




























































































































































































































































































































Sp. zn. soudur 36 E 501/2010

Protokol o př€díní spisu soudnímu exckutořovi

okresní soud v opavě ve věci qikonu ťozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Policie ČR . Krajské ředitelství policie Moťavskoslezského kaje, u]'
30. dubna 24. 728 99, Ostrava

protr

Povinnému (povinné):
Ratibořská 621153, 747 05, opava 5

v souladu s boderl 8 čl. II přechodných ustanovení
č' 99/1963 sb', občanský soudni řád, spis vedený pod

přcdal soudnímu exekutorovi dne 07'05'2013
zákana ě' 396120|2 sb., kterym se mění zákon
spisovou značkou 36 E 501/20]0.

Romen Čennak

0'7.05.201

Podpis piedsedy
pověřeného místopředsedy soudu



Sp- zn. soudu: 36 E 77412010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresni soud v opavč ve věci Úkonu rozhodnuti

oprávněného (op|ávněné): Česká ťepublika ' Krajský soud v ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34,
728 81, Ostrava

proti

Povinnérrru (povimé)l
Deštné 58,747 5J, Jakartovice

předa] soudnímu exokutorovi dne 07'05'2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni
z^kona č.39612012 sb., kteÚm se mění zákon č' 99/19ó3 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovou značkou 36 E 774120]0'

ťoopls ex

PaveL Ďurčo

e 0'7 .05.2013

věřeného místopředsedy soudu



Sp. zn. soudu: 36 E 38/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonll rozhodnDtí

oprávněnóho (oprávněné): okesní správa sociá]ního zabezpečení opava, Těšínská 42' 746 98,
OPava

proti

Poviru1ému (povinné): MaÉin Groda

I Bohu(ovice 55, 747 4], BohuČovice

piedal soudnimu exekutorovi dne 07 05 2013
zákona č' 396/2012 Sb', kteqim se rnění zákon
spisovou znáčkou ]6 E 38/20] ] '

v souladu s bodem 8 čl' l] přechodných ustanoveni
č. 99/]963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

pověřeného nrístopřed který spis převzaL



rrotot.ot o predání spisu soudnímu exeko,o:;' 

,ouou' .u u '''''o''

okrcsní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oFávněné): Česká repub]ika - okesní sou.l v opavě, olom oucká 2g7 /27 ' 7 46 7.7.
Opava

prct1

Povinnému (povinné):
oderská 54], 749 0l, VÍtkov

předa] soudnímu exekutorovi dne
zákoÍa č' 396/201.2 Sb., ktel'.fon se
spisovou mačkou 3ó E 11712011.

07'05.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
mění Ákon ě.99/1963 Sb.' občans\Í soudní řád, spis vedený pod

Podpis

František sivák

01.05.2013



Protokol o předání spisu

okresní soud v opavě v.9 věci výkonu rczhodnuti

oprávněného (oprávněné)| ceská rcpublika .
Blno

proti

Povinnému (povinné):

Sp. zn. soudu: 36 E 148/2011

soudnímu exekutorovi

oklcsní soud Bmo - venkov' Polní 39, 608 04,

Adrián Klaoetek

ll, 
Jubilejní 83, 747 57, slavkov

předal soudnimu exekutoIovi dne 07'05.2013 v souladu s bodem 8 čl' Il přcchodných ustanoveni
;ákona č' 396/2012 sb'' kteť]lm se mění zákon č. 9911963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou značkou 36 E 148/201 1.

ne 07.05.2013

odpis piedsedy ne
kte.ý spis přovzal



SP zn

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

okresní soud v opavě vo věci \.ýkonu rozhodnuti

oprár,něného(oprávněné): oklesnisprávasociálníhozabezpečeníopava,
upava

pťoti

Povinnému (povinné): MfIDr. Pave| Šestoiad
Masařykovo náměstí l00, 256 01' BeneŠov

soudu: 36 Ě 185/2011

Kmovská 75, 746 98'

p i eda l  soudn imu cxeku lo ro \ i  dne  07  05  2n '1
-,jkono ť' 3oo 20l2 Sb' ' kleĎ m se néni 7$on

spisovou značkou 36 E 185/201l.

v sollladu s bodem 8 č]. Il přechodných ustanove í

č' 99/1963 sb.' občanský soudní řád' spis vedený pod

ódpis předsedy n
nJlo ái,topi"i.Jay .ouau é\ekutora, kted' spis pievzal



Sp. zn. soudu: 36 E 200/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi

oklesní soud v opavě ve věci qikonu rozlrodlrutí

oprávněného (oplávněné): Vězeňská slLržba České republilq, Soudní |6,72l1a,l40 67' Pťaha 4

Věznice Pardubice
proti

Povinnému (povinné):
SluŽovice 135, 747 28' služovice

předa] soudnímu exekutoroYi dne 07'05'201] v sorrladu s bodem 8 ó]. lI přechodných uslanolení

zákana ó.3961201,2 Sb., kteťým se l11ěni zákon č' 99/1963 Sb.' občanský soudl1í řád, spis vedený pod

spisovou značkou 36 E 200/20i 1'

Maťcel Ziesl

I

7.05.2013



Protokol o předání spisu soudnímu cxelrutorovi

ok|esní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnuti

oprávněného (opÍávněné): statutární město ostťava' Magistťát. Prokešovo náměsti
Ostrava

proti

Povínnému (povinné):

Sp. zn. soudu: 36 E 215/2012

, Antonina Sov) 15I0/15. 747 05. Opava 5

předal soudnimu exekuiorovi dne 07'05'2013 v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanoveni
;ákona č. 396/2012 sb'' kteďm se mění zákon ě. 9911963 Sb', občanslqÍ soudní řád' spis vedený pod
soisovou značkotl36 E 2l5/2012.

