ťád a dle opatŤení předsedkyně soudu pod sp'zn. 40SpI
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3788/2012
Vymožený soudní poplatek ve výši 500,00 Kč
bude zaslán na č.ťl'3703-1327 021l0'7I0' vatiabilní symbol 3512378812

v p.nr" an"

....1.5..:!!:..?!11.

předala
za obvodní soud plo Pmhu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
TIiDr- Jana Tvrdková

Čj. souctu:35 E 3804/2012 -

16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořoYi
obvodní soud plo Plahu 4, se síd]em ul. 2s'pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu lozhodnutí
oprálněného (oplávněné): Městská část Praha 4, Antala staška 2059/80b, 140 46, Praha 4, IČ:
000b r584
zastoupeného(zastoupené):

---

proti
povirnému

(rovimé):

zastoupenému(zastoupené):

Michal Sukdolák,
Plaha č _ Krč

Antďa staška 2059/80b, l4o 4ó,

---

plo 1'000,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Hornokčsk á 650129, P]flha 4

v souladu s bodem 8 č1' lI přechodných ustanovení zákona č.396120|2 sb., ktelým se měni
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní iád a dle opatiení předsedkyrrě soudu pod sp'zn. ,10Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3804/2012

vymožený soudní poplatek ve výŠi500,00 Kč
bude zaslrín na č'ú.3703-132'702I l0'1I0' variabilní symbol 3512380412

v

p.u"" ao" ....t.i...!!_.19!.1.

předa1

za obvodnÍ soud plo Plaiu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

ruDr. Donka vocetková

JUDII Jana Tvr'dková

Čj' soudu:
Protokol

o

35

E 342ol2DI2 - L5

předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Pralru 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b' Praha 10' ve věci výkonu .ozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Plažská sp-Iáva sociálního zabezpečení, Troj ská 1997/13a'

zastoupeného(zastouperré):

povinrrénru

Praha 8, lC: 00006963

182 00,

--_

(povinné): J4r Vrňri\

l

Pod Lysinami 463/3, 147 00. Praha 4,

zastoupenému (zastoupeíé):
pro 19'182,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Horuoklčsk á 650129, Pt.aha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení z(kona č'39612072 Sb.. kte{]r-r se mění
zákott č.99/7963 Sb., obeaniký soudnl řád a dle opatieni piedser:lkyně soudu po<1 ip.n' 4ospr
1925/2012, spis vedeDý pod spisovou zmčkou 35 E 3420/2012
VynroŽený soudní poplatek ve výši 500.00 Kč
bude zaslán na č.ú'3 7 03 -|321021l07I0, vatiabilrrí symbol 35123420i 2

v P.u"" an"........1.!.:!!.:.i!13

předala
za obvodní soud pro ťranu +
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Dolka Vocetková

převzal(a)

JUDI' Jana TvrdkoÝa

Čj' soudu:35 E
Protokol

o

344412012 -

i4

předání spisu soudnímu exekuÚorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28'pluku 29b'
Praha i 0, ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení'Trojská
' 1997/13a,
praha

zastoupeného(zastoupené): :--

8,IC:00006963

182 00,

proti
povinnému

fuovinné): Barbon

zastoupenému(zastoupené):
pro 28'074,00

4,

Če4r! ]

Mezihorská 1ooó/23, 140 00' Praha

--

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

ruDI. Jana Tvldková, Hornokčsk á 650129'PÍaha 4

Č1
piechodnych ustanovení zlkona č.39612012 sb.' kte{im
se mění
].::^!.'o::,*9:T''
-II
7a(on
c' 99 Í()oj 5b'. občanck\,soudni
řád a die_opariení pied.edl}né.oudir pod so'zn aoSpr
la25 20l2.:pis veden1 pod spisorou znaČkou 35 E 3444/20l2

V1mo7enj soudní poplalek re vi(i 500,00 Kč
bude./asl.m na Č.ú.J70J- l ]27ojl 07 l 0. variabilnI synlbol
]5 l 2]444l 2

v

Praze dne .. ...1

5 -03-

2013

piedal
za obvodní souo p.o ťrahu 4
pověřená mÍstopředsedk1ně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

35

E 1143l20I2 -

14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud plo Prahu 4, se sídlem ul. 2s'pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PřaŽská spláva sociálního zabezpečení, TIojská
Prala

zastoupeného(zastoupené): --_

8, IC: 00006963

1997113a, 182 00,

proti
povinnému

(povinné): Jitka VápeníLÓvil

zastoupenému(zastoupené):
plo

'7

7

'272,00

4 - Chodov.

Jamíkova 1876/12' 148 00. Praha

---

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvldková, Llomokrčská 650129, Ptaha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoýeú zikona' č.39612012 Sb'' kteďm se tnění
zákor! č.99/1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou Značkou 35E 1143/2012

\)moŽenýsoudnl poplalek

\e\)Šil.4J0.00

bude zaslán na č.ú.3 7 D3 -1327 02110'] 10,

v P'u"" oo"

.....'!.

!.:.!l..

KČ

vuiabilní symbol 3512114312

?9'1!.

předa1a
za obvodni soud plo ťranu 4
pověřená místopředsedkyně soudrr

JUDI. Donta Vocetková

pievzal(a)
JIIDr. ]ana Tvrdková

Čj' soudu:
Protokol

o

35

E 814/2ol2

_ 14

předání spisu soudnímu exekutořoyi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu Iozhodnutí
op.ávněného

(oprávněné): Pražská sp-ráva sociá]ního zabezpečení, Trojská 1997/13a,

zastoupeného (zastoupené):

Praha 8, IC: 00006963

182 0o,

---

proti
povinrrému

(povinné): Jitka VápeníL_x .

zastoupenému(zastoupené):

4 - Chodov,

Jamíkova 1876/12, 148 0o' P.aha

*--

plo 20.124'00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

JUDI. Jana Twdková. Homokčsk á

650/29

^

Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných usta[ovení zákona č' 396/2012 sb.' kterym se meni
zélkol č.99/\963 sb., občanský soudní řád a dle opaťerrípředsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 814/2012
V1moŽenj soudnípoplatek \eqši 50o.0o KČ
bude zaslán na č.ú'3703-1327021l0'1Í0, variabilní symbol 3512081412

v p.-" a.. .. .!.!.-!3

1013

předala
za obvodní soud plo PíaIu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
ruDI' Donka vocetková

převZal(a)

JUDI' Jana Twdková

Čj. soudu:35 E

736/20'L2 - 42

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Pmbu 4, se sídlem ul. 28.p1rrku 29b, Pr.aha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PlaŽská spjáva sociálnílro zabezpečení, Troj ská

zastoupeného(zastoupené):

plaha 8, IC: 00006963

1997/ 13a, 1 82 oo'

---

proti
povinnému

(povilrné): Petr smetan4

Štichova593/16' 14900, Praha 4' IČ:

zastoupenálu (zastoupené) :
pro 21.600,00

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Twdkov4 Homokčská 650/29. Praha 4

8 cl. ]I piecbodnich ustanovení zikona č.39612012 sb., ktelým se měl]í
" ':"ilŤ"^:.999:Tzákon
č' qa/l a6] Sb'. obaal)sk( solldní řád a d]e opatření předsedkyně soudu po<1 sp.zu' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkott 35 E 13612012

ii

V) moleny soudni popla|ek \ e vi
500'00 Kč
btrde zaslrin na č.ú.3 7 03-1327021l0'7I0, vatiabilní s1'mbol 3512073612

v

Praze

dne

1

5 -tJJ-

2013

předa]a
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená mistopředseclkyně soudrt

JUDI. Donka Vocetková

pievzal(a)

JUDi. Jana Tvrdková

Č.i' soudu:35 E 571/20i2
Protokol

o

_

]3

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodrrí soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprár,něného

(oprávněné): Pražská sp'ráva sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a'
Praha 8, lC: 0000ó963

182 00,

zastoupeného(zastoupené): *-proti
povinrrému (povirrné)

|

zastoupenému(zastoupené):

Ing. Jitka VapenLkor a'
Praha 4 - Chodov.

l

Jcrnikol a t E7ó/12' 149 00'

--_

pro 102'892,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

I

J[]DI' Jana Twdková, Homokrčská 650/29. Praha 4

vsouladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zrákona č' 396/2012 sb., kte{im se mění
zakon č.99/1963 Sb', občarrský soudní řád a dle opatřeÍí předsedkyně soudu pod sp'zn' 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 57112012
Vymožený soudní poplatek ve ýýši 2'060'00 Kč
bude zaslán na č.ú.3703-1327021/0710. vatiabilní svmbol 35120571 ]2

vP."""d." 1!:91:llJl

předďa
za obvodní soud plo PÉhu4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
ruDť. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

13

E35I/2oI2

- 22

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 2s.pluku 29b' Praha 10. ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oplávněné): PraŽská

sociálníl]o zabezpečení, Trojská 1997/1]a' 182 00,
Praha 8, IC: 00006963
sp-ráva

zastoupeného(zastoupené): *-proti

G)ovinné):

povinnému
Sheng Yuan s.r.o., Libušská 21611 1' 142 o0, Plaha 4' lc: 28996984
zastoupenému(zastoupené): _-_
pťo 44.532'00

Kč.

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvřdková' Hornokčská 650/29. Praha 4

v souladu s bodem 8 č1' II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb', kterým se mění
zákoí č' 9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření piedsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 351/2012

VynoŽený soudní poplatek ve

výši 890'00

Kč

bude zaslán na č'ú.3703- l327021/071o, valiabilni symbol

v p.-"

ane

13 ]

2035112

...... J..!..:01:.. LQl.!.

předa1a
za obvodní soud pro Pra}ru 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donta vocetková

pievza.l(a)

JUDr.

JqrylllyalLatal

Čj. soudu:

13

E

4I75/20I't - 24

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořoyi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28'pluku
29b' Praha 10, ve věci výkonu loáodnutí
oplávněného

(op.ávněné):

|lťská sp:rá)1_s9:iá]niho

Praha 8. lc| 0000ósrj
zastoupeneho (zastoupené): -_---

zabezpečeni, Trojská 1997113a, 182 00'

proti
povinnému

$ovinné}:

Pelr Sou].al.

r

V Pdčelí1651/l0' 149 00' Praha 4.

zastoupenému (zastoupené):

plo 120.284'00 Kč'
předa] soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvldková' Hon]oklčsk á650129,Ptaha4

v sou]adu s bodem 8 č]. II piechodnich ustanovení
zákona č' 396/2012 sb., ktedm se mění
lákon i. qq Iso3 Sb'. obeánskr .n,'an' i16'6
61" oouli""' přa'.at,
lq25 2012. spis vedeny porJ .pi.ovou znackou
"i."ilJ p'Já "p'zn' 'tospr
t.]E4fTi/20

v

Praze dne

..

I 5 ,03-

2013

pŤedala
za Obvodni soud pro prahu 4
pověi€ná místopředsedkyně soudtr

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr.-Iana Twdkovz

Čj. soudu:

35

E 3569/2011 -16

Přotokol o předání spisu soudnímu ex€kuÚorovi
obvodaí soud pro Prahu 4, se sídlem uI. 28'plúu 29b. Praha 10, ve věci Úkonu lozbodnutí
oplávněného

(oprávněné): Pnžská spláva sociálního zabezpečení, olšanská 3,

zastoupeného (zastoupené):

IC:00006963

13o oo, Plaha 3,

---

proti
povinnému

(povinné): Ing' Jitka Vápeníkovrll

zastoupenému (zastoupené):

Jamíkova 1876/12, 149 00,

Praha 4 - Chodov-

--_

plo 31.663,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

JlJDr. JaIa Twdková, Hornokčská

65D/29

'

Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zikona č.39612012 Sb., ktetým se mění
zákott č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3569/2011

v Pra'e

ane ....1.5.:.03.:.2!.1i..

piedale

4

za obvodní soud pro Prahu
por ěřená lnistopiedsedk) né soudu

IUDI. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdkov{1

Čj. soudu:
Protokol

o

13

E2g7ol2009 -25

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Plaha 1o' ve věci výkonu rozhodnutí
opráněného (oprávněné)l Pmžská sp"Iáva sociálního zabezpečení, Trojská 1997l13a' 182 00'
Praha 8, lC: 00006963
zastoupeného(zastoupené): --proti
povinnému

(povinné): Petrsouk4l, l

'

v Průceli 165]i Io, 14900'Plaha4,

zastoupenému (zastoupené):

plo 385'116,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi l JUDI' Jana Tvrdková, Homoklčská 65 0/29'
P.:rha 4

v':oulad!:

8 č1' II přechodných ustaDovení zákona č. 396/2012 sb.' kterým se mění
!9dern
zákon-č,. 9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření piedsedkyně soudu poá sp.a1'
40SpI

1925/2012' spjs vedený pod spisovou značkott 13 E 2g10/2oo9

u aru"" 6n".......!.! 0!

2013

předa1a
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donl<a Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana TvrdL.va

Čj' soudu:
Protokol

o

13

E23o8l2o1l- 22

předání spisu soudnímu cxekutoroYi

obvodrrí soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
opávněného (oplávněné): PraŽská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, l82 00,
Praha 8, IC: 00006963
zastoupeného(zastoupené): --proti

poýinnému (povinné): PetI Sou&al.

'

,

v Púčelí165]/10'

149 o0, Praha 4'

zastoupenénu (zastoupené):
plo 42'506.00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jarla Twdková, Homokčsk á 650/29' Praha 4

v;ouladl9

3 01. II přechodDých ustanovení zákom č. 396/2012 sb', kteým se mění
!9dgm
zákonč.9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2308/2011

v p.u"" a,,".-...

!

!

03

2Ú13

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopiedsedkyně soudu
JUDr. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdkova

Čj. soudu: 35E
Přotokol

o

186212010

-24

předání spisu soudnímu exekutoroYi

obvodní soud pro Pra}ru 4, se sídlem ui' 28'p1uku 29b, Prala l0' ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oprávněné): Pražská spjáva sociálního zabezpečení' Trojská
Praha 8, IC: 00006963

1997/ 13a, ] 82 00,

---

zastorrpeného (zastoupené):

p.oti
povinrrému

(povinné): PqtI squLal r

,VPrůČelr165]/10, 14900,Plaha4'

zastoupenému (zastoupené):

plo 130.71l,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Homokčská 650/29. Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' lI přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb', lrte|nn se mění
zákol č' 9911963 Sb., občanský sorrdní iád a dle opatření pře<isedk1ně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1862/2010

v p.-" a,"

......'!.1

-!1 .!91!

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdkova

Čj' soudu:
Protokol

o

35

E

lg95/201o - |6

předání spisu soudnímu exekutoroYi

obvodní soud pro Prahu 4' se síďem ul. 28.p1uku 29b' Plaha 1o'
ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oprávněné): PraŽská

zastoupeného(zastoupené):

správa sociálního zabezpečení, olšanská 3, 130 0o. Plaha 3,

IČ:000069ó3

-*-

přoti
povinnému

(povimé):

lomáš sjbl1.