Podpis

Libor Su

Podpis pr'edsedy
ého místopředse spis pievzal



Sp. zn. soudu:21 E 192/2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

okesní soud v opavě ve věci \ýkonu |ozhodnuti

oprávněného (oprávněnó): okresní správa sociá1ního zabozpečení opava' Těšínská 42, 746 98,
Opava

proti

Povin|ému (poVinné)| Pavol Glumbik

I Mírovérrráměsti 24123, 748 01, Hlučíl

předal soudnimu exekuto|ovi dne
záko^a č'396/20|2 Sb., kter'm se
spisovou značkou 21 E 19212009.

07'05.2013 v souladu s bodem 8 čl' lI přechodných ustanoveni
měr1i Zákon č. 99/l963 Sb', občanský soudní řád, spis l'edený pod

prs preoseoy
místopředsedy tura, Iderl spis pie\ zal



Sp. zn. soudu: 21 E 280/2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve včci výkonu |ozhoclnuti

oprávněného (opťáměné): okesní správa sociá]ního zabezpečeni opava' Tčšínská 42' 746 98'
Opava

proti

Povinné!nu (povinné):

předal soudnimu exekr]torovi dne 07.05'2013
zákÓn^ č,.39612012 sb'' kte{ým se mění zákon
spisovou značkou 21 E 280/2009'

Zehradní 922137,748 01' Hlučín

v sorr]adu s boden 8 čl' II pieclrodných ustanoveni
č' 99/1963 Sb.' občans\ú soudní řád, spis vedený pod

Petr Piku1ík

avě dnc 07'05'2013

Podpis předsedy n
a, který spis převzal



Sp. zn. soudu: 21 E 401/2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi

okresní soud v opavě ve věci výkonu lozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Včzeňská s]užba České republiky, Soudní I6.72/1'a, 1.40 67, Prahe 4
Vazební věznice olomouc

proti

Povinnému (povinné): Eva Kcilová

I K celnici 501' 747 i8, Píšť

předal soudnimu exekutolovi dne 07'05.2013 v souladu s bodem 8 čl' II přechodných us|anovení
zákona č' 396/2012 Sb', kteÚnl se měni záko]Ié.9911963 Sb'' občanský soudní řád, spis \'edený pod
spisovou značkou 2] E 40l/2009'

7.05.20r 3

odpis p
eho Íl



Sp. zn. soudu;21 E 593/2009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci výkonu lozhodnutí

oprávněného (opťá.iŤlěné): ČR - Česká správa sociá]ního zabezpečení,
5

proti

Povinnémrr (povinné):

Křížo\'á 25' 225 08, Praha

piedal soudnimu exekutorovi dne 07.05.2013
zákona č' 396/2012 sb', kte|ým se mění Zákon
spisovou značkou 21 E 59312009 '

Jaselská 2081/35, 747 07, opava 7

v souladu s bod€m 8 či. Il přechodných ustanovení
č' 99/1963 sb.' oběanský soudní iád' spis vedený pod

Malta Pavelková

Podpis píedsedy



Sp. z . soudu: 21 E 15/2010

Protokol o předání spisu soudnímu eÍekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu roáodnutí

oprávněného (oprávněné): ČR - Česká správa sociálního zabezpečení,
5

Křížová 25' 225 08' Praha

prcti

Povinnému (povinné): Vlasta Soalková

I 
sevenrí 845/6, 748 01, Hluo|1

předal soudnímu exekutolovi dne 07'05.2013 v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanoveni
zákona č' 39612012 sb', L1edm se mění zákon č. 99/1963 Sb', občansý soudní řád, spis vedený pod
soisovou znaókou 2l E l5/2010'

Podpis předsedy
pověřeného místopředsedy soudtl



Sp. zn. soudu:21 E 171/2010

Protokol o předání spisu soudnímu exokutorovi

okjesni soud v opavě ve věci výkonu rozhodnuti

op|ávtlělrého (oprávněné)| Vězeňská služba České republiky' Soudní 16,72lIa' t40 6,7'P"?.ha4
ve/n iťe  K l | ř im

proti

Povinnánu (povinné): A1exander Lakatoš

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05'2013
zíkona č' 396/20I2 sb', kteqim se mění zákon
spisovou značkou 21 E 171/2010'