I

ocelikova 714i6, 140 00, Praha

4. IČ:

zastoupenému (zastoupené):
pro 4.020'00 Kč'
předal soudnímu exekutolovi

:

JUDI' Jana Tvrdková' Hornokrčská 650/29. Praha 4

8 il' fI piechodnjch ustanovení zákona č.39612'012 Sb.' kterým se
mění
]'::_1ť"":,*9:":'
/akon Č. qq |')ó] sb'. občanskj soudni řád a dle opalienipÍed.edkyné.or,clu
pod sp'zn' 40Spr
la25 20l2.spi. vederý pod spisovou lnaČkotr -tsĚ t99sl)oto

vp.-"o*

..1.!:!!-.M!

předala
za obvodní soud pro Prahu
'l
pověřená místopředsedk}ně soudu
JUDť. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj' soudu:35 E
Protokol
obvodní soud pro Prahu
oprávněného

o

l943/2oo9 -33

předání spisu soudnímu exekutorovi

sídlem ul. 28'pluku 29b, Plaha 10' ve věci výkonu rozhodnutí

,1, se

(oplávněné): Pražská sprráva sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, ]82
Praha B. IC: 00006963

00,

---

zastoupeného(zastoupené):
proti
povinnému

(povimé):

zastol]penému (zastoupené):

Zdeněk
Prdha 4,

Srba.

Hrjezdoslavova 512/31. 140 00.

---

p.o 121'049'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

".:"dťi: 99dj_'1-8

:

ruDI. Jana Tvr.dková' Hornokrčsk á 650129' Praha 4

čl. II přechodných ustan oýgní zákoía č.396/2012 sb'' kteqin se mění

zákott č.-9911963 Sb.' občanský soudní řád-a dle opatření předsedkyně
souáu poá sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou
194372009

3íE

v

Praze dne .. ... .1.5

-03- 2ljl!

předala
za obvodltí soud pro Prahu 4
pověřená místopŤedsedkyně soudLr
JUDr. Don]<a Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdkova

Čj' soudu:

35

E

192912007 - 1g

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem rr1'
oprár,něnélro (oprávněné):
Zastoupeného (zastoupené):

28.p1Lrku 29b, Praha 10, r'e

věci výkonu lozhodnutí

okresni .oud \ Benešo\é.Mr.aryko\o námésLi 22r. )5o 45'
BenešoV. IC| 0002,1490

proti

povimému (povinrré):
zastoupenému (zastoupené):

Alan Suchánek'
Chodov

Brandlova 1641/1, 148 00, Praha 4

plo 12.966'63 Kč,
předal soudnímu exekutolovi : JUDI. Jana Tvrdková, Homokčská
650/29. Praha 4

u.:oulťu^:
!9!9i s ot. II přechodných ustanovení záko\a č.39612012 sb., kte$m se mění
z1kon-č'-99/1963 Sb., občalský soudní řád a dle opatŤení předsedkyně
soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35E 1929i2o07

V Praze dne

15 -03-

2013

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Dolta Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Protokol

o

35

E

161012006 - 47

předání spisu soudnímu €xekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28'pluku 29b' Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplávněné): okesní spláva

sociá1ního zabezpečení Rychnov nad Kněžnou,
Stemberkova 1433,516 01, Rychnov nad Kněžnou' IC:0000ó96]

zastoupeného(zastoupené): --proti

(povinné):

povinnému
Petr
7asioupenénu (za5toupené]| ----

Dvořák,

Doubravická 1307/t4. 149 00.

Pra}ra 4

prc 22'895'00 Kč,
pieda] soudnímu exekutolovi : JUDI. Jana Tvrdková, Homoklčsk á 650/29' Praha 4
vsouladu_s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kteým se měnÍ
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudrrí řád a dle opa1Ťení předsedkyně soudLr pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1610/2006

v P,-" d." ...]..!.,ql

2o]3

předala
Za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená místopředsedkyně sorrdu
JUDr. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Č.j. soudLr:35

E l129l2o10

- 53

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2s.pluku 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného (oprá\'něné): Pražská sp-ráva sociálního zabezpečení. Trojská 1997/13a, 182 0o,
Praha 8, IC: 00006963
zastoupelého (zastoupené): *--

proti
povinnému

(povinné): JUDr. J@a svatoňová.

zastoupenému(zastoupené):
pro 375.922,50

Skála.

Mukďov 365,46822' Malá

--_

Kč'

předď soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jala Tvrdková' Homokčská 6 5o/2g.PÍď:tr 1

vsouladu_ s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kteqÍm se mění
zákon č.9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opaťenípředsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35tr' l129l201o

v p.*" ao"

.........i..!..:!l-.iQ13

předala
za obvodní soud pro rrarru +
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
_ILIDI' Jana_Ivrdkgvá

Č j' soudu: 13 E L1o3/2}lo

- 32

Protoko| o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2s'pluku 29b, Plaha 1o, ve věci výkonu rozhodnutí
op.ávněného

(oplávněné)| Prďská

zastoupeného(zastoupené):

sp-ráva sociálního zabezpečení. Trojská 1997/13a, 182 00'
Praha 8, IC: 00006963

---

proti
povimému

(povinné): Petr stma!, l

Radimovická 177o, 149 00, Plaha 4,

zastoupenému (zastoupenó):

plo 24'430,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

ruDr. Jana Tvrdková, Homokčská 6 50129'Praha4

přechodných ustanovení zrákona č. 39ó12012
!9q"1-8 čl' II
'.:"ilťl:
zékon-ě 99l1L963 Sb., občanský soudní řád a d1e opaťenípředsedkyně
1925/2012, spis vedený pod spisovou

V praze dne

.....

I

5 -03-

aračkou 13 E 1103/2010

Sb.,

kteým

sorrár-r

mění

pod sp.zn. 4ospl

2013

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopiedsedk1ně soudu
JUDI. DoÍka vocetková

se

převzal(a)

JUDI. Jana Tvrdková

Č.j. soudu: 35 E 343/2011

Protokol

o

_

24

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud plo Pmhu 4' se sídlem ul. 2s.pluku
29b' Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská

správa socirílního zabezpečení, olšanská 3,
130 00, Praha 3,

IČ:00006963

zastoupeného(zastoupené): _-proti
povirrnému

(povimé):

Pej!

solllLr

V Pntčelí1651/10' t4900,Pra}a4.

zastoupenému (zastoupené):

p.o 51.895,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

".:"di9i: 99d:.

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 6 50/29,Ptaha
4

8 cl. II piechodných ustanovení ziíkona
č. 396/2012 Sb'' kterým se mění

."1"ar"_"p"'*"''přa."at5".,á"l"o"o,o^ oo.p.

1i\:";':"]^:::,:j:..:o^"3.^l].:1i,]
l ?ZJ ZU lZ. :pl5 veoeny pod spl\o\
ou 7ndč|ou 35f 3.l_]/20ll

v p.*" an"

.,...1.!.-91...l9lL

předala
za obvodní soud pro Prahu +
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donta vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdkova

Čj. soudu:35 E 3087/2009
Protokol
obvodní soud pro Prahu
oprávněného

'1, se

o

_

28

předání spisu soud[ímu e\ekutorovi

sídlem ul. 2S'pluku 29b, Praha 1o, ve věci výkonu rozhodnutí

(oplávněné): PraŽská

zastoupeného(zastoupené):

spnáva sociálního zabezpečení' Trojská 1997/13a, 182 00,
praha 8, IC: 00006963

-*-

proti
povirrnému

(povirmé): Zjel]ěkslba ]

Fiviezdoslavova 412, 149 oo, Pra|a 4.

zastoupenému (zastoupené) :
pro 30.686,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

I

JUDI' Jana Tvrdková, Homokčská 650129' Piaha 4

.
.]..I] piechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb', kterým se mění
,:""l1d1: !:9:1.8
/akon č. gg Í06j qb'. obcanski souílrl iad a dle opatieni piedsedlyne \ou(lu
pod sp'zn.40Spr
l925 20l). :pis r edenj porl spisor ou zlaČkou 35 E 308i/2009

v p,u"" an"........!.!.-9!

2013

předaia
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

13

E 861/2011 - 65

Pťotokol o předání spisu soudnímu exekutořoYi
obvodní soud pro Prahu 4' se síd1em ul. 28'p1uku 29b' Plaha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oplávněné)

|

Pražská sp"ráva sociálního zabezpečení. Troj ská 1997/13a, 1 82 o0'
Praha 8, IC: 00006963

zastoupeného(zastoupené): --_
proti
poviÍnému

(povinné): Pavelonúáčel<,

zastoupenému(zastoupené):

4,

Budějovická 363/20, 1'10 00' Praha

-'

pro 51.546,00 Kč'
předal soudnímu exekutolovi

I

JUDI' Jana Tvrdková, Homokrčská 650/29' Plaha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoýeií zákona č.396/2012 Sb.' kterym se měni
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření pŤedsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13E861/2011

v pr-" an"

........1.1..

03- 2013

předala
za Obvodni soud pro Prahu 4
pověřená místopŤedsedkyně soudu

JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Sp. zn. soudu:

22E

54312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Jablonci nad Nisou ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněné:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnina ČR,
Kodaňská 1441146' 101 00, Praha 1 0 - Vršovice

proti
povinnému:

Jan Špirit'
bytem Rubensova

předal soudnímu exekutorovi

v

2l8zl14'

100

00

Praha l0 - Strašnice

dne

souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb., kterým

zákon č.99l1963 Sb., občanský soudní řád,

spis vedený pod spisovou Značkou 22

se

mění

E5431201'2.

V Jablonci nad Nisou dne

JUDr. Jana Brabcová

.II]Dr. Jana Tvrdková

Podpis předsedy nebo

Podpis soudqího exekutora, ktcry spis převzal

pověřeného místopředsedy soudu

Čj' soudu:
Protokol

o

35 E 217712010 - 10

předání spist! soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdlavotní pojišt'ovna Ministeťstva vnitra Českérepubliky, Kodaňská
1441146'

zastoupeného(zastoupené): **'

Iu

00' Praba l0, Ič: '17t 14304

proti

(povinné):

povirrnému
Botnanr G.ou s.r'o.' Pod Dálnici 1282/1, 140 00 Praha 4'
zastoupeDému(zastoupené):

---

pro 16.573,00 Kč,
piedal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Homoklčská 650/29, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zakoĎa č.39612072 sb., kteqým se mění
zžkol ě.9911963 Sb., občanský sorrdní řád a dle opaťení předsedkyně soudu pod sp'zn. 40 spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkol:' 35 E 2117l20I0

v

Praze dne.......g1...0!...?.011

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopiedsedkyně soudu
JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudrr: l3 E
Protokol

o

1691/2010 _ 10

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.plúu 29b' Praha 10, ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oplávněné): Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,Husova

zastoupeného(zastoupené):

Boleslav, IC: 46354182

2 12,293 01'

Mladá

--_

proti
povinnému

(povinné): St]N

SKI špindl, s'r.o', Jaurisova 515/4, 140 00' Plaha 4,

zastoupenému (zastoupené):
pro 6.500,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

u.:oulťo^l

!9g:n]-

:

JUDI' Jana Tvrdková, Homokrčská 650/29 , Prai'ta 4

8 č1. lI přechodných usta.novení zákola ě.39612012 sb.' kter'ým se mění

zákott-č.
Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
'9-911963
1925/2012,
spis vedený pod spisovou značkou 13E 169ri2010

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená mistopiedsedkyně soudu
JUDr. Donta Vocetková

převzal(a)
JL]Dr. Jana TvIdková

si'.""'

+o

šp'

Čj. soudu:35 E 2281l2o1o

- 7

ProÚokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Plaha 10,
ve věci výkonu Iozhodnutí
oplávněného (oprávněné):

Zdravotní pojišťovna Ministe.stva \'nitra české.epubliky, Kodaňská
'144I/46,
IDI00' Pnha 10' IČ: 471 14304

zastoupelého (zastoupené):
proti

(povinrré):

povinnému
o _ soTo s'I.o., Tavolníkova 1847
lastoupenén-u ( 7a\loupene)| ---_

lI7,

I42 0o Pftha 4'

pro 6'919,00 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

JUDr' Jana Tvrdková' Homokčská 6 5o/2g, Př1ha 4

8 Čl.-II pjechodnich
].::"]Ť::,P9::'
zakon č' 9q/] 9óJ Sb'. občanski soudní

ustanovení zákona č.396/2012 Sb', kterým se mění
Íád a dle opaťenípředsedkyně soudu port sp.zn. 40 Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2281i201o

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Plahu 4

pověiená místopředsedk1ně soudu
JUD.. Donka Vocetková

převzal(a)
IUDI. Jana Tvrdková

Čj. sourlu:
Protokol
obvodní soud pro Prahrr 4, se

o

13

E

21.17 l2D10

- 15

předání spisu soudnímu exekutoroYi

sí<l]em u1'

2s'pluku 29b, Plaha 10' ve věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra Českérepubliky, Kodaňská
l44l 4ó. l0l 00. Praha J0, lC:47l14]04
'.
zastoupeneho(zastoupené):
---opřá\'něného

proti

(povimé):

povinnému
NarlěŽda
zastoupenému(zastoupené):

-_-

Bláhová,

,

Pavlíkova 607/16, 142 o0 Praha 4

pro 11.444,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrclková, Homokrčsk á 650/29,Pfiha 4

u':oul1qu: bodem 8 č1' II přechodných- ustano\ ení zákona
č' 396/2012 sb., kte{im se mění
zákon č.99l1963 Sb.. občanskÝ solrr]ní iť a Cl];._o1a]i_e]1;; j'jty"š
,p'zn. 4ospr
I 025 201 2. spi. \ edenj pod
spi.o*,ou zrael ou l3 E 2jj1/2010
'""a"'o"a

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu
'1
pověřená nístopředsedkyně soudu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
ruDI' JaDa T\'Ťdková

Čj. soudu:

13

E 194l12008

_ 12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodni soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'p1uku 29b, Praha 1o' ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Z&avotní pojišt'ovna Ministerstva vnita Českérepubliky'
Kodaňská 1441/46' 10i 00, Praha 10'IČ:47114304

zastoupeného(zastoupené): -*proti

fuovinné):

povinnému
Petr
zastoupenému(zastoupené):

---

Kotrbáček,

,

Šalounova 1939/6' 149 00' Praha 4

pro 44'738'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDř. JaIa Twdková, Homokěská 650/29, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona ě.396/2DI2' sb., kterym se mění
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatiení předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spr
1925/20i2, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 19,t1l2008

V Praze dne

předala
za obvodní soud pio Pťahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

převzď(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudrr:
Protokol

o

35

E

1452120\2 - 13

předání spisu soudnímu exekutorovi

ro7hodnutí
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b, Plaha 10, ve věci výkonu
oprávněného

(oprávněné): Zdťavotní pojiŠťo\naMinistetý\€-\'niha Českérepubliky' Kodaňská
l44l 46. l0l 00, Pral"a 10. lC:47ll4l0a

zastoupeného(Zastoupené):

---

pioti
povirrnéInu

(povimé):

zastoupenému (zastoupené)|
pro 4'376,00

Lohinová,

Roma
Praha 4

'

Pod Lysinami 482120' 147 00'

---

Kč'

předal soudnímu exekutolovi

:

JUDr' Jana Tvldková, Homokrčská 650129'Praba4

kterým se mění
v souladu s bodem 8 či. II přechodných ustanovení zákoía č'39612012 sb''
soudu pod sp'zn' 40Spr
zákon č. 99/1963 sb', občan;ký soudní řád a dle opatření piedsedkyně
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkorr 35 E 1452/2012

V Praze dne

předďa
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopiedsedk1ně soudu
]I]Dr. Donka vocetková

pievzal(a)
JUDi. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

35

E |124l2ol2 -

12

předání spisu soudnímu exekutoroYi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ui' 28.p1uku 29b, Praha 10' ve věci výkonu roáoclíutí
oplávněného

(oprávněné): Zdlavotní pojišťoma Ministerstva vniÍa Českélepubliky' Kodaňská

|441/46'
zastoupeného(zastoupené): _--

Iu

00, Praha 10' IČ: 47114304

pťoti
povinrlému

(povinné): František Mentbelger,

zastoupenému(zastoupené):

Prúa 4

,

Písková 830/25, l43 00,

*--

pro 8.000,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

I

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská 650/29,Pfuha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustaíovenízákona č' 396/2012 Sb', kteÚm se mění
zákott č.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značko:u 35F 1724/2012

V Praze dne

předa]a
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JIJDI. Jana Twdková

Čj' soudu:

13

E 34/201 l - l5

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud plo Plahu 4, se sídlern u1' 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdra\'otní pojišťovna Minister.stva lnitra Českérepubliky. Kodaňská

zastoupeného(zastoupeDé):

144I/46,l0100, Praha 10' IČ: 47114304

---

proti

(povinrré):

povinnému
Jaroslav Masek.
zastoupenému (zastoupené): *--

I

Prskova 830/25, t43 12, Praha'4

pro 84'821,00 Kč,
předal soudnínu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tvrdková' Homokrčská 650129-Ptaba 1

v souladu s bodem 8 č1. II přechodlých ustanoveuí zťkona č' 39612012 Sb., kte|forr se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní iád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 40spr
l925120'12, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 34/2011

V Praze

dne

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
ruDr' Donka vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu:

35 E 251212012 - 15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b' Praia 10' ve věci výkonu lozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Českérepubliky, Kodaňská
1441/'16. 101 00, Praha 10, IČ: 471l4304

zastoupeného(zastorrpeíé):--prcti
povínnému (povirné)|

Micbal H1aváček.
IČl 40574ó01

,

Štúrova115'1/30, 140 00, Praha 4

zastoupenénu (zastoupené):

pro ll.344'00 Kč.
předal soudtrímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Tr'r.dková, Hornokrčská 650/29' Piaha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 Sb', kteďm se mění
zákon č' 99/1963 Sb., občanský soLrdní řád a dle opatiení předsedkyně soudu pod sp.zí' 40Spť
1925/2012' spis vedený pod spisovotl a1ačkou 35 E 2512/2012

V Praze dne

předala
za obvodní sotrd pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JI]DI. Donka Vocet].ová

převzal(a)
ruDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

13

E 2288/201o -9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4'

se

sídlem ul' 28.p1uku 29b, Prďla 1o, ve věci výkonu rozhodnutí

opúvněného(oplávněné): Zdravotní pojišťbvna Ministerstva vnitra Českéreprrbliky'
Kodariská
1441/46, l01 00. Pr.aha 10. IČ: 4711zt:]04
zastoupenébo(zastoupené): *-proti

poviménu (povinrré): Marcela
Prelrá 4

Maudror,á'

'

AlÍala staška 2059/80.

1,+0

zastoupenému (zastoupené): -*-pťo 8.400,00

Kč.

předal soudnímu exekutolovi : ruDI. Jana Tvrdková, Flomoklčsk á
650/29,Ptaba 4

u.:oulťo^:

!99:T'8 čL II přechodných

ustanovení zákona č.396/2012 Sb', kterým se mění

zákott č'-99/1963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod sp.zn.40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2288n0Í0

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDr. Donta Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Twdková

00

Čj. sotrdu:

13 E 2062/2010

-9

Protokol o předání spisu soudnímu exgkutorovi
obvodní soud pro Prahu 4. se sídlem ll1- 28 pluku 29b'
Praha 10, ve \,ěci výkonu lozhodnutí
oplávněného

(oplávněné): Zd.avotní pojištbvna Ministe'rstva vnitra
Českérepubliky' Kodaňská

144I/46, I0I00, Praha 10, ]Č: 47114304
zastoúpeného(zastoupené):

---

proti

povirnému

(povinné): Haná M'cho\a']

zástoupenému(zastoupené):
pro 9.815'00

Praha 4 - KrČ. lc| l88879Il

Antala StaŠka 1024/61, l4000'

---

Kč'

předal soudnímu exekutol.ovi

I

JUDI' Jana Tvrdkor,á' Homokrčská 65r)/29' Pftha 4

Čl

piechoctnjch ustanovení zekona č' 39612012 Sb',
kterýn se mění
iád a dl'e opdÚeni predsedk) né soudll pod
sp.zn' a0Spr
Ia25 20I2_.pi' \edeny pod.pisoloLr značkou
13E20f'2/20l0

]".'.ťxo::'*9:l,'
-Il
7aKol c' vq J9Ój 5b'. občansk\
sn ldr

V Praze dne

předala
za obvodltí soud pro Prahu 4

pověiená místopředsedkyně soudu
JUDI. Don]<a Vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:
Protokol

o

13

E218ol20|o -'I

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2S.pluku 29b, Prďla 10' ve věci výkonu .ozhodnutí
op.áněného (oprávněné): Z&avotní pojišťovna Míristelstva víitra Českérepubliky' Kodaňská
144l 46, l0l 00, Pral-a ]0, lč:4-l l4J04
zastoupeného (zastoupené): --_
proti
povinnému

(povinné): Prrmí!ělohorská

s.r'o., ofuadní 1087/6l a, 140 00, Plaha 4-Michle'

zastoupenému (Zastoupené):

pro 38.042,00 Kč'
předď soudnímu exekutolovi : JUDI' Jana Tvrdková, I-{omokčská 65Dl29,Pftha 4
v souladu s bodem 8 č1. lI přechodných ustá.novení zikona č' 39612072 Sb', kterým se mění
zákon č' 99/1963 Sb., občanský soudní iád a dle opatření předsedkyltě soudu pod sp.zn. 40SpI
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13E2780/2010

V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JIIDr. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

L

Čj' soudu:
Přotokol

o

35 E 2284 l2}o9

-

lr

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodnísoudproPrahu4'sesídlemul.2s'pltrku29b'Praha10'l'evěcivýkonurczhodnutí

r:

oprát néného(oprár néne
zastoupeného (zastoupené

\y'e'l<ka Čá<l Praha 4' lČ: 000b]584

): ----

proti

(poviuré):

Do Van Doltg,l
povinnému
zastoupenému (zastoupené):
pro 1.000,00

Prašná 104/40, 149 00, Praha 4 Háje

---

Kč'

předal soudnímu exekrrtorovi

:

4
JUDť' Jarr' Tvťdková' Homokčská 65al29'Ptaha

zákona ó' 39612072 Sb'' kteqÍm se mění
v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
soudu pod sp'zn' 40Spr
šb.' otou*tý .ouat iiJ u ále opatření piedsedkyně
;ář; č.
iil!7zólz, ,pi. *a"i'l' poclspisovou značkou 35 E 228412009

,'iřa

V Praze dne

preoara
za obvodní soud pro Prahu 4

Do\ éiená mistopiedsedk}né soudu

]lIDÍ- Donka vocetko\ á

převzal(a)
Jt]Dr. Jana Tvldková

Čj. souiJu: 13E264512010
Protokol

o

- 7

předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud plo Plahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b' Praha 10, ve věci

\'^ýkonu

Ioáodnutí

oprávněného (oplá\,něné): Zdravotní pojišťovna MiÍistelstva vnita Českérepubliky' Kodaňská
1441/46' 10100. Praha 10. IČ: 47114304
zastoupeného (zastoupené):

---

proti
povinnénru

(povilrnó):

ACR_AI& s.!o., v likvidaci, Bolesl ayoýa27136,l40 00, Praha 4, IČ:

zastoupenému (zastoupené):

pro 35.812,00 Kč,
předal sotrdnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Homokrčská

6

50/29,PÍaha 4

vsot]ladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zikona č' 396/2012 Sb', kte4ým se mění
zákonč.9911963 Sb.' oběanský soudní řád a dle opatření piedsedkyně soudu pod ip'zn. 4ospl
l92512012, spis vedený pod spisovou Značkou 13 E 261512010

V Praze

dne

předala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Dol ra vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvldková

Čj. soudu:35 E

1g24l2o10

-ž

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4. se síd]em lÍ. 2s.pluku
29b' Praha 10, ve věci ýkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Přažská spáva sociálniho zabezpečení,
olšanská 3,
IČ: 00006963

130 o0, Praha 3,

zastoupeného(zastoupené): *-proti
poviDnému

(povinné): FooTBALL

zastoupenému (zastoupené):

praha 4

---

_

Krc.

CoNTAQT

s.r.o', U Krč ského Í\á&aŽI

]47/40' 74o 00,

pro 2'100.390,00 Kč,
předal soudnímu exekuto.ovi

:

JUDI. Jana Tvrdková, Hornokrčská ó 50/29'

PÍa]\a

4

r souladu s bodem 8 čl' II oiechodnÝů ustanovení
ziíkona ě.396/2012 sb'' kte{ím se mění

im' u ar"_opuri.ni pi"d..dk)"ě;";;
í*:";
l,:J.vl..i"]:::_r:::5tll:::{'
spls Všoeny poo splso\ouZnačLou 35 E lq24l20l0

v Plaze

p",l .p'zn' 40 Spr

dne ...''47.'nÍ''/i!11

předala
za obvodní soud pro Pra}ru 4
pověře[á místopředsedL1ně soudu
JUDI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

35

E

1128/2010 _ 10

Pťotokol o předání spisrr sorrdnímu exekutořovi
29b, Praha 10, ve věci qikonLr lozhodnutí
obvodní sorrd pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku

oplávněného (opÍávněné):

1997/13a' 182 00'
Pražská správa sociálního zabezpečení,Trojská
Praha 8' IČ: 00006963

zastoupeného (zastoupené):

píoti
povinnému (povinné):

FASHION TRADE CENTER

s

r'o , U Habrovky 247111' 140 00'

Praha 4,

zastoupeíému(zastoupené):
pro 154.738'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Janá Tvfdková' Homokčská 650129'Pnha4

se mění
Lrstanovení zákona č'39612012 Sb'' kteťým
v souladu s bodem 8 čl. II přechodných
40 Spr
pod
sp'zn'
Ji" oputi"ni p_i"dsedkyně soudu
zé,koltí'99l1963sb', občanský soudnÍ iaJu
pod spisovou značkou 35 E 1128/2010
íiiljzřjrz' ,pi,

""a"i'y

v

7 i8. ?3'1
Plaze díe ...'''.....''.'...'.'"'
0

Piedala
za Obvodni soud Pro Prahu 4
Doaěiená m1stopťedsedk;'rré soudu
l I ]Dr. DoÚka vocetková

převzď(a)
Jl]Dr. Jana Tvldková

Čj. soudu:

35

E

1103/2010 - 7

Pťotokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b' Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné):

Pražská spláva socitíníhozabezpečení,Troj ská 1997/13a, 182 00'
Praha 8' IČ: 0000ó963

zastoupeného (zastoupené):

proti

(povinné):

STIGSTAV s.r'o', Bítovská 122719, 140 00, Plaha 4,
povirrnému
zastoupenému(zastoupené): --_
pro 138'ó13,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

ruDI'

Jana Tvrdková,

Homokčská 6 50/29' Ptaba 4

v soulaalu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zékoíaě.39612012 Sb', kte|im se mění
zríkon č' 99/1963 Sb'' občarrský soudní řád a dle opatření piedsedkyně soudu pod sp'zrr' 40 Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkori 35 E 1103/2010

v

Praze dne'..-0.Ž''8'1l..']']1]j,.

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená místopředsedky:rě soudu
]I IDr. Donka vocetková

převzal(a)
.TUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudrr:
Přotokol

o

13

E

I 127 l20Ío -.|

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4. se sír]lem ul' 2S'pluku 29b, Praha 10. ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská

správa sociáníl.to zabezpečení, Trojská 1997113a' 182 00,
Praha 8. IC: 00006963

:*-

zastoupeného(zastoupené):
prori
povinnému l |oviÚe

l:

f\a DIouhá'
Jižníxy 1I42l9,1.l1 00, Praha4,
IČ: 18660487, fakticky Božena Němcové 177,570 01 Litomyšl

---

zastoupenému(zastoupené):
pro 55'073'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková' Homokrčská 650/29' Plaha 4

.'.:o"l1du^^.,'b:9::' 8 čl' ll piechodnýclr ustanovení zakona č.396/2012
Sb., kte{im se mění
Zarkon č' qa l tt6] sb'. obian:kj soudli iad a dle opdtienl pred.e.lk)
né soudu pod sp.zn' 40 sp.
lq25 20l2. spis Vedenj pod spi(o!ou ,/naČkou lJ'E l127i20l0

V Praze dne

t]

7 Í}'i .!!í3

předala
za obvodnÍ sorrd pro Prahu 4
pověřená místopiedsedkyně soudu

JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)

JUDI. Jana Tr,'rdková

Čj' soudu:

13

E

16.11l20og -

2.7

Protoko| o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem rrl. 28.p1uku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oplávněné): PlaŽská

spra\'a sociainl'ho zabezpecenr, TIojska 1997/13a, 182 0o,
Praha 8, íC: 0000oqo]

zastoupeného(zastoupené): :-proti

povinnému(povinné): EduardFaltín"
zastoupenému(zastoupené):

lC:

,| tJ)599

Kosmická 745117' 140 00, Praha 4,

---

plo 39.291'00 Kč'
předal soudnímu exekutolovi : ruDI. Jana Twdková, Homokčská
6 5Ol29' PraI'ta 4

8 Č l'
piechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb', kte|im se mění
].::"I1d1:,]':9:T.
.]I
q9
./ákon č'
lq6] Sb'_ občcnsli
\nl|.lnl iad d dIe oodltcnl p}cd.edkyně
pod
40Spr
"ouclu
lq25 20l2. spis r edenj pocl .pisorou zlackoi' |3E ló7Ui009
'p.zn'

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JL]DI' Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Přotokol

obvodíísoud pro Prahu 4'

o předánÍ spisu

35

E

176012010 - 7

soudnímu exekutorovi

se sídlerrr ul' 28.pluku 29b, Praha l0, ve věci výkonu

Ioáodnuti

opťá\'něného (oplá\,něné): Pražská sp-ráva sociáJrrího zabezpečení, Trojská 1997lI3a, 182 0O'

zastoupeného(zastoupeDé):

Praha 8, IC: 00006963

---

prori

povimému G)ovinné)| Jiří Flankl,
IČ:1508373U
zastoupenému (zastoupené): ---

,

Mikuláše z Husi 6/737, 140 00, Praha 4'

pro 17.885,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr' Jana Tv.dková, Homokčská 6 50/29 Praha 4
'

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákoĎa č' 39612012 sb', kleýn se mění
zákon ě.9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření piedsedkyně soudu pod sp.zn. 40 Spr
l92512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E r76012010

V

Praz e dne

0

7 íl!' .''0tj

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI' Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E 1162/2010

- 8

Protokol o pře'lárrí spisu soudnímu exekutorovi
rozhodnutí
2s'plúku 29b' Pralra 10' ve věci výkonu
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul'
oDrávněného

(oprávnéné): PraŽska

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

Praha 8' lČ:0o00ba6]

zastoupeného(zastoupené): --proti
povinrrému

(povinrré): C]'RBONICUM'

a's'' Adamovská 1064/7' 140 00' Praha 4'

zastoupeíému(zastoupené):
pro 4.319,00 Kě,

předal soudnímu exekutorovi

:

4
JUDI' Jana TvŤdková' Homokčská 6 50129 'Pftha

kte|ým se mění
ustanovení z(kona č'396l?:D!2 sb''
přechodnych
II
el'
8
bodem
s
v souladu
pr"a*dkyně soudu pod sp'zn' 40 Spr
zákon č. 99/1963 Sb.' obeansky sorror'''iáj"_ai" "p_",i*i
pod spisovou značkou 35 E 1162/2010
,".