Rybářská 70/3, 746 0l' opava

v souladu s boden 8 čl. II přechoclných ustanovení
č' 99/1963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

Podpis ex

dne 07.05.2013

Podpis predsedy/óebo
cho mrstopredsedy soudu spjs převzá1



Sp. zn. soudu: 21 E 22812010

Pťotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci výkonu rozhoclnuti

oplávněného (oprávněné): VězeňSká služba České republiky, Sou(|ní l6,72l1a, 140 67, P'áha 4
vězice St1áŽ pod Ralskem

protr

Povinnému (povinné):
Středni ]05, 747 15' Si]heřovice

v souladu s bode]n 8 č1. II přechodných ustanovení
č' 99/1963 Sb.' oběanský soÚdní iád' spis vedgný pod

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05'2013
zákona č' 396/20l2 sb', kterýn se nrění zákon
spisovou a1ačkou 21 E 228/20] 0'

René Maňiček

dpis předsedy nebo



Sp . zn . soudu:  2  |  E  613/2010

Protokol o předání spisu soudnímu erekutořovi

okesní soud v opavě ve Yěci \ýkonu rozhodnuti

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba České republiky, soudní 1672lIa' l40 6,7 'P:rha 4
věznice a ústav plo výkon zabezpečovací detence opava

přotl

Povinnénu (povinné):

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05'2013 v souladu
záI<ona č.396120!2 sb', kteÚm se mění zákon č' 99/1963
spisovou znaěkou 21 E 633/20] 0'

, Žigmunda silbigeťa 6006/l6, 034 05, RuŽomberok -

s bodem 8 čl. lI přechodných ustanovení
Sb., občanshý soudní řád' spis vedený pod

a Haliňová

/' ťoopls preoseoy neDo
póvěřeného místopředsedy soudu



Sp .  zn .  soudu:218  28/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věcj

oprávněného (oprávněné):

protl

Povinnému (povinné):

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05'2013
zákana č' 39612012 sb., kterym se mění zákon
spisovou značkou 21 E 28/20] l.

výkonu rozhodnutí

okesní spťáva sociálního zabezpeěení opava,
Opava

Mgr. Isobel Valentová

Těšínská 42, 746 98.

Hlavni t27, 747 91, Štítina

v souladu s bodem 8 ěl. lI přechodÚch ustanoveni
č' 99/] 963 sb', občanshÍ soudní řád, spis Yedený pod

.05.2013

odpis predsedl nebo
o místopředsedy soudu ke1i spis převzal



proti

Povinnému (povinné)j

Sp. zn. soudur 21 E 59/2011

Protoko| o předání spisu soudnímu exekutorovi

olcesni soud v opavě ve věci výkonu rozhoďlutí

oprávněného (oprávněné): Zdravotni pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Kodaliská
1441/46,101 00, Praha 10

Iveta Hřivňacká

I, romenského 805/47, 747 21, Kravďe

předal soudnímu exekutorovi dne o7'o5.20l] v souladu s bodem 8 č]. II piechodných ustanoveni
zákoia č,396/2012 sb., kt€Dhn se mění Zákon č' 99/1963 sb', občanský soudní řád' spis vedený pod
spisovou značkou 21 E 59/20l1'

Podpis

07 .05 .2013

dpis předsedy



SP. zn. soudn: 21 E 44212011

Pťotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnuti

oprávněného (opřávněné)| okesní spťáva sociálního zabezpečeni opava, Křnovská 75, 746 98,
Opava

proti

Povinnému (povinné):
Družební l510/4' 748 01, Hlučín

v souladu s bodem 8 čl' Il přechodných ustanovení
č. 99/1963 Sb'' občánský soudni řád, spis veclený pod

Podpi

piedal soudnimu exekutorovi dne 0705.2011
zákona ó,39612012 Sb., kter'ým se mění zákon
spisovou Značkou 21 E .+4212011'

Jiři Julča

07.05.2011

is předsedy nebo
ého ístopředsedy spis převzal



Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutorovi

okosní soud v opavě ve věci yýkonu rozhodnuti

oprávněného (oprávněné) | vězeňská služba České ropubliky, sou dní 1672/1^.
Ve/nice vinďicc

Sp. zn. soudu: 2l E 458/2011

140 67, Praha 4

proti

Povinnému (povinné)i Pavel Gibes

předal soudnimu exekutorovi dne
zákona č' 396/20]2 sb', kte4/m se
spisovou značkou 21 E 458/201i.

07'05'2013 v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustaÍloveni
mění zákon č.99/1963 sb'' občanský soudní řád, spis vedený pod

0'7.05.2013

Podpis předsedy
spis převzal



Sp. zn. soudu: 21 E 648/2011

Pťotokol o předáDí spisu soudnímu ex€kutorovi

okresní soud v opavě ve věci qi'kÓnu lozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba Českó republilry, Soudní l672l1a'
Věznice Kuřim

protl

Povifu}ému (povinné):

140 6'7,Praha 4

Mírové náměstí 24123, 748 01' Hhčin

předal soudnímu exekutorovi dne
z^kona č' 3961201,2 sb., kteďm se
spisovou značkou 21 E 648/2011'

o7'05.2o1] v souladu s bodem 8 čl' Il přechodných ustanoveni
mění zrákorr č' 9911963 sb'' obóanský soudní řád, spis vedený pod

Richaťd Hulva

.05.201.1

ís předsedy ne
tom, kteÚ spis převzal



Sp. zn. soudu: 21 E 7i512011

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutolovi

okresni soud v opavě vo věci výkonu rozjloďlutí

oprávněného (oprávněné): okesní správa sociálního zabezpečeni opava' Krnovská 75, 746 98,
OPava

prcti

Povinnému (povinné):
Ratibořská 47l1437, 747 05, opava 5

předa] soudnímu exekutorovi dne 07.05'20l]
zákona č.396/2012 sb', kte|Ím se měni zákon
spisovou a1aókou 21 E 715/2011'

v souladu s bodcm 8 čl. II přechodných ustanovení
č' 99/1963 sb., občans\i soudní řád, spis vedoný pod

Czeslaw Parma

/'ffi
pověřeného mí ra, kieď spis převzal



Sp. zn. soudu: 21 E 61/2012

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesni soud v opavč ve věci výkonu rozhodnuh

oprávněného (opťávněné)l okresni spr'áva sociálniho zabczpečení opava, Krnovská 75' 746 98,
OPava

pťotl

Povirrnénu (povinné): vladilníť Škrobánek

předai soudnímu exekutorovi dne 07'05'201]
zákana č.39612012 sb., kteďm se mění zákon
spisovou značkou 2l E ó l/2012.

Lipina 1E, 747 82' Stáblovice - Lipina

v souladu s bodcn 8 čL. II přechodných ustanovení
č' 99/]963 sb'' občansk'i soudní řád, spis vedený pod

Podpis

07 .05 .2013

tora, kteď spis převzal



Sp. zn. soudu: 21 E 269/2012

ProÍokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci \:ikonu rozhodnutl

oprávněného (oprávněné): okesní správa sociáliího zabezpečení opava, Kmovská 75, 746 98,
Opava

proti

Povinnérnu (povinné): M i(ha I Mtihlberger

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05'2013
zákona č.396/2012 Sb', kterým so mění zákon
spisovou značkou 21 E 269120]2.

zá|u^é 54E, 7 49 0 I, y ítkay

v souladu s bodgm 8 čl' II přechodných ustanoveni
č' 99/1963 sb., občansh/ soudní řád, spis vedený pod

.05 .2013

pis přcdsedy
o místopieds



Sp. zn. soudu: 21 E 341/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

okresní soud v opavě ve věci

oprávněného (oprávněné):

proti

Povinnému (povinné):

předal soudnimu exekutorovi dne
zákona č' 396/20I2 Sb., kteťým se
spisovou mačkou 21 E 341/2012.

výkonu rozhodrruti

okcsní spťáva sociálního zabezpeěení ostrava,
00, Oshava

Zeleni: 3 4a13158, '7 02

s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení
sb', občanslý soudní řád, spis vedený pod

Jiři Masný

! 
Htavní 34,747 64, Holní Lhota

07.05.2013 v souladu
mění zákon č.99/1963

pis předsedy



Sp. zn. soudu: 34E 22512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

opr.ávněného (oprávněné): okresní správa sociálního zabezpečení opava, Krnovská 7 5 ' 
'146 98'

OPava

proti

Povinnérnu (poviriné): Pavel Maňák,
Budišovkou

Svatoňovice 98, 7 47 87 , Budišov nad

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05'2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení

)ákona č. 39612012 Sb.' kte'ým se mění zákon č.99l1963 Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod

sp isovou značLou 34E 225120l2.

v opvJkso5,2ot3

i /Podpis pÍedse/y nebo
povéteného m ístop{edsedy soudu Podvis exe//l6ra. kleď spis převzal

//

I



Sp. zn. soudu: 34F,307/Z0lZ

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): okesní správa sociálního zabezpečení opava, Kmovská 15"746 98,
OPava

protí

Povinnému (povinné): David Šumník,

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.20l3 v souladrt

zákona č. 396120l'2 Sb', kte{Ím se mění zákon é. 9911963

spisor ou znaČkou 34E 30112012.

Vyhlídalova 43, 747 21,Kravaie

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb., občans[ý soudní řád, spis vedený pod

/ťodplS předSedynebo
por &eneho mistopředsedy 'oudu

P odvis ex7fu1ór a.-klery spis pře! za l

//

I

i



Sp. zn. soudu: 34E 1571201.2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika - okresní soud v Chebu. Lidická l0Óó/l. ]50 60.