íiiš)óií

'"a"i'ý

7 0! ?ťli
V Praze dne.... .. ..... . .
0

předala
za obvodní soud plo Prahu 4
DovéřeDá mistopředsedkyne soLrdu
Jl]DI' Donka vocetkoVá

.n

převzal(a)
IDr' Jana Twdková

Čj' soudu:

35

E

1161/2010 - 7

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem u]. 28.pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

_

oprávněnélro

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a'

182 00'

Praha 8' IČ: 00006963

zastoupeného(zastoupené): --_
proti
povinnému

(poviruré): Discoclub

PACHA, s'I.o',

5. května 1640/65, 140 00' Praha 4'

zastoupenému (zastoupené):
pro 48'824,00

Kč,

předal soudnímu exekutolovi : JUDI. Jana Tlrdková, Hornokčská650129'Praha 4
mění
v souladu s bodem 8 č1. Il přechodných ustanovení zákona ó' 396120L2 sb', kteďm se
zákol č.9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatřeni předsedkyně soudu pod sp'zn' 40 spl
1925/2012, spis vedený pod spisovou zrračkou 35 E 1161/2010

v

ll 7 ní] |nř
Praze dne ....:..':........:...:

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JlIDr' Donka vocetková

převzal(a)
JUDÍ. Jana TvÍdková

Čj. soudu;

13

E

1057/2o1o - 10

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní sold plo Plahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b' Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oplávněného

(oplá\'něné): Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a'

182 00,

Praha 8' IČ: 00006963

zastoupeného(zastoupené): _--proti
povinnému (povinné)

l

zastoupenému(zastoupené):
pro 4.356,00

Tam'

Do Thi
. Kremličkova 975/7 ( u paní Dany
Hrabětové), 140 00' Praha 4, lČ: 27339408

**-

Kč,

předal soudnímu exekutorovi l ruDr. Jana Twdková, Homokčská 650129,Ptaha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb', ktelým se měÍí
zákon č.99/1963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 40SpI
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1057/2010

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
'n ]Dr. Donka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Twdková

Čj. soudu:

35

E

104ó/201o - 8

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem uI' 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská spláva sociríního zabezpečeíí,Tlojská 1997/13a,

zastoupeného (zastoupené):

182 00,

Praha 8" lČ| 00006903

---

proti

povinnému(povinné): PavelFrajer'
zastoupenému (zastoupené):

---

,

Jaurisola 1482/15, 140 00, Praha4

plo 23.099'00 Kč,
předal soudníInu exekutorcvi

:

JUD|' Jana Twdková' Homoklčská

650/29 ,

Pfiha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení z,J(.oÍa č' 39612012' Sb., kterým se mění
zákoíč.99/1963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn' 40 spl
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 10,1612010

V Pťaze dne

07 Íll] li']

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověiená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
n]Dr. Jana Twdková

Čj' soudu:
Protokol

obvod

13

E 891/2010

-7

předání spisu soudnímu exekutorovi

o

soud pro Plahu 4, se sídlem ul. 28'p1uku 29b' Pmha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oplávněného

(oprávněné): Pražská správa socia]ního zabezpečení, Trojská 1997/13a'
Praha 8, Ič: 00006963

182 00,

zastoupeného(zastoupené): --proL

i

povinnému

(povinué): Eva Dejmtová,.

zastoupenému (Zastoupené):

IC

Bělčická 2841/13, 141 00' Praha 4'

69469991

---

pro 32.596,00 Kč,
piedal soudnítnu exekutoroýi

:

JUDI. Jana Twdková, Homokčská 6 50/29' Ptaba 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákoĎa č' 396/2012 sb', kterym se mění
zékorL č.9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opaťení předsedkyně soudu pod sp.zn' 40 Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovotr značkou 13 E 891/2010

V Pmze dne

07 !8.

?0lJ

předala
za obvodní soud pto Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soLrdu
JUDI. Donl(a vocetková

K:

l) lTmač v ISAsu předání

sE

převzal(a)
]UDr. Jana Tvldková

2) proveď scankopii podepsaného pťotokolu a ulož do dokumentu ke sp'zn.
3) vyvěs na úřední desku soudu a eJ'infodesku s lyznačenímdata \)n/ěšeni a sejmutí' lh.2 měsíce
4) po sejmuri predej do 40 spr 42 20. J

Čj. soudu:
Protokol

o

35

E

106212010 - 9

předání spisu soudnímu ex€kutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

_

oprávněnóho

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/l3a'

182 00'

Praha 8, IČ: 00006963

zastoupeÍého(zastoupené):--proti
povinnému

(povinné): Radovan schillel,

Praha 4, IČ: 71652515

zastoupenému (zastoupené):
pro 32.200'00

'

Na Zlatnici 273113, 147 00,

---

Kč,

předal soudíímuexekutorovi

:

JUDI' Jana Tvrdková, Homokrčská 650D9' Praha 4

v souladu s bodem 8 č1' II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 sb', kteým se mění
40Spr
zrákon č' 99/1963 sb', občaniký soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'ar'
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1062/2010

v p,ur" an" ....!.1..0!...lt!

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. DoDka vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Tvldková

Čj. soudu:35 E

83/2010 - 14

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutořovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem uI. 28.p1uku 29b, Pra}ra
oprávněného

10, ve

věci \.]ÍkoÍu Iozhodnutí

(opávněné): všeobecná zdÉvotnípojištovna Českérepubliky,

506 0i Jičín,]C: 41197518
'
zastoupeného(zastoupené):

Jirrískova 555,

---

prcti

G)ovinné):

povinnému
Vercníka VlČková,
Zasloupenénu (lastoupené): -_-

l

Pisková 830/25. 140 00. Praha 4

pro 83.365,00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

JL]DI. Jana Tvldková, Hornokčská 650/29' Ptaha 4

vsouladu_ s
!99:1 8 čL II piechodných ustanovení zékola č.396120Í2sb., kterým se mění
zákol'č-' 9911963 Sb', občaÍskýsoudní řád a d1e opatření předsedk1ně soudu pod ip.zn' 4ospř
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 83/2010

předala
za obvodní soud plo Pmhu 4

pověiená místopředsedkyně soudu
JUDr. Donka Vocetková

převzal(a)
ruDr. JaÍla Tvrdková

Čj. soudu:

-19

35 E 2692120II

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu loáodnutí
oprávněnóho

(oprávněné): Pražská správa sociálního zabezpečení' olšanská 3,
ICr 00006963

130 00, Praha 3,

zastoupeného(zastoupené): *-proti

povinnémuG)ovinné): suadSejdovič,
-

zastoupenému (zastoupené):

KIč' lc: 63085429

,

Hotáčkoýa

121'] /25

'

1

40

00

'

Praha 4

--_

pro 43'099,00 Kč.
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Homok1čská 650129,Praha 1

v souladu s bodem 8 č1. II přechodrrých ustanovení zákoÍa č.39612012 sb., kte{im se mění
zákoÍl č.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opaťení předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2692/2011

V Praze

dne

0

7

f!

'|""!

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověiená místopředsedkyně soudu
JUDI' Donka Vocetková

pievzal(a)
JUDI. Jana Tvťdková

Čj. soudu:

13

E27o2l20II

-n

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlern ul' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci
výkonu lozhodnutí
oplávněného

(oprávněné):

Praž^skí spláva sociálního zabezpečení, olšanská

tC:00006963

3'

13o 00, Praha 3,

zastoupeného(zastoupené): _-_
proti

povinrrému(povinné): SuadSejdovič,
-

,

Krč. IČ: 63085429

Hotáčkoýa 12I'] l25

'

i

40 00' Praha 4

---

zastoupenému(zastoupené):

plo 15.587'77 Kč,
předal soudnímu exekutolovi

:

ruDr. Jana Tvrdková, Homokčsk á65ol29,PftI1a4

čl' pŤechodnych ustanovení zákona
].::"'"9i:,P9:T.8
.1I
l?kon_Č' qq/lq6j sb'. obcanskj

č.39612012 sb', kte|ým se mění
soudnl iad a dle opdlřefu piedsedk}ně soudu pod sp',,n.40spr
iq25'20l2..pis vedenj pod spi\ovou z']ačkot| |3 L 2702i)0ll

v p.u," an" ..9.1.!!

lrl

pŤedala
za obvodní soud plo Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

JUDI. Donka vocetková

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35 E 94112010 -

11

Protokol o předání spisu soudDímu exekutorovi
obvodní soud prc Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Pražská spÍáva sociálního zabezpečení, Trojská 1997l13a,
Praha 8, IC: 00006963

182 00,

zastoupeného(zastoupené): --proli

(povinrré): ILNI cE
---

povinnému
s
zastoupenému (zastoupené):

s.r.o',

Zdďilá 817/8, 140 00, Praha 4,

pro l.880'634,00 Kč,
předal soudnímu €xekrrtorovi

:

JUDI. Jana Twdková, Hornokčská

6

5Ol29'Praha4

v-souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustalovení zákona č.396/20\2 Sb', kteqým se mění
zákorL-č-.99l1L963 Sb., občanský soudní řád a dle opaťenípiedsedkyně soudu pod sp.zn.
40 Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 94ll'010

V Praze

clne

n

Y

Ť n! ?o1j

I

'

předala
za obvodní soud plo PÍahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu
JUDI. Donka Vocetková

převzal(a)
JUDI. Jana Twdková

- r'(sp.zn. 2l E 1E81/20r I
í.j. ZP -57l142l A-\-04-'l0

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

oklesni soud v Mělniku l'e l'ěci výkonu Iozhodnutí prodejem movitých \'ěcí
opťávněného: ZdravotnÍ pojišt'ovna Mini\tcrstr a vnitřa
l0l 00 Praha 10,

ČR, Ná Míčánkách 2,

.,d.'' lDg. Roslisla\ťm Zelulou
proti
povimému| Michal Zajíčcl!
, Tuřbovická 16' 276 01 Nlělník,
pro vymoženi pohledá\'ky ve \'ýšr 20. /j8,00 Kč

r

piedává tímto piotokolem soudní exekutorce JL]Dr' Janě Tvrdkor'é na základě bodtl 8 Č1' II
přec1rodných ustanovení Zákona č. 396/2012 Sb', kterým se měni zákon č' 99/]963 Sb',
občanský soudní řád

E 188]1201l
k dalšínuprovedení výkonu rozhodnutí, resp' exekuce, v souladu se shom u\'cdenoll
Zákonnou úplavou.
spis vedený doposud u okresního soudu v Mčlníkupod spisovou značkou 21

V Mělníku dne 09'0E.2013

Ivana Počená
vedoucí exekuční kanceláŤe okIesního soudtr v Měiníku.
povčřená předsedou soudu JUDI' Ing. Ja|em vese1ým

JL]DI' Jana Tvrdková
Soudní exekutorka

,44 sp.zn.21 E 543/2010
-08
č.j. ZP -42 l 523 l
^Á-04

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresni soud v Mělníku ve věci výkonu roáodnutí sráŽkami ze mzdy
optávněléb'o: Zdruuothí pojišt'oýna Mir\istestvd ýnitr.,

čR, Kodaňská

1441/46,

101 00 Praha 10,
zast. Ing.

Rostislaýe zezulou

povinnému: MaÍil' 1úumbllolc, l

,

Dukelská 2573/5, 276 01 Mělník,

pro vynoženípohledávky ve výši 36'280'00 Kč

piedává timto plotokolem soudni exekutolce JL]D1'' Jar'rě Tvrdkové na záldadě bodu 8 Č]' II
piechocinych uitanovení zrikona č' ]96/2012 Sb', kterým se mění zakorr č' 99/] 96j Sb''
občanský souclní iád
spis vedený doposud u okesního sorrdu v Mělníku pod spisovotr značkou 21 E- 543/20 ] 0
k da]šimu provi,lení výkonll rozhodnlltí, rcsp. exekuce, v sou]adu se sbora uvedenou
ZllkonnoLr úplavoLl.

V Mě]níku dne 09'08.2013

Ivana Pečená
okresního 5oLldu r' Mělniku.
kauceláie
vedoucí exekuční
pověřená předsedou soudtl JUDr- Ing. Janem Veselýnl

.IL]DI' Jana Tvdrková

soudní exe](utolka

-4+'
sp.zn. 21 E 387/2010
č.j. ZP-161688/AA-04-09

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroyi

okesní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí sláŽkani
oprállěného: Z ruvot,tí pojišt'oý a Mi,'tistefstvd

ý ilrL

Ze

mzdy

ČR, Kodaňská ]441/46'

101 00 Ptahtt 10,
zast. Itlg, Rostislervem

Zezulou

proli
poviruléml: Martfu Jonóš,

l

,

Vruňatt! 40, 277 07 Vruňdny

pro vymoŽení pohledávky ve výši 38'777,00 Kč

ť'' ll
níedá\á t.lnIo orolokoleln soJJ]]l e\ekLllorce]l Dr '|11é |\ro(o\e na zat'lar]cbodr'8
l'""l, á.'"rt ,i'i"""". zakona Č' ]o6 2012 sb', ktorým se měrli zákon č' 99/l963 Sb '
,'bČa l.kv tolclnr rod
21 E ]87/2010
snls ver]enl <loposur] u oLresnlho soudu v Mělníku pod spisovou značkou
uvedenort
r"a"rs""" i.o'.a"nl . ýkonr-r rozhodnuti, resp' exekuce' Ý souLadu se shora
Zákonnou ťlpIa\'o!r.

v Mělníku dne

09'08.2013

Ivana Pečená

vedoucí exekuční kanceláře oktesního soudu v Mělníku'
pověřená předsedou soudu JUDI. Ing' Janem Vese1ým

JUDI. Jana Tvrdková
soLrdní exekutorka

sp.zn.21F 5'1212009
č. j. ZP-421683/AA-0'l'08

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
ze nzdy
olcesní soud v Mělníku ve věci výkonu rozhodnutí sráŽkami
oprávněného: Zdravotní pojišt'ovna Ministerstva
101 00 Praha 10.
,,dsl.

vnitra ČR' Na Míčánkách 2'

lng. Rostislal em Zelulou

proti

L

Kojetická 1028, 277 l1 Neratovic!'
Josef Šimon,
pro lymožení pohledávky ve Ýýši 83'7UU,00 Kč

'povinnému:

piedá\,á

bodlL 8 Čl' Il
tínto protokolem soudDi exekutoIce JL]DI' Janě Tvr'dkové na základě
Sb''
Zákona č. j96/2012 Sb', kteťým se mětrí zákon č' 99/196j

ir""r,"a.i"i'"',,an"'ení
občanský soudní řác1

značtou 21 L 5?2/2009
spis vedený doposlid u okresního soudu v Měiniktr pod spisovou
ťozhodnutí, Iesp' exekuce, v souladu se slrota uvedenorr
p.ou"a.l

ťirolsi-u

zákonnou írpravou'

'ýkonu

V Měiníku dne 09'08'2013

lvaĎa Pečená
okresního sotrdu v Mělníku,
kancelťrře
vedoucí exekuční
pověřená předsedou soudu JUDI' Ing' Janem Veselým

JLIDI- Jana Tvldková
soudní exekutolka

- r3sp.zn. 22 E 313/2009

č.j. ZP-42-2l7lAA-04-08

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

ze nrzdy
okresni sorrd v Mělniku ve věci výkonrr rczhodnutí sráŽkan'

ČR' Kodaňskó l441/46'
oprá,llěnéjto: Zdral,ottí pojišt'oýntl MinisteÍstýa ý'titÍú

10l 00

Praha 10,
zasl' I11g. Rostislaýefu Zezulou
plot i
poýInnéInul.