Cheb

proti

Povinnérnu (povinné): Alexander Lakatoš,
OPava

Homí náměstí 382169' '746 01,

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovent

)ákona č. 39612012 Sb., kterým se mění zákon č.99l1963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

spisor ou znaČkou 34E 157I20l2'

v o}gš&rrr'ryE-

/ / Podpls předsedy/nebo
pdleieného mistopÍedsed; soudu P odvissfekutora, kteý spis prel za l

//

I



Sp. zn. soudu: 34E 35512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika - okresní soud v ostravě, U Soudu 618714' 708 82'
Ostrava - Poruba

proti

Povirrnému (povinné): Lukáš Kupka'

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05'2013 v souladu

zákona č. 3961201t2 Sb., kte{ým se mění zákon č. 99l)'963
spisovou značkou 34E 355/2012.

Záhumení 46' 747 64, Horní Lhota

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb.' občans\ý soudní řád, spis vedený pod

V Opav

// poapis předsedy ýbo
póveieneho m istopředy'edy'oud u bxekutora. kteý spis pÍevzal



Sp. zn. soudu: 34E 22612012

Protokot o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresrrí soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): okesní správa sociálního zat:ezpečení opava, Krnovská 75"I46 98'
Opava

proti

Povinnému (povinné): Michal Schneidera, K Remízce 30ll54,747 I6'Hať

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05.2013 v souladu s bodern 8 čl. II přechodných ustanovent

zákona č' 39612012 Sb., ktelým se mění zákon č.99l1'963 Sb., občanský soudní řád' spis vedený pod

spisovou značkoll34E 226l2012 '

n
V oDavě1dné 07.05.20l3 

^

/Podpis předsedý nebo
pověřeného místopředsedy soudu Podvis7fékutora. ktery; sp is pievzal

//
I



Sp. zn. soudu: 348 14412012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodrrutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika - okr'esní soud v Bruntále, Partyzánská 1453111' 192

01. Brrrntál

proti

Povinnému (povinné):

V opaÉ

Miroslav Fafejta,
nad Budišovkou

Berounská 665, ']47 87, Budišov

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení

Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod

utora, ktery spis převzal

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05'2013 v souladu

Lákona č' 39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99l]L963

spisovott znaókou 34E |44/20l2'



Sp. zn. soudu: ZZE 30llZ0l2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika - okesní soud v opavě, o\omoucká 297 l21 , '146 77,

Opava

proti

Povinnému (povinné): Dagmar Gaideczková, Sevemí 845/6, 748 0l, Hlučín

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni

zákona č. 39612012 Sb', kteným se mění zákon č' 99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou značl'ou 22E 30ll2012.

/ 7Podpis předsedý nebo
po#řeného mistopřf dsed1 soudu

l

Podvis e;ftora. kteý spis převzal

l/



Sp. zn. soudu: 228 29612012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávnéného (oprávněné.;: Ceská republika - Kraj slcý soud v Hradci Králové, Ceskoslovenské
armády 218' 502 08, Hradec Králové

proti

Povinnému (povinné): Zuzana Daněková

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu
zákona č' 39612012 Sb., kterýrn se mění zákon č. 9911'963

spisovou značkou 22E 2q6/2012.

Helenárská 410/5, 917 01, Tmava

s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení
Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

/ / ťodpls predsedy/nebo

vý/et eneno m ístopřýsedy soudu

v
P odPissfkulora. kteý spis převzal

//
I

e 07.05.2013



Sp. zn. soudu: 2?E 31612012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci qÍkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): okesní správa sociálního zabezpečení opava, Krnovská 75' 746 98'
Opava

proti

Povinnému (povinné): Jana Šmeidlerová,
Ludgeřovice

Markvartovická 5zl48' 747 14'

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení

zákona č' 39612012 Sb., kteým se mění zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou znaěkou 2ZE 3l612012'

v oru,alal"ol.os29]3 -á

// Podpis předseďy nebo
pddeieného m istopředsedy soudu Podpis e49í<utora. kteý spis převzal

/
{



Sp. zn. soudu: 22E 36812012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu roňodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba České republiky, Soudní l67211a, 14O 67,Praha 4
adresa pro doručování: Věznice Nové Sedlo

proti

Povinnému (povinné): Marek Graf' Polni 1,1411448,746 01, Opava

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenÍ

zákona č. 39612012 Sb., kterym se mění zákon č.99l1963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou Značkou 22E 368/2012'

v owslý u_p:'zplz '---

f7 eoaprt predsedy/nebo
po(ereného místopředsedy soudu Podvis7fkutora. kteqi' spis převza l

r



Sp. zn. soudu: 348 14'l12011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávrrěného (oprávněné): čR - Úřad práce v opavě, Janská 18512,'746 01, opava

proti

Povinnému (povinné): Petra Mutlová' PekaÍská2'198l59a,7 46 01, opava

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení

zákona é' 39617012 Sb.' kteým se mění zákon č' 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou značkou 34E l4'Il20l| '

V QBayě_fuÉ_07-Q520]3-

Podpislekutora. kferý spis převzal

/
I



Sp. zn. soudu: 34E 413/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprárměné): okresní správa sociálního zabezpečení opava, Krnovská 15'146 98,
Opava

proti

Povinnému (povinné): Iveta Habrová. Severní 845/6, 748 0l, Hlučín

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05'2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení

iákona č. 39612012 Sb., kterym se mění zákon ó.99l'963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou znaékou 34E 473/20l l '

v opavýj& 07.95.z!l3 -

l / voaprs předsedy ýboplf reného m ístopÍedďedy soudu

u
PodPis 

7/ekutora, 
kteý spis převzal

{



Sp' zn. soudu: 34E 485lz01Í

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): okesní správa sociálního zabezpečeni opava, Kmovská '75' 746 98'
Opava

proti

Povinnému (povinrré): Ladislav Kundrát,
Vítkov

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu
zákona č. 39612012 Sb., kter;im se mění zákon č' 9911963

spisovou značkou 34E 485/201 1 .