Kdrcl Doubfltvt

,l

'

Ltlbeč 1099,278 01

KrdluPy ad wtaýou'

pro vymoženípohledávky ve výši 40'595'00 Kč

nieda\l

LImlo

;;;;il;;;b

proto\olet' soudrlr e\eklliorceJl Dr Jdné J\ldko\ina''iklddéh''nU8Čl'll
sb"
zakona Č' ]q6 2012 Sb', kterým se měni záron č' 99/] 963

"'.i"";' "nr

občanský soudní řád

']
l ]/2009
oklesntho soudu v Mělníku pod spisovou značkou 22 E
p.o..a"'' \ )konu ]oZhodnuh, Iesp' exekrrce, v souladu se shoLa uvedenou

snrs vedenÝ doposu<l u

ři"r,*u

zlkonnou úptavou '

V Mělníku dne 09.08'20]

3

Ivana Pečená

vedoucí exekuční karrcelaie okresního soudu v Mělníku'
pověřená předsedou soudu JUDI. lng' Janem veselým

]LIDI' Jana Tvrdková
soudní exekutolka

r1

,/Sp. zn. soudu: 33

E 149t2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Kolíně ve věci výkonu rozhodnutí
Zdr av otní poj išťovnaMinisterstva vnitra Č eské renublikv.
se sídlem Kodaňská t441l46,101 00' Praha 10,

opravnene:

proti

Erika Hochmanová,
Kolín II

povinné:

},

Funkeho 925,280

02,,

předal soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorslcý úřad Praha 4, se sídlem
Homokrěská 650125, 140 00, Praha 4 v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanoveti zákona
č, 9911963 Sb., občanský soudní řád spis vedený pod spisovou značkou 33 E 14912009.

V Kolíně dne 22. Ťíjna2013

,"

JUDr' A1ena Horáčková

JUDr. Jana Týdková

místopředsedkyně
okr9sního soudu v Ko1íně

soudní exekutor
Exekutorský Íňad P r aha 4

Za spr áv nostlvynqtovení
rubpmŤ{q&gďqt|'
r,yŠ$ísoudHí úředrlík

:

Sp. zn. soudu: 16

E Í76/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Berouně ve věcech výkonu rozhodnutí zabájetých na návrh předává
dle č1. II odst. 3 zák, ě. 396112 Sb. JUDr. Janě Tvrdkové, soudnímu exekutorovi,
Exekutorský úřad Praha 4, spis vedený u okresního soudu v Berouně pod sp.zn. 16 E
17612011ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné: Zdravotní pojiš{or44 ministerstva vnitra
českérepubliky, proti povinnému: Peir Pospíchal, nar'

V Berouně dne

16.

|edna20l4

Mgr. Dani/ a}16dová
Místopřeďs
ýFÍ"e okresního
soudu v BďďÍně

V Praze dne

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor
Exekulorsk.'nrřq{L

Pr

aha 4

Sp. zn. soudu: 16

E

24612012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
okresní soud v Berouně ve věcech výkonu rozhodnutí zahájených na návrh předává
dle čl. II odst. 3 zák. č. 396112 Sb. JUDr. Janě Tvrdkovéo soudnímu exekutorovi'
Exekutorslcý úřad Praha 4, spis vedený u okresního soudu v Berouně pod sp.zn. 16 E
24612012 ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné: ZdravotníBoiišťovnaministerstva vnitra
českérepubliky, proti povinnému: Milan Klofát,

V Berouně dne

16.

Iedna2)I4

Mgr. DanieIaýy'dová
M í stoořed s ďdW,Imě okresního
lť
soudu y Beroáně

V Praze dne

JUDr. Jana,l'vrdkoVá
soudní exekutor
Exekutorsk ý uŤ ad

Pr

aha 4

Sp. zn. soudu: 34n7412012-25

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu
oprávněného (oprávněné)

3

ve věci

ýkonu rozhodnutí

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, I40 46,Praha 4,

:

proti

Martin Petrůj,
Praha 3

povinnému (povinné)

r

', SoběslavskáL 2257

l3s, 130 00'

předal soudnímu exekutorovi dne 20. února 2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
zákonač.39612012 Sb., kteým se mění zákonč.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovott značkou 34 E 14l20I2.

Výkon rozhodnutí by| naÍizen i k vymožení soudního poplatku.
Vymožený soudní poplatek ve výši 500'--Kč nechť je poukázán na účetzdejšíhosoudu
č' 31 03 -52403 1 l 07 1 0, variabilní symbol : 3 41200,/ 4|2'
Bude-li výkon rozhodnutí zastaven,aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní exekutor zašle
vymáhajícímu úředníkovi zdejšíhosoudu usnesení soudu o nařizenívýkonu rozhodnutí s doložkou
právní moci k vymoženísoudního pop|atku.

Y

Mgr.proslava Sixtov{
yi{stopředsedkyně

/

obv2dního soudu pro Prýlu3

//

Praze dne 20. unora}}I4

JUDr. Jana Tvrdková
soudní

exekutorka

ExekutorskÝ úřad Praha

l

Sp. zn. soudu: 34886012011-29

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu
oprávněného (oprávněné)

3

:

ve věci

ýkonu rozhodnutí

Městská část Praha 4, Anta|a Staška 2059l80b,I40 46,Praha 4,

proti
povinnému (povinné):

Martin Petrůj,
Praha 3

,

Soběslavská 2257/35,130 00.

předa| soudnímu exekutorovi dne 20. února 2014 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení
zákona č.39612012 Sb., kteým se mění zíkon č,. 9911963 Sb., občanský soudní řád' spis vedený pod

spisovou značkou 34E 860120II.

Výkon rozhodnutí by|naÍizen i k vymožení soudního poplatku.
Vymožený soudní poplatek ve výši 300'--Kč nechť je poukázén na účetzdejšíhosoudu
č. 3,] 03 -52403 l 01 I 0, variabilní symbol : 3 4 1208 60 I 1 .
1

Bude-li výkon rozhodnutí zastaven, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní exekutor zašle
vymáhajícímu úředníkovi zdejšíhosoudu usnesení soudu o naÍizenívýkonu rozhodnutí s doložkou
právní moci k r,ymoženísoudrrího poplatku'

v

Praze dne 20.

inoraZ}I4

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka
Exekutorský úřad Praha

Sp. zn. soudu: 33F.780/2012-38

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu

3

ve věci

ýkonu rozhodnutí

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, |40 46,Praha 4,

oprávněného (oprávněné):

proti

Jaroslav Brožek,
Praha 3

povinnému (povinné):

,

Seifertova 1527116,130 00,

předal soudnímu exekutorovi dne 20. února 20|4 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
zákona č.39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád' spis vedený pod
spisovou značkou 33 E,780lz0l2.

Výkon rozhodnutí byl nařízen i k vymožení soudního poplatku.
Vymožený soudní poplatek ve výši 500'--Kč nechť je poukázán na účetzdejšíhosoudu
č. 3103-52403Il07 10, variabilní symbol: 331201 8012,
Bude-li výkon rozhodnutí zastaven,aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní exekutor zašle
vyrnáhajícímu úředníkovi zdejšíhosoudu usnesení soudu o naÍi:zenívýkonu rozhodnutí s doložkou
právní moci k vymožení soudního poplatku.

V Praze dne 20. února20|4

Mgr/úiroslava SixtQvá
ni ístopředsedkyný
obvodnílro soudu pro /rahu

I

3

JUDr. Jana Tvrdldová
soudní exekutorka
Exekutorský úřad Praha

Sp. zn. soudu:

348

79912009-47

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu
oprávněného (oprávněné)

3

ve věci

:

ýkonu rozhodnutí

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b' 140 46, Praha 4'

proti
povinnému (povinné):

Jaroslav Kindl' dříve Křivánek,
700/9.130 00. Praha 3

o

Havlíčkovonám.

předal soudnímu exekutorovi dne 20. února 20Í4 v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení
zákona č.39612012 Sb., kterým se mění zákon č,. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod
stlisovott značkou 34 E,|9912009.

Y Praze

dne 20.

inora2}l4

Mg1Á{iroslava Sixtýá
ffitopředsedkyně /
obvodní soud pro Pfafu3

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka
Exekutorský úřad Praha4

/

r!

Sp. zn. soudu:33

E

1515/2011-33

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 3 ve věci qfkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část P raha

4,Antala Staška 2059/80b, |40 46,Praha

4,

protl

povinnému (povinné):

Eva Němečková,
Praha 3

Koněvova 2497 /240, 130 00'

předal soudnímu exekutorovi dne 20. února 2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
zákona č.39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99l|963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovou značkou 33 E 1515l20II.

Výkon rozhodnutí byl nařízen i k vymožení soudního poplatku.
Vymožený soudní poplatek ve qýši 500'--Kč nechť je poukázán na účetzdejšíhosoudu
č. 31 03 -52403 l 07 1 0, variabilní symbol : 33 |2I 5 1 5 1 1
1

.

BLrde-li ýkon rozhodnutí zastaven, aniž dojde k vymožení soudního poplatku, soudní exekutor zašle
vymáhajícímu úředníkovi zdejšíhosoudu usnesení soudu o naÍizeniqýkonu rozhodnutí s doložkou
právní moci k vymoŽení soudního poplatku.

.aze dne20' února2014

Mgr/iroslava Sxtova
-níístopředsedkyně 7

obvodního soudu pro Pyáhu:

JUDr. Jana T'vrdkovp
soudní exekutorka
Exekutor s ký úřad P^ra]ra
l

Sp. zn. soudu: 33

n 75rc12011-24

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 3 ve věci ýkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha

4o

Antala Staška 2059/80b, I40

46,

Praha

4,

proti

povinnému (povinné):

Eva Němečková,
Praha 3

Koněvova 24971240,130 00,

předal soudnímu exekutorovi dne 20. února 2014 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
zákonaě.39612012 Sb., kterým se mění zákoně,99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovou značkou 33 E 1 516120|1.

Výkon rozlrodnutí byl nařízen i k vymožení soudního poplatku.
Vymožený soudní poplatek ve výši 500'--Kč nechť je poukázánna účetzdejšíhosoudu
č. 3703-52403Il0,7 I0, variabilní symbol: 3312151611.
Bude-li výkon rozhodnutí zastaven, aniž dojde k r,ymoženísoudního poplatku, soudní exekutor zašle
vymáhajícímu úředníkovi zdejšíhosoudu usnesení soudu o nařizení výkonu rozhodnutí s doložkou
právní moci k qzmožení soudního poplatku.

V Praze

dne 20.

tnora2)I4

JUDr. Jana Tvrdkolá
soudní exekutorka
Exekutorský úřad Praha

Značka opr. ; P4l0

sp,zn. ZI
8 5

E lAZpl2ALz

473 / 1 2 l

}FS/I(UCE

Protokol o předání spisu soud.nímu exekutorovi

okesní soud v Mělníku ve včci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
oprávněného: Mě;tskó čdst Praha 4, TtÍborská 350/32, 140 45,

Praha

4,

pťot1

povinnému :,Milan

H a,Ifar,

, nónu

Míru 1/1,276 0I, Mělník,

pro vymoŽení pohledáÝky ve výši 2.000'00 Kč
předává tímto protokolem soudní exekutorce Ji.IDr. Janě Tvrdkové na základě boctu 8 Čl. tt
přeehodných ustanovenizélkonač,396120|2 Sb., kterým se mění zákan ě' 99/l963 Sb.,

oběanský soudní řád
spis vedený doposud u Okresního soudu v Mělníku pod spisovou značkou ?I E 1429l2ot2
k dalšímu proveden{ výkonu rozhodnutí, resp' exekuce,.v souladu se shora uvedenou
zákonnou úpravou.

V Mělrríku dne 04.03.2014

Ivana Pečená
vedoucí exekučníkancelaře okresního soudu v Mělníku,
pověřená předsedou soudu JUDr. Ing. Janem Veselým

JUDr, Jana Tvrdko,ťá
.i

Souonl exeKutoÍKa

Sp.

zn: 258

4A2 /

2AI2

Protoko1 o předání spisu soudnínu exekutorovi

okresní soud v Benešově ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného : Městská ěást Praha

4

proLr

Povinnému : AIeš černý,

Mariánovice

3

předa1 soudnímu exekutoroví dne

v souladu
s bodem B č1 . II přechodných ustavení zákona č. 396/2012 sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis

vedený pod Spisovou značkou 25E 4o2/2al2.

V Benešově, dne 4.března 2014

Mgr. Magdafena Kellová

předsedkyně okresního soudu v Bénešově

JUDr.Jana Tvrdková

soudní exekutor Exekutor. úřadu Praha

4

Č j. soudu: 35

E

1739/2011 - /,Íó

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Antala Staška 2059l80b,I40 46Praha4,
Zastoupeného (zastoupené):

IC:o0063584

proti
povinnému

(povinné): Václav Vundr,

Antala Staška 20 59l8}b. 140 46

zastoupenému i"urtoup"no1' |-11ua

pro 1.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650/29' Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č' 396/2012 Sb., kterým se mění
zákon č,.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
j'925/20I2' spis vedený pod spisovou značkol 35 E t739l201l

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č.íl.3703-1327021l0710, variabilní symbol 35121739\1

V Praze dne

(podpis.)

předall
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razítko a podpis)

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

35

E

2071/2008 - 48

Protokol o předání spisu soudnímu
exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem
ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné):

zastoupeného (zastoupené):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

Z,dravotní pojišťovna Ministerslva
vnitra Českérepublikv'
Kodaňská 1441/46,101 00, Praha IO,IC:47i]i,:O;"-""

proti

(povinné):

povinnému
Jan Goldiš,
zastoupenému (zastoupené):

Antala Staška 20 59/80b, 140 46 Praha
4

--_-

pro 10.478,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčs ká
650/29,Prcha 4

v souladu s bodem 8 čl. II nřechodných
ustanoven zákona č.396/2012
Sb., kterým se mění
zákon č. q9ll963 Sb..
iaJl
al.
soudu
poa ,p..n.-+osp,
"o.*i|I^:::dr
192512012, spis vedený pod splsovou
značkou 35"p'tfi"pr.aredkyně
E 2071/2oos

í

V Praze dne

.

(razÍtko a podpis)

predala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená mí$opře{qedkyně soudu

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Twdková

Čj' soudu:
Protokol

o

13

E 1739l2O1I -

16

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul' 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

zastoupeného (zastoupené):

část Praha 4, Antala Staška 2059/B0b, 140 46, Praha 4,

IC:o0063584

proti

(povinné):

povinnému
VIadimír Fridrjch,
_---zastoupenému (zastoupené):

DoIní 1479/10' 140 00, Praha 4,

pro 1.500'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská 650/29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kteým se mění
ztkon č.9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1739/2011

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č.n.3703-1327021/0710, variabilní symbol |312173911

V Praze

dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
nnvěřenrí místoDředsedkrrně soudu

(razítko a podpis)

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E

1743/2011 - 18

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b,
Praha 10, ve věci výkonu rozhodnuti
oprávněného

(oprávněné):

l{ě*:\"-!i:, P*tta 4, AntalaStaška

IC:!0063584

zastoupeného (zastoupené):

2059/80b

'

14o 46Praha 4,

proti

(povinné):

povinnému
Marlin
zastoupenému (Zastoupené): -----

Shrínil,

Na Úlehli 758/lO, 14100, Praha 4,

pro 4.000,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129, Praha
4

8 čl. II přechodných ustanovení ziíkona č. 396/2012
'.:odťu^:.|99em
Sb., kterým se mění
zákon č.9911963 sb.. občanský soudni řad u at"
oput
soudu pod sp.zn. 40Spr
1925120Í2, spis vedený pod spisovou značko
"nifi"dsedkyně
la'n íiiiňon

"

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č .íl. 37 03 - 1,327 Ož 1 / 07 1 O, v ariabilní
symbol

V Praze dne

13 12 17 43

1 1

.....

(raŽitko a podpjs)

předala

za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13E3118/2011 -

12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Praltu 4, se síd1em ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra Českérepubliky,

zastoupeného (zastoupenó):

Kodaňská 1441146' 101 00 Praha 1O'IČ:41114304

proti

(povinné):

Čemý,

povinnému
Jiří
(zastoupené.):
zastoupenému
----

'

Písková 83Ol25,143 00 Praha4.

pro 1 10'23 1'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Twdková, Homokč ská 650l29,Pra1ta 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zákona č' 39612012 Sb., kterým se mění
zákon č. 99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13E3118/2011

V Praze dne

..

(Íazltko a podpis)

pÍedala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

pÍevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Sp.

zn: 23E

f3 / 20L2

Protokol o Předání sPisu soudnílru exekutorovi

okresní soud v Benešově ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného : Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra čR
n

rol i

Povinnému : Naděžda Grulichová,

Miličín

132

předal soudnímu exekutorovi dne
v souladu
s bodem 8 č1. II přechodných ustavení zákona č. 396/2oI2 sb.,
kterým se mění Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis
vedený pod spisovou znaěkou 23E 13/2012.

V Benešově, dne 4.března 20L4

Mgr. Magdalena Kerlová

předsedkyně okresniho soudu v Benešově

JUDr. Jana Tvrdková

soudní exekutor Exekutor. úřadu Praha

4

Sp.

zn: 25E

12 /

2AI2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Benešově ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného : Zdravotní pojištbwna !ÁV čR

proti
Povinnému : Renata opičková,
Na Tržišti 1090, Benesov

předa} soudnímu exekutoroví dne
v souLadu
s bodem 8 č1. II přechodných ustaveni zákona č. 396/2a72 sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis
vedený pod spisovou značkou 25E 72/2012.

V Benešově, dne 4.března 2oI4

Mgr. Magdalena Kerlová

předsedkyně okresního soudu v Benešově

JUDI. Jana Tvrdková

soudní exekutor Exekutor. úřadu Praha

4

Sp.

zn: 238

I4 / 20L2

Protokol o předání sPisu soudnínu exekutorovi

okresni soud v Benešově ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného : Zdravotní pojišťowna Ministerstva vnitra čn
IJIOL-L

Povinnému : Sonja Nawin,

Chrást a. Sáz.

předa1 soudnímu exekutorovi dne

23

v sou]adu

s bodem 8 čf. II přechodných ustavení zákona č. 396/2012 sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis
vedený pod spisovou značkou 23E L4/20L2.

V Benešově, dne 4.března

Mgr. Magdalena Kerfová

201

předsedkyně okresního soudu v Benešově

JUDr. Jana Tvrdkova

sorrdní exekutor Exekutor. úřadu Praha

4

Sp.

zn: 208

92 /

2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Benešově ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného : Zdravotní pojišťowna }fiI čR
prot

i

Povinnému : Pavel šítner,

dlarkovice

36

předal soudnímu exekutorovi dne
v soufadu
s bodem 8 čf. II přechodných ustavení zákona č. 396/201.2 sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis
vedený pod spisovou značkou 2aE 92/2aL2.

V Benešově, dne 4.března 2aI4

Mgr. Magdalena Kellová

předsedkyně okresního soudu v Benešově

.]UDr.Jana Tvrdková

soudní exekutor Exekutor. úřadu PIaha

4

Č.j. soudu: 13E2040l2O1O - 15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Zdravotni pojišťovna Ministerstva vnitra Českérepubliky,

Zastoupeného (zastoupené):

Kodaňská 1441146' 101 00' Praha IO'IČ:47114304

proti
povinrrému (povinné): Mar1in
zastoupenému (zastoupené): ----pro 60.990'00

Lukeš'

Dědinova 1986112,140 00, Praha 4,

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650l29,Ptaha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2040/2010

V Praze dne

.......

(po'

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(raŽítko a podpis)

převza1(a)
.II]DI. .Iana Tvrdková

Sp.

zn: 20E

296 / 20L2

Protokol o předání spisu soudnínu exekutorovi

okresní soud v Benešově ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného : Městská ěást Praha
prot

4

i

Povínnému: Voj těch Krejěí,
dI. Masaryka 302

'

V1aším

předal soudnímu exekutorovi dne
v souladu
s bodem 8 čl. II přechodných ustaveni zákona č. 396/20L2 sb.,
kter1ým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis
vedený pod spíSovou značkou 2aE 296/2012.

V Benešově, dne 4.března

Mgr. Maqdalena Kerlová

2(

předsédkyně okresniho soudu v Benešově

'_'-.Uana Tvrdková

soudní exekutor Exekut'oř. úřadu P]:aha

4

Sp.

zn: 258

4A0 /

2Al2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Benešově ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného : Městská ěást Praha

4

proL_L

Povinnému : 'Jaroslava Marešová,
Chrást nad sázavou 154
předa1 soudnímu exekutorovi dne
v soufadu
s bodem 8 č}. TT přechodných ustavení zákona č. 396/2al2 sb.,
kterým se mění zákon č. 99/L963 Sb., občanský soudní řád, spis
vedený pod spísovou značkou 25E 400/2012.

V Benešově, dne 4.března 20L4

Mgr. Magdalena Kerlová

předsedkyně okresniho soudu v Benešově

,JUI]r. ,Jana 'l'vroKovo.
soudní exekutor Exekutor. úřadu Praha

4

Sp.

zn: 2AR

49

6 /

2012

Protokol o předání spisu soudní:nu exekutorovi

okresní soud v Benešově ve věcl výkonu rozhodnutí
oprávněného : Městská ěást Praha
prot

4

i

Povinnému : Jaroslava Marešová,
K NákIí 404, Í\ýnec nad Sázavou

předal soudnímu exekutorovi dne
v soufadu
s bodem 8 čf. II přechodných ustaveni zákona č. 396/2al2 sb.,
kter1ým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis
vedený pod spisovou značkou 20E 496/2012-

V Benešově, dne 4.března

Mgr.

Magdaf

ena Ker]ová

20

předsedkyně okresního soudu Ý Benešově

-'*_r . JáIlá Tvrdková

soudní exekutoI ExekutoI. úřadu Praha

4

Čj. soudu: 35E157312011 Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprál'rrěného

18

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Městská

zastoupeného ( Zasloupené)

část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4,
IC: 00063584

:

proti

povinrrému(povinné): MargaretaSkálová,
*

Antala Staška 2059l0b" 140 46

Ť1"

zastoupenému (zastoupené):
pro 6.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Twdková, Homokrč ská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zékona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
L925l20l'2, spis vedený pod spisovou značko 35 E 157312011'

l

Vynožený soudní poplatek ve

výši 300,00

Kč

bude zaslrán na č 'ú.3]03-1327021/0710, variabilní symbol 3512157311

V Praze dne

(Íazítko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

pÍevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

1'3

E

139312003 - 13

Protoko| o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se síd1em ul. 28.pluku 29b,Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): obvodní soud pro Prahu

9, 28.

pluku 1533l29b,100 83 Praha 10, IČ:

00024465

zastoupeného(zastoupené):
proti
povirinému (povinné): Miroslav Vaňkát,
ZaSloupenému {zastoupené'): ----pro 4.500'00

Šedova 655/ó, l98 00 Praha q.

Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokčská 650l29,Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kterým se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1393/2003

V Praze dne

(razitko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená míStopředsedkyně soudu

převzal(a)

JUDI. Jana Tvrdková

Cj.

soudu: 13 E 1352lZOt1 - /15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha 4, Táborská
00063584

zastoupeného (zastoupené):

10, ve
35

věci výkonu rozhodnutí

O/32, 14O 45,Praba4,Ič:

proti
povinrrému (povirrrré): Michal
zastoupenému (zasloupené): -----

Novotný,

V Horkách

1431126,140 00 Praha 4

pro 1.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 650129, Praba 4

u.:oulťu^:
!9dem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona ě.39612012 Sb', kteým se mění
zákon č. 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
.p'.r. +osp,
1'92512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E B52nu1
VymoŽený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č.ú'.37 03-1327 021/071 0, variabilní symbol 13121352L

1

V Praze dne

(podpit

předalt
za obvodní soud pro Práhu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(raz ítko a podpis)

pŤevzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E

1004/2011 - 31

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Úřad práce Českérepubliky

zastoupeného (zastoupené):

- kraj ská pobočka pro hlavní město
Prahu' Domažlická 1139/1 1' 130 11' Praha 3' IC:00564222

proti
povinnému

(povinné): Renata Stará,

zastoupenému 1"u.to.,p",'e;,

|111u

Altala Staškas 2059l80b'

140 46'

a

pro 2.676'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129, Pnha 4

v souladu s bodem 8 č1. 1I přechodných ustanoveni zákona ó.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 10041201I

V Praze dne

(raz itko a Dodpis)

předa1a

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převza1(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Č.j. soudu: 35 E 836/2004 - 19

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného(oprái'něné):

.o*b":^d^"]|9y9p.oPrahu9,u'.28.pluku

zastoupeného(zastoupené):

IC-:-00024465

1533l29b,10083Praha10,

proti

(povinné):

povinnému
Marcela
zasl'oupenému (zastoupené,): -----

Vrbová,

Málnesova 1517161,120 00 Praha 2

pro 9.780'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 650129, Praha 4

8 čl. Ii přechodných ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kteým se mění
9 .b9dem
zákot č.99/1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu pod ,p'n. +osp.
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou ss ii, ssolzool

v.1oul1ýu^

V Praze dne

(razitko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

pŤevzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Č j.

soudu: 35 E q%/z}l l - 22

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha
oprávněného (oprár,něné):
zastoupeného ( Zastoupené):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

úad prá'ce

Česke republiky - k,aj ská pobočka pro hlavní město
Prahu, IC: 00564222

proti

(povimé):

povinnému
Eliška
zasloupenému 1zasloupené,;: -----

Stará,

Antala Staška 20 59l8)b'

14O

46 Praha 4

pro 7.750'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 65O/29,Praha 4

v.;oul1du bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kterým
se mění
9
zákon č.99119ó3 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
šp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou ss B qssl2bt1

V Praze dne

.

(razitko a podpis)

za Obvodni soud pro Prahu 4

pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Čj'soudu:

35E2376/2011 - I8

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): Měs1ská

zastoupeného (Zasloupené):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

část Praha 4, Antala Staška 2059/80b

lC: 00061584

'

140

46 Praha 4,

proti

(povinné):

Vrtiška,

povirurému
Jiří
zastoupenému (zastoupené): -----

Písková 830/25. 143 00 Praha 4

pro 1.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUD'. Jana Tvrdková, Hornokčská 650/29, Praha 4

souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.396/2012 Sb., kterým se mění
zákon ě.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 23761201l

v

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kčs
bude zaslán na č .|]. 3103-1321021/0710, variabilní symbol 351223761l

v ťraze on(

(razitko a podprs)

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu:
Protokol

o

35

E 242712011

_ 19

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku
29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Úrad práce Českérepubliky
Prahu' IČ: 0056422;

zastoupeného (zastoupené) :

- kraj ská pobočka pro hlavní město

proti
povinnému

(povinrré): Miroslav Vaněk,

zastoupenému (zastoupené): |::-!^

o'

Antala staška 20 59/80b, l4O 46

pro 5.ó00,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650/29, Praha
4

8 čl. II přechodných ustanovení zikona č.396/2012
Sb', kterým se mění
'.:odť"^:.|99em
zákon
č.99ll963 Sb.. občaÍs|l.^s:uÍirád a dle-oRatřeňředsedkyně
soudu pod sp.zn.40Spr
1925/2012, spis vedený pod sprsovou znaČko
u 35 E 2427 /2l)17

V Praze dne

.

(raz itko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

35

E 2376l2)1t -

18

předání spisu soudnímu exekutorovi

o

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
opráměného

(oprávněné): Městská

zastoupeného (zastoupené):

část Prah a

IC:!0063584

4, Antala Staška 2059/80b ,

140

46 Praha 4,

proti

(povinné):

Vrtiška,

povinnému
Jiří
zasloupenému (Zastoupené.): ----

Písková 830125' 143 00 Praha 4

pro 1.000,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650l29,Pruha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.396/2012 Sb., kterým se mění
ziíkon č. 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření pŤedsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značko u 35 E 2376/201l

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kčs
bude zaslán na č.ú.3703-132702110710, variabilní symbol 3512237611

V Praze

dne(raz itko a podprs)

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Č j. soudu: 13

E2849/2011 -

13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4' se sídlem u1. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprár.něné): Výchovný ústav, střední škola a školní j ídelna, Zámek 1, 671 38
Višňové'IČ: 49438921
zastoupeného (zastoupené):

proti

(povírrné):

povinnému
Robert
(zastoupené):
ZaStoupenému
-----

Fečo,

Nuselská 1'75ll3,140 00 Praha4,

pro 6.075'00 Kč,
pŤedal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650/29'Pruha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterym se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkov, 13 E 2849/201l
VymoŽený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
č .tL. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 13122849II

bude zaslrín na

V Praze dne

(razítko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)

JUDr. Jana Twdková

Čj. soudu: 35E338312011

''l8

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): obvodní soud pro Prahu

_Yršovice' IC: 00024473

10, ve

10, ul. 28.

věci výkonu rozhodnutí

pluku 1533l29b,100 83 Praha 10

zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému

(povirrnó):

zastoupenému (zastoupené) :

Jaroslav Franc,
I-Č-:-I 121 4287

Plickova 552123,149 00 Praha 4,

pro 2.000'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská 650l29,Ptaha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zikona č.39612012 Sb., kter"ým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3383/2011

V Praze dne

.