, Náměstí Jana Zajíce'1"749 01'

s bodem 8 č1. II přechodnýclr ustanovení
Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

V Opay

f/ Podpls předs€dy lébo
póvěieného místopiedsédy soudu Podvis e7fora' k1eý spis pievzal

//
t/



Sp, zn. soudu: 34E 504/2011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): okresní správa sociálního zabezpečení opava, Kmovská 75' 746 98'
Opava

proti

Povirrnému (povitttté): Pavel Sklepek

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu
zákona č. 396120\2 Sb., kterým se mění zákon č. 99l1963
spisovou značkou 34E 504/201I.

Homí náněstí 382169,746 01, opava

s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení
Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod

v op4v

f/ roapis pŤedsedy lÉbo
plověřeného místopiedsedy soudu PodPis eifkutora. k1eý spis převzal

//
I



Sp. zn. soudu: 348 52912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): okresní správa sociálního zabezpečeni opava, Kmovská'75"746 98'
Opava

proti

Povirrnému (povinné): Jiří Mirga,
Budišov nad Budišovkou

, Československé annády 376, 747 87'

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu
zákona č' 39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99l|963
spisovou značkou J4E 529/201 l.

V opavě

/ Podpls piedsedy y'ebo

poder.néňo místopredf edy soudu

s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení
Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

voavis exefrfoia. který spis převzal

(



Sp. zn. soudu: Z2E 49612011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): okesní správa sociálního zabezpečení opava, Krnovská 75' 146 98'
Opava

proti

Povinnému (povinné): Rudolf Vehovský,
Opava

Horní náměstí 382169, 746 0l,

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu
zákona č. 39612012 Sb., kteým se mění zákon č. 99l|963
spisovou značkou 2zF, 49612011.

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb., občanslý soudní řád, spis vedený pod

v opuue O/..01.0s.2013 =-

/yoapis pieclsedy neby'

v of/eneno rn istopředsedý soudu Podois exgíítóra- kren snis ořevzal

//
(



Sp. zn. soudu: 34E 17112010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika - okresní soud v opavě, olomoucká291l21,'146 17,

Opava

proti

Povinnému (povinné): Petr Domysl,
Darkovičky

, Jandova 35135' 748 01, Hlučín -

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodem 8 čl' iI přechodných ustanovenÍ
zákona č. 39612012 Sb., kteým se mění zákon č' 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou značkou 34E 717 l2010.

.0 5.20 I 3

//odpls predsedy n9Óo

povářeného misroPředsýY soudu

I
I

Podvis 

vékutora- 

který spis převzaJ

/



Sp. zn. soudu: 228 34812010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci výkonu rozhodrrutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika - okresní soud v ostravě, U Soudu 6187l4' 108 82,

Ostrava - Poruba

proti

Povinnému (povinné): Michal Pawlorek,
Opava

' Horní náměstí 691382' 7 46 01'

II přechodných ustanovení
soudní řád, spis vedený pod

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodem 8 čl'

)ákona č. 39612012 Sb., kteqým se mění zákon č' 99l1963 Sb', občanský

sp isovott znaČkou 22E ]48/20 I 0.

7/ř|9dprs předsedý nebo

nofieného ln ístopřfdsedy soudu Podvis 

xtkutora. 
ktelý Spis přeV7al

I



Sp. zn. soudu: 348 60512009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672l1a, 140 67,Praha4
adresa pro doručování: Věznice Příbram

proti

Povinnému (povinné): Milan Ziga. Náměstí 405/43, 741 Zl,Kravaře

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.20l3
zákona č. 396/2012 Sb., kte{ým se mění zákon
spisovou značkou 34E 605/200o.

v souladu s bodem 8 čl. 1I přechodných ustanovení
č. 9911963 Sb., občans\ý soudní řád, spis vedený pod

PodPis e7ftutora' kte1i spis převzal

/
Í



Sp. zn. soudu: 348 108712009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská sluŽba České republiky, Soudní l612l1a, l4O 6] ,Praha 4
adťesa pro doručování: Věznice Horní Slavkov

proti

Povinnému (povirrné): Miloslav Stříbný,
Markvartovice

, Chovatelská 303' 14'7 14'

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu
zákona č' 39612012 Sb.' kteým se mění zákon č.9911963
spisovou značkou 34E 108'7 /2009.