(Íazitko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JI-IDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:
Protokol

o

13

E 1747l20l1

- 21

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b'

Pra\-ta 10' ve

věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (opráwěné): Městská část Praha 4, Táborská 350, 140 00, Praha 4, IČ: 00063584
zasloupeného (ZaStoupené):

proti
povinnému

(povirrné):

Mar1ina

Procházková,

Písková 83Ol25, 143 12'

zastoupenému 1'urroup"no;, 1111ua

pro 1.000,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 65 Ol29,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zžl<ona č.39612012 Sb., kterým se mění
zžlkon č' 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkol 13 E 17 47 /20lÍ
VymoŽený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č.ú.3703-132702110710, variabilní symbol1312174711

V Praze dne

.

(razitko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jarra Tvrdková

Č'j. soudu: 13 E 17481201I

Protokol

o

'20

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem u1. 28'p1uku 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha 4, Anta1a Staška 2059/80b " I40 46 Praha 4'

IČ:o0063584

zastoupeného (zastoupené):

proti
povinnému (povirné): Jan Lhoták'
Zastoupenému 1zastoupené): ----

Antala Staška 20 59l80B, I42 00 Praha 4

pro 1.500'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDI. Jana Twdková, Homokrč ská 650l29'Praha 4

kteqým se mění
v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven i zákona č.39612012 Sb.,
soudu pod sp.zn. 40Spr
zékon i.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
1g25l2ol2, spis vedený pod spisovou značkou 13E 174812011

Vymožený soudní poplatek ve výši 300'00 K'č
bude zaslán na č'íl.3i 03 - 1 327 021 /07 1 0, variabilní symbol

V Praze dne

1

3

I2t7 48l

1'

.,

(Íaz itko a podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převza1(a)
Tvrdková
Jana
JUDr.

Čj. soudu:

35

E

172612011 - 21

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

zastoupeného (zastoupené):

část Praha 4, Antala Staška 2059/80b' 140 46 Praha 4'

IC:o0063584

proti
povirrnému

(povinnó):

zastoupenému (zastoupené):

Matěj

Hála,

Antala Staška 2059/80b' 140 46Praha4,

----

pro 1.000,00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zžkona ó.39612012 Sb.' kterým se mění
zákon č.9911963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
19251201'2' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1726120ll

Vymožený soudní poplatek ve výši 300'00 Kč
bude zaslán na č.iL. 37 03-132'7 021107 1 0, variabilní symbol 35121'7261

1

V Praze dne

(razítko a podpis)

predala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E172912}11 -13
Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): Městská

zastoupeného (zastoupené):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

část Praha4, Antala Staška 2059/80b,14O 46 Praha 4,

IC:o0063584

proti

(povinné):

povinrrému
Vladimír
zastoupenému (Zastoupené.): __--

Doležal,

Branická253l9'7, 147 }O,Ptaha 4

pro 1.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrč ská 650129' Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona Ó.3961201'2 Sb., kteým se mění
zžkon č.99/1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1729l201t

Vymožený soudní poplatek ve výši 300'00 Kč
bude zaslán na č.ú.3703-1327021/0710, variabilní symbol 3512I729lI

V Praze dne

..

(razitko a podpis)

za obvodní soud pro Plahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převza\(a)

JUDI. Jana Tvrdková

Cj. soudu:

35

E

173012011 - t4

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4,
oprávněného

Se

sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Městská čáý Praha

zastoupeného (zastoupené):

IC:o0063584

4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, Ptaha 4,

proti

(povinné):

povinnému
Vladimír
zastoupenému (zasloupené.): _----

DoleŽal,

B

nnická253l97,

147 OO Praha 4,

pro 1'500'00 Kč'
předal soudnímu exekutoroví : JUDr' Jana Tvrdková, Homokrč ská
650129, Ptaha 4

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
'souladu
zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou ss B tz:oliort

v

Vymožený soudní poplatek ve

výši 300,00 Kč

bude zaslán na č.n.3703-1327021/0710' variabilní symbol 3512173011

V Praze dne

(razítko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu

4

pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Č.i. soudu:

13

E

173312011 - 20

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): Městská

zastoupeného (zastoupené):

10, ve

věci výkonu roáodnutí

část Praha 4, Antala Staška 2059/80b,14O

IC:o0063584

46 Praha4,

proti
povinrrému

(povirrné): Martina Jarroušková,

Zastoupenému (zastoupené):

n-:!" o'

Jaurisova 1484/11, 14O

0O

pro 1.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Hornokčská 65O/29'Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zékona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákorr č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1733/201'1

V Praze dne

(raz ítko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu 4
por,ěřená místopředsedkyně soudu

píevzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E173412011 -23
Protokol

o

předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprár,něného

(oprávněné): Městská

zastoupeného (zastoupené):

část Praha4, AnIala Staška 2059/80b,l4O 46 Praha 4,
IC:!0063584

proti

(povinré):

povinnému
Van Long
Zastoupenému (zastoupené): ---_pro 4.000'00

Nguyen,

Čimelická 95711, 14000Praha4

Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Twdková, Homokrčská 65 0129, Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkol 35 E 1734/2011
Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č .íl. 3703-1327021/0710, variabi1ní symbol 3512173411

V Praze dne

(Íazítko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

pÍevza|(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Cj.

soudu: 358226712011 - 16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 2S.pluku 29b' Praha
oprávněnóho

10, ve

věcí výkonu rozhodnutí

(oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišt'ovna Českérepubliky, orlická
130-00' Praha 3' IČ: 41197518

zastoupeného (zastoupené):

2O2Ol4,

proti

povimému (poviruré): Pavel
zasloupenému (zastoupené): ----

Slávka'

Písková 830/25, l43 00 Praha 4,

pro 61.916,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 650l29,Praha4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zikona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 2267t20ll

V Praze dne

(podpis)

předala
za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

(razrtko a podpis)

převzal(a)
JUDI. Jana Tvrdková

C

j. soudu:

35 E2136/2011 - 18

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská
350, 140 00, Praha 4' IČ: 00063584
7aStoupeného (zastoupené,;
:

proti

(povinné):

povinnému
David
zastoupenému (zastoupené): -----

Sharaf,

Na Květnici 151743' 14000 Praha 4

pro 1.000,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65O/29'Praha 4

8
999em čl. II přechodných ustanovení zékona č.39612012 Sb', kterým se mění
".:oulťu^:
zákon
č.99l1963 sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně
soudu'pod šp."o.-+osp,
192512012, spis vedený pod spisovou značko ss-B ztsenon

l

Vymožený soudní poplatek ve

výši 300,00 Kč

bude zaslrán na č .ú. 3703-1327021/0710, variabilní symbol
351221361I

V Praze dne

...

(razítko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)

JUDr. Jana Tvrdková

Cj. soudu: 358179812011 -

2?

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): MĚSTSKÁ ČÁsr pnaua
IC:o0063410

zastoupeného (zasÍoupené):

1,

Vodičkova 681/18, 110 00, Praha

1,

proti
povinrrému

(povinné): Vladimír Skořepa,

Zastoupenému (Zastoupené):

|-:i1"'

IČ: 69300780

'

Antala Staška 2o5gl8lb' l40 46,

pro l57.200,00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jarra Tvrdková, Homokrč ská 65Ol29,Praha 4

v-souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterým
se mění
ziákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod
sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 17g8nul

V Praze dne

-.

(raz itko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu:

13

E

1150l2o1'1 - 13

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): Městská

Zastoupeného (zastoupené):

10, ve

věci výkonu rozhodnutí

část Praha4, Antala Staška 2059/80b, |4o 46,Praha 4,

IC:o0063584

proti
povinnému (povíruré): Vladimír Doležal,
zastoupenému {zastoupené): -----

Branická

253 /9]

, 147 00 Praha 4.

pro 1.500'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 65Ol29,Praha 4

v souladu s bodem

8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zríkon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod ip.zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 175012011

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č.ú'3703-132'7021/0710, variabilní symbol 1312115011

V Praze dne

.

(Íazítko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopřqlg:dkvně soudu

převzal(a)
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 13F.

1736/2011 - 14

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha
oprávněného

(oprávněné): Městská

zastoupeného (zastoupené):

10, ve

věci výkonu rozhodnuti

část Praha 4, Antala staška 2059/80b, 140 46, Pral-la 4,

IC:o0063584

proti

(povinné):

povinnému
Vladimír
zastoupenému (zastoupené.;: -----

Doležal,

B

ranická253l97, 147 0O Praha 4,

pro 1.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokrč ská 65Ol29,Pruha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zikona č' 39612012 Sb., kteým se mění
zákon č. 9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1736l20t1

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
č .ÍL. 3703-1327021/0710, variabilní symbol 13121]3611

bude zaslán na

V Praze dne

(razrtko a podpis)

4

za obvodní soud pro Prahu
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)

JUDI. Jana Tvrdková

Cj. soudu:

35

E

17361201f -

ru

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci
výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Měs1ská

zastoupeného (zastoupené):

část Praha4, Antalastaška 2059/80b ,14O 46,Pra1'la 4,

lC:!0063584

proti

(povinné):

povirrrrému
Vladimír
Zastoupenému (zastoupené;: -_---

DoleŽal,

B rantcká 253/97

,

147 0O Praha 4,

pro 1.000'00 Kč,
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčsk á 650/29, Praha 4

8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým se
mění
Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn.
40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou ss n

!99em
".:o"lť"^:
zákon č. 9911963

rlsenol

Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zasliín na č .i1. 3103-1327021/0710, variabilní symbol 3512173611

V Praze dne

.

předala
za obvodní soud pro Prahu 4

povějeryljuístqBřqds g{kyně

s

oudu

JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E I'738l2o1I -

1'/

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

zastoupeného (zastoupené):

část Praha 4, AnÍa1a Staška 2059/80b , 140 46 Praha 4,

IC:o0063584

proti
povinnému

(povinné): Vác1av Vundr,

zastoupenému 1"urto,rp".'e;'

Antala Staška 2059/80b,140 46

1l1ua

pro 1.000'00 Kč'
předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková, Homokč ská 650129, Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení ztů<ona ě.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č.99i 1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1738/2011
Vymožený soudní poplatek ve výši 300,00 Kč
bude zaslán na č.n. 3'703-1327021/0710, variabilní symbol 3512173811

V Praze dne

(razitko a podpis)

za obvodní soud pro Prahu 4
pověřená místopředsedkyně soudu

převzal(a)
JUDr' Jana Tvrdková

- Ll
:

Sp. zn. soudu: 45

E

132112011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 9 ve věci ýkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha 4
Táborská 350. 140 00. Praha 4-Nusle

proti

Povinnému

(povinné):

předal dne

17.7.2014 soudnímu exekutorovi:

Tereza Syrovátková
Poděbradská 225 l 4. 1 90 00. Praha 9

JUDr. Jana Tvrdková. ExekutorskÝ úřad Praha

4.

Hornokrčská 650. Praha 4

v souladu s bodem 8 č|. il přechodných ustanoveni zákona č..39612012 Sb., kteým se mění zákon č.
99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 45E 13z1l20|| ,

k zahájení exekučníhořízení.

YPraze dne 17.7.2014

Podpis předsedy nebo
pověřeného místopředsedy souqu

Podpis exekutora, kteý spis pÍevza|

_

Sp. zn. soudu: 45

E

144'712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 9 ve věci ýkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

ěást Praha 4

Antala Staška 2059l80b,I40 46,Praha 4

proti

Povinnému (povinné):

předal dne

Jiří Holeček
Bratří Venclíků|07318,198 00, Praha 9

17.7.2014 soudnímu exekutorovi:

JUDr. Jana Tvrdková. ExekutorskÝ úřad Praha

4.

Hornokrčská 650. Praha 4

v souladu s bodem 8 ěl. il přechodných ustanovení zákona ě' 39612012 Sb., kteým se mění zákon
9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 45E |447 120|2,

ě.

k zahájení exekučníhoÍízení.

Vymožený soudní poplatek ve výši 500'- Kč uhrad'te na účetObvodního soudu pro Prahu
účtu3703-325091. kód bankv 0710. VS 1245144712

9,

V Praze dne I 7. 7.201^

Podpis předsedy neb{
pověřeného místopředsedy ss-t]ďu'

Podpis exekutora, kteý spis převzal

č.

Č.j. soudu: 35 E 1113l2OO5 -

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišt'ovna Českérepubliky, Francouzská
601 00,

zastoupeného (zastoupené):

Brno,

40,

I

proti

povinnému (povinné): Pavel Skála. nar,2I.07.1g55, Křejpského I5I31I9,149 }O,Praha4
Chodov.
zastoupenému (zastoupené)
:

pro 34,438'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4. Hornokrčská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č.99l19$ Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.Zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1113/2005

Y Praze

dne ................

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

převza|a
JUDr. Jana Tvrdková

-

Čj.soudu:

35 E26271201I -

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Úřad práce Českérepubliky - krajská pobočka pro hlavní město
Prahu' Bohúňova 1553lI,149 00, Praha 11 - JižníMěsto, IČ:

zastoupeného (zastoupené) :
proti

povinnému

(povinné): Jarmila Vatechová)
Praha 4 . Modřanv

)

Komořanská 108143,143 00,

zastoupenému (zastoupené) :
pro 4.200,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi :JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem vPruze 4, Hornokrčská650129

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb.' kterým se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
|92512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 26271201|

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pÍevza|a

JUDr. Jana Tvrdková

vy
Sp. zn. soudu:45

E

1810/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 9 ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha 4
Táborská 350. 140 00. Praha 4-Nusle

proti

Povinnému

(povinné):

předal dne

17.7.2014 soudnímu exekutorovi:

Robert Duba
Kovářská I0lI257.19000. Praha 9

JUDr. Jana Tvrdková. ExekutorskÝ úřad Praha

4.

Hornokrčská 650. Praha 4

s bodem 8 čl' II přechodných ustanoveni zákona ě,396120|2 Sb., kteným se mění zákon č.
99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 45E |810120|1 ,

v souladu

k zahájení exekučníhořízení.

Vymožený soudní poplatek ve výši 500'- Kč uhrad'te na účetObvodního soudu pro Prahu
účtu3703-325091. kód bankv 0710. VS 1245181011

V Praze dne

17.

9,

7.2014

Podpis předsedy nebo
pověřeného místopředsedy soupu

l

Podpis exekutora' kteý spis převzal

č.

-

Čj.soudu:

35 E2943|2OII -

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Všeobecná zdravotni noiišťovna Českérepubliky, orlická
130 00, Praha

2O2Ol4,

3

zastoupeného (zastoupené):
proti

povinnému (povinné): Do Thi Bich
Modřany
zastoupenému (zastoupené) :

Lien

]' Rilská 3I82l4,140 00, Praha4 -

pro 1 1.906,00 Kč'

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokrěská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35E294312011

Y Praze

dne ..............

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pŤevza|a

JUDr' Jana Tvrdková

l''

/''
L)t
.//

Sp. zn. soudu: 45

E

112912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi
obvodní soud pro Prahu 9 ve věci ýkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha 4
Táborská 350. 140 00. Praha 4-Nusle

proti
Povinnému

(povinné):

předal dne 17.

František Ševčík
Slévačská905132.198 00. Praha 9 - Hloubětín

7.2014 soudnímu exekutorovi:

JUDr. Jana Tvrdková. ExekutorskÝ úřad Praha

4.

Hornokrčská 650. Praha 4

v souladu s bodem 8 č|. il přechodných ustanoveni zákona ě.39612012 Sb., kterým se mění zákon ě.
99l1963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 45E 1129l20II,

k zahájení exekučníhořízení.

YPraze dne 17.7.2014

Podpis předseoy neo9
pověřeného místopředsedý soudu

Podpis exekutora, kteý spis pÍevza|

Čj. soudu:

13

E 3408/2O1J

-

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28'pluku29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): obvodní soud pro Prahu

10,

ul' 28. pluku l533l29b,100 83' Praha

10,

zastoupeného (zastoupené)

:

proti

povinnému (povinné): Jaroslav

Franc

Plickova 552,149 00, Praha

4.

zastoupenému (zastoupené) :
pro 2"000,00 Kč.

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Ptaze 4, Hornokrčská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kterym se mění
zákon č' 99l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou |3 E 3408/2011

V Praze dne

(podpis)

předala

Mgr.AndreaI'omozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pŤevzala
JUDr. Jana Tvrdková

Čj. soudu: 35E3737l2O11

-

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha l0, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Táborská 350, 140 00, Praha 4.
zastoupeného (zastoupené)
:

proti

povinnému

(povinné):

Phuong Le
Libuš,

Mai

( Lukám 648110, |42

00, Praha 4 .

zastoupenému (zastoupené) :
pro 3.000,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokrěská 650129

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.39612012 Sb., kterým se mění
zákon č,99l1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 37371201|

Y Praze

dne ....

(podpis)

předala

Mgr'AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpit

'''''''

':'

'''''''

'

pŤevza|a

JUDr. Jana Tvrdková

Čj.soudu:

13

E

34O8l2O11 .

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.p1uku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): obvodní soud pro Prahu

10, ul. 28.

pluku l533l29b,100 83, Praha

10.

zastoupeného (zastoupené)

:

protl

povinnému (povinné): ^Iaroslav

Franc

Plickova 552, I49 00, Praha

4.

zastoupenému (zastoupené) :
pro 2.000.00 Kč"

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Hornokrčská 650129

v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona č,39612012 Sb., kterým se mění
zákon ě.9911963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod Sp.Zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 3408/2011

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně

obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pŤevza|a

JUDr. Jana Tvrdková

'

Sp. zn. soudu: 408 50912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
ČR-obvodní soud pro Prahu 7 ve věci výkonr-r rozhodnutí
oprávněného

(oprávrrěné): Městská

část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 96, Praha 4 - Krč

protl
PoviItnému (povinné):

CLrong

I'ha'H'.'-'g

Jateční1444113,170 00, Pralra

7

dne 28'0].2014 v souladu s bodem 8 čl' II
přechoclných ustano\,el]í zákona č.39612012 Sb.' kterýrn se mění zákorr č. 99l1963 Sb., občanský
soudttí řád, spis vederrý pod spisovou značkou 10E 50912012.

předal soudnínlu exekutorovi:

JUDr. Jana Tvrdková,

SpolLr se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Soupis movitých věcí povirrného ze dne

-

odebrané nebo zajištěné věci povinného:

V Praze dne

Podpis předsedy nebo,
pověřeného

rn

ístopřed sedý,souou

Podpis exekutora, který spis pŤevza|

Sp. zn. soudu: 53E36412008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
ČR-obvoclnísoud pro Pralru 7 ve věci výkorru rozlrodnutí

2,
Oprávněného(oprávněrré): Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra ČR, Na Míčánkách

101

00, Praha 10

protl
Por,'itrnénrlt

(povirrné):

Karnil Foitík

šr-neralol.a 933l24, 170 00, Praha

7

JUDr' Jana Tvrdková, dne 28.07.2014 v souladu s bodern B čl. Il
Sb', občarrský
přechodných ustatlovetlí zákona č.39612012 Sb', kterýnr se mění zákon č. 99l1963
pře<lal soudnímu exekutorovi:

soudní řáá. spis vederrý pod spisovott značkou 53E'36412008.

SpolLr se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

-

Sorrpis rnovitýclr věcí povirrného ze dne

-

odebrané nebo zajištěné věci povinného:

V Praze

dne

Podpis předsedy neb

pověřeného rnístopředsedy souou

Podpis exekutora, který spis převzal

PRoToKoL o pŘpoÁxÍ spIsu

soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha
sídlem Hornokrčská 650129 Praha 4

4o

se

okresní soud v Děčíněve věci výkonu rozhodnutí

oprávněné,/ho:

46,Praha

Městská část Praha

4,

4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140

proti
povinné/mu: Jindřiška oroszová,
DěčínXxxII - Boletice nad Labem

bytem

K. H. Borovského 328,

407 11,

předává soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové' Exekutorský úřad Praha 4' v souladu
s článkem II. přechodných ustanovení novely zákona č. 9911963 Sb. (občanskéhosoudního
řádu) účinnéod 1. ledna 2013 spis, kte{ý byl dosud veden u zdejšíhosoudu pod spisovou
značkou: 38 E 1659/2011

V Děčínědne
Spis předala:

JUDr. Květoslava Urbánková

předsedkyně okresního soudu v Děčíně

Spis převzala:

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor, Exekutorský uÍadPraha 4

Sp. zn. soudu:34

E 840i2011-35

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Pralru 3 ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha

4o

Antala Staška 2059/80b' I40 46,Praha

4,

protr

povinnému

(povinné):

Petr Říha,

Bořivojova 765192,130 00' Praha 3

předa| soudnímu exekutorovi dne 26. června 20|4 v souladu s bodem 8 čl. II přeclrodných ustanoveni

zákonač,.39612012 Sb., kterým se mění zákonč.99l|963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovou značkou 34 E' 84012011 '

Výkon rozhodnutí byl nařízen i k vymožení soudního poplatku.
Vymožený soudní poplatek ve výši 300'--Kč nechť je poukázán na účetzdejšího soudu
č. 3103.52403 1/071 0' variabilní syrnbol: 3412084011.
Bude-li výkon rozliodnutí ZastaVen, aniž dijtle k vymožerií soudníli.-l pcplaiku' soudní cl;.;kiitor zašle
vymáhajícímu úředníkovi zdejšíhosoudu usnesení soudu o naÍízenívýkonu rozlrodnutí s doložkou
právní moci k vymožení soudnílio poplatku.

'{ Praze dne26' června 2014

Mgr.Miroslava Slxtovz
místopředsedkyně
obvodního soudu oro Prahu

3

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka
Exekutorský úřad Praha 4

Sp. zn. soudu: 33833412012-34

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 3 ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha 4, Antala Staška 2059/80b' 140 46,Praha 4,

proti

povinnému (povirrné):

Andrei Siniakou,
Praha 3

,

Na Chmelnici |95719,130 00'

předal soudnímu exekutorovi dne26. června 2014 v souladu s bodem 8 čI. il přechodných ustanovení
zákonač'39612012 Sb., kterym se mění zákonč.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vederrý pod
spisovou značkou 33 E 334l20I2.

Výkon rozhodnutí by| naÍizen i k vymožerrísoudního poplatku.
Vymožený soudní poplatek ve výši 500'--Kč necht' je poukázán na účetzdejšíhosoudu
č,. 3703-52403 1/071 0' variabilní symbo|: 3312033412.
Bude-|i výkon rozhodnutí zastaven, aniŽ dojde k vymožení soudního poplatku, soudní exekutor zašle
vymáhajícímu úředníkovi zdejšíhosoudu usnesení soudu o nařizení výkonu rozhodrrutí s doložkou
právní moci k vynoženísoudního poplatku.

,, nraze dne26. ěervna 2014

Mgr.Mirosláva Sixtová
místopředsedkyně
obvodnílro soudu pro Prahu

3

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutorka
Exekutorský úřad Praha 4

PRoToKoL o pŘnoÁxÍ sprsu

soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha
sídlem Hornokrčská 650/29 Praha 4

4o

se

okresní soud v Děčíněve věci výkonu rozhodnutí
oprávněné/ho: Městská část Praha

4,

e sídlem

Táborská 350' 140 45,Praha 4

proti
povinné/mu: Václav

IV-Podmokly

Konečný,

- /,

bytem Mírovénáměstí

ll75l5'

405 02' Děčín

předává soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4, v souladu
s článkem II. přechodných ustanovení novely zákona č. 9911963 Sb. (občanského soudního
řádu) účinnéod 1.ledna 2013 spis, kteý byl dosud veden u zdejšíhosoudu pod spisovou
značkou: 37 E 115|12011

V Děčínědne
Spis předala:
JI.]Dr. Květoslava Urbánková!
předsedkyně okresního soudu v Děčíně

Spis převzala:
JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 4

Čj. soudu:

35

E 1836/20II -22

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): PraŽská správa sociálního zabezpečení,olšanská 3,

zastoupeného (zastoupené)

130 00, Praha 3,

:

proti

povinnému (povinné): Jozef Franc nar,25,0I.7979, Bojanovická2718l17,I40 00' Praha 4,
zastoupeném u (zastoupené) :

pro 57.555,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Ptaze 4' Hornokrěská 650129

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č,39612012 Sb., kterým se mění
zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
I925l20I2, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1836/2011

V Praze dne

(podpis\

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

pŤevza|a

JUDr. Jana Tvrdková

Čj' soudu:

13 E2I8212OII - 39

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): okresní správa sociálního zabezpeěení ostrava, Ze|ená3l58/34a,
702 00, ostrava-Moravská ostrava,

zastoupeného (zastoupené) :
proti

povinnému (povinné): Danuše Sychová,
zastoupenému (zastoupené):

i,

V PodluŽi II32l7,140 00' Praha

]

pro I40.923'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi

:

JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokrěská 650129

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č' 39612012 Sb.' kterým se mění
zákon č,9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
|92512012, spis vedený pod spisovou znaěkou |3 E 2182120||

V Praze

dne .............

(podpis)

předala

Mgr.AndreaLomozová
místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

převza|a

JUDr. Jana Tvrdková

PRoToKoL o pŘEoÁxÍ sprsu

soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha
sídlem Hornokrčská 650129 Praha 4

4o se

okresní soud v Děčíněve věci výkonu rozhodnutí
oprávněnélho: Městská část Praha

46,Praha

4,

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140

4

proti
povinné/mu: Ryszard

Melniczuk,

bytem Sídliště 1007, 407 77, Šluknov

předává soudnímu exekutorovi JUDr. Janě Tvrdkové, Exekutorský úřad Praha 4' v souladu
s článkem II. přechodných ustanovení novely zákona č. 9911963 Sb. (občanského soudního
řádu) účinnéod 1.ledna 2013 spis' ktery byl dosud veden u zdejšíhosoudu pod spisovou
značkou: 37 E 1108120|2

V Děčínědne
Spis

předala:

Urbánková
okresního soudu v Děčíně

JUDr. Květoslava
předsedkyně

Spis převzala:

JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 4

/1Ji -r
-- 'rL

Sp. zn. soudu: 45

E

127812011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní Soud pro Prahu 9 ve věci ýkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská částPraha4

Táborská 350. 140 00. Praha 4-Nusle

proti

Povinnému

(povinné):

předaldne 17.

7.20|4

Pamela Lakatosová
Freyova 247/I3,190 00, Praha 9

soudnímu exekutorovt:

JUDr. Jana Tvrdková. Exekutorský úřad Praha

4.

Hornokrčská 650. Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č.396120|2 Sb., kteným se mění zákon č.
99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 45E |2,7812011,
k zahájení exekučníhoíízení.

Y Praze dne

17. 7.201^

Podpis předsedy nebc
pověřeného místopředsedy soírou

Podpis exekutora, ktery spis převza|

Okresní soud v Teplicích

U Soudu I450llI, 416 64 Teplice 2
telefon: 417 599 I I 1, fax: 411 539 I0I
e-mai I : podatelna@osoud.tep j ustice"cz

Exekutorský úřad Praha
JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650l29

Vaše zn.
Vaše značk a:

4

V Teplicích dne 06.06'2014
P

4

l 1 I39 I 6 l

r2l oFS/KUCE

Věc
38 E 979t20I2
oprávněný Městská část Praha 4,
Antala Staška 2059/80b. I40 46.Praha 4

zastoupen
proti

povinné(mu) Lenka Nováčková, nar.
Jiráskova 188/16,418 01, Bílina

pro částku 3.000'00 Kč
Ve věci shora uvedené Yámzasí|áme spis k provedení exekuce, kteqí.měl být
předán dle novely občanskéhosoudního řádu provedené zákonem ě. 39612012 Sb. soudnímu
exekutorovi Mgr. Mar1inu Svobodovi, Exekutorský úřad Teplice" Na základě návrhu
oprávněného bylo rozhodnuto o změně soudního exekutora ( čl.il. bod 5 zák.č" 39612012)'
Se spisem zasí|áme dvakrát protokoi o předání spisu soudnímu exekutorovi. Jedno
podepsané vyhotovení, prosím vrat'te zdejšímusoudu.

Jiří Novotný
soudní tajemník

(e.přípiý

I

-;l-

Sp. zn. soudu:

458

146512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
obvodní soud pro Prahu 9 ve věci ýkonu rozhodnutí
oprávněného

(oprávněné): Městská

část Praha 4

Antala Staška 2059l80b, I40 46,Ptaha 4

proti

Povinnému

(povinné):

předal dne 17.

7.20t4

Bohumil Smetana
Bří. Venclíků1073. 198 00. Praha 9

soudnímu exekutorovi

:

JUDr. Jana Tvrdková. ExekutorskÝ úřad Praha

4"

Hornokrčská 650. Praha 4

s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona ě.39612012 Sb., kterym se mění zákon ě,
99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 45E,146512012,

v souladu

k zahájení exekučníhořízení.

Vymožený soudní poplatek ve výši 500'- Kč uhrad'te na účetObvodního soudu pro Prahu
účtu3703-325091. kód bankv 0710. VS 1245146512

Y Praze dne

9'

17. 7.201^

Podpis předsedy nebd
pověřeného místopředsedy sofid"u'

Podpis exekutora, kteý spis převza|

č.

lJ