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

/ /odpis předsedy ri€bo
povfiéného místopřed/edy soud u

lr' I
Podvis exs/utora. kteý spis převzal

//
(



Sp. zn. soudu: 348 49512009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněrré): Vězeňská sluŽba České republiky, Soudní 1672i 1a, 140 61 'Praha 
4

adresa pro doručování: Věznice Stráž pod Ralskem

proti

Povirrnému (povinné): Tomáš Malý, oderská 170, 749 01, Vítkov

předa1 soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni

)ákona č. 39612012 Sb., kteným se mění zákon č. 9911963 Sb', občans\Í soudní řád, spis vedený pod

spisovou značkou ]4E 4 q5/2009.

ne 07.05.20 i 3

// Podpls předsedy/nebo

7íoveÍeného 
m ístopředsedy soudu útora, kteý spis převzal



Sp. zn. soudu: 34E 87312009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozl, odnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba České republiky, Soudní 167211a, 140 67,Praha 4

adresa pro doručování: Věmice Horní Slavkov

proti

Povinnému (povinné): Daniel Hájek,
Kouý

Hlučínská 2'75lz31,'747 27, KravaÍe '

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.20l3 v souladu

zákona č. 39612012 Sb., kter1ým se mění zákon č. 9911963

spisovou značkou J4E 87J/200q.

/ /Podpis předsedy/rebo
poy'y'reného m ístopřey'sedy soudu

/t

s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení
Sb', občans$ soudní řád, spis vedený pod

Podvis efuora. kteqý spis pier zal

{



Sp. zn. soudu: 228 108'712009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672lta, L40 61 , Praha 4

adresa pro doručování: Věznice Horní Slavkov

ploti

Povinnému (povinné):

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05'2013 v souladu s bodern 8 čl.

zákona č. 39612012 Sb', kte{ým se mění zákon č.99l1963 Sb., občanský

spisovou značkou Z2E 108112009 '

Milos1av Stříbný,
Markvartovice

, Chovatelská 303' 147 1'4,

I1 přechodných ustanovení
soudní řád, spis vedený pod

07 .05.2013

/fodpis předsedy febo
Pgf Íeného mísroPtef edy soudu Podvis exeýra. ktery spis převzal

//
/



Sp. zn. soudu: ZZE 20612009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika - okresní sottd v opavě, olomoucká z97l21"7 461'1,

OPava

proti

Povinnému (povinné): Josef Machek,
Opava

Nán. Svaté Hedviky 5/2280,746 01'

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.20l3
zríkona č. 39612012 Sb., kter.ým se mění zákon
sp isovou značkou 22E 20612009.

v ol""ldare-qLq!?!.1!-

,#,:"":ťj',.:[:'r..x'ofl", ".,...

v souladu s bodem 8 č1.

č' 9911963 Sb', občanský
II přechodných ustanovení

soudní řád, spis vedený pod

Pod1is exeftora. ktery spis převu al

//
/



Sp. zn. soudu: 22E 100312009

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněnélro (oprávněné): Česká repLrblika - okresní soud v opavě, olomoucká 297l27,746 71'
Opava

prot i

Povinnému (povinné): Miloslav Mička , Mladecko 33,147 54, Mladecko

předal soudnínu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni

)ákona č. 39612012 Sb., kte{hn se mění zákon č. 9911963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou značkou 22E 1003/2009.

l /Podpis předsedy nfbo

vfl"tr"eno mistonředf dl soudu PodPis exeNltora. kteý spis prevzal

/



Sp. zn. soudu: 348 1'94/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba České republiky' Soudní 167211a, 140 67, Praha 4

adresa pro doručování: Věznice Heřmanice

proti

Povinnému (povinné): Podlesí 113, 747 87, Budišov nadKarel Labaj,
Budišovkou

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu

zákona č. 396120\2 Sb', kterým se mění zákon č. 99l1963

Spisovou ZnaČlou 34E ]q4l2008.

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb., občanský soudní řád' spis vedený pod

Bodpis předsedy nfbo
pov/eného mistopředŤdy Soudu

I

Podvis exeffora. krery spis pievzal

(



okresní soud v opavě ve věci

oprávněného (oprávněné):

proti

Povinnému (povinné):

Sp. zn. soudu: 34E 17412008

Protokol o předáni spisu soudnímu exekutorovi

ýkonu rozhodnutí

Vězeňská slrržba České republiky, Soudní t67211a, 140 67, Praha 4

areSa plo donrčování: Věznice Valdice

oldřich Kaganek,
Opava 5

Na Pastvisku 146118, 7 4'7 05,

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05'2013 v sor.rladu s bodem 8 čl.
zákona č.39612012 Sb', kterým se mění zákon č. 9911963 Sb., občanský

spisovou znaekou 14 E I 7412008.

II přecliodných ustanovení
soudní řád, spis vedený pod

//Podprs piedsedY /ebo
poréřeneho m ístopředšedy soud u Podpis efuora. ktery sPis Pievzal

/



Sp. zn. soudu: 34E 1009/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi

okresní soud v opavě ve věci v''ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): okesní správa sociálního zabezpečení opava, Kmovská 15' 146 98'
Opava

proti

Povinnému (povinné): Gerhard Simon,
BenešoV

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu
zákona č' 39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963
spisovou značkou 34E 1009/2008.

Petra Bezuče 495' 147 22, Dolni

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod

/ ťodp]s piedsedy ebo
poý{eneho m ístopředfedy souduL" P odVis exefffora. klerii spis pier zai

I



Sp. zn. soudu: 34E 101 1/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika - okresní soud v opavě, olomoucká z91lz7,746 71,

OPava

protí

Povinnému (povinné): Josef Machek,
Opava

Nám. Svaté Hedviky 5/2280, 74ó 0l'

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.20l3
zákona č' 3961201'2 Sb., kterym se mění zákon
spisovou značkou 34E 1011/2008'

| / Podpis piedsedy y'ebo

oýeřeného rnistopiedfed1 sorrdu

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

exekutora, ktery spis převzal



Sp. zn. soudu: 348 41312008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci r'1ikonrr rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba České republiky' Soudní 16'I2lIa' 140 6'I'Praha 4
adresa pro doručování: Věznice Horní Slavkov

proti

Povinnému (povinné): oldřich Kaganek,
Opava

Na Pastviskn 146118, 14'l 05,

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05.2013 v souladu
zákona č. 39612012 Sb', kteým se mění zákon č. 9911963
spisovou značkou 34E 413/2008.

s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení
Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

v op'-4-b-p:z!!t-

-l2P'p:"d"d{ "*opovqtereno mtstopreoT0y souou

I
I
i

Podpis ex7!útora. který spis přei u al



Sp. zn. soudu: 34E 84712008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci v,ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávrrěné): Vězeňská služba České republiky, Soudní 167211a' 140 67,Praha 4

adresa pro doručování: Věznice Nové Sed1o

proti

Povinnému (povinné): Patrik Žiga,

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu
zákona ó.39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99l|963
spisovou znackou l4E 847/2008,

Antonína Solry 121 1/16, 747 05' opava

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

, Podpis předse+y nebo
pověřeného místop1edsedy soudu Podvis evěk(tríra. kteý spis převzal

//

{



Sp. zn. soudu: Z2E 51212008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněnélio (oprávněné): Vězeriská sluŽba České republiky, Soudní 167211a, 140 6'7 'Praha 
4

Adresa pro doručování: Věznice a ústav pro ýkon zabezpečovací
detence Opava

proti

Povinnému (povinné): Pavel Kalwar,
Ludgeřovice

, Markvartovická 52l48' ] 4'7 14'

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05'20l3 v souladu
zákona č. 39612012 Sb', kterým se mění zákon č' 99l1963
sp isovou znaékou 22E 5'72/2008.

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb., občanský soudní řád' spis vedený pod

l / Podp1s předsedy nFbo

B6fereného místopředýdy soudLr
u

Podvis evt<utora. kteý spis pÍevzal

/



Sp. zn. soudu: Z2E 434/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci r.^ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba České republíky, Soudní 167211a, 140 6'7,Praha 4

adresa pro doručování: Věznice Vinařice
proti

Povinnému (povinné): David Bílý,

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu

zákona č.396120]'2 Sb., kteým se mění zákon é. 9911'963

spisovou značkou 22E 434/2008'

Bochenkova 1157118,7 46 01, OPava

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb., občans\ý soudní řád, spis vedený pod

/ / ťodpls pÍedsedy nýbo
poíěřeného m istopředs/dy soudu

l
xekutora. kter1ý spis převzal

0 7.0 5 .2013



Sp. zn. soudu: ZzE 72912008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresrrí soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská sluŽba České republiky, Soudní 167211a, l40 6'7 ,Praha 4

adresa pro doručování: Věznice a ústav pro ýkon zabezpečovací
detence OPava

proti

Povinnému (povinné): Roman Ferenc

předal sorrdnímu exekutorovi dne 07'05'2013 v souladu
zákona č' 39612'012 Sb., kteým se mění zákon č. 9911963

spisovou značkou 22E'7 29 12008.

, opavská 29, 749 0l 
' 
Vítkov

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod

v op*silla,si2u3-

/P/odpis předsedy ne{o
povďeného mistopředseď1 soudu PodPis eý'uort ker1 spis převza l

//
r



Sp. zn. soudu: 228 141412008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci v,ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská sluŽba České republiky, Soudní l67211a, 140 6],Praha 4

Adresa pro doručování: Věznice Heřmanice

proti

Povinnétnu (povinné): Nám. Svaté Hedviky 517280' 746 0l'Josef Machek,
Opava

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu

zákona č.39612012 Sb', kterým se mění zákon č.9911963

spisovou znaěkoll 22E 1 41'412008.

s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení
Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

/ /odpts předsedy qébo
pof ffeného místopredýdy soudu Podvis e7futora, kteý spis pievzal

/

e



Sp. zn. soudu: 22F' 1254/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská služba České republiky, Soudní 167211a, 140 61,Praha4
adresa pro doručování: Věznice Homí Slavkov

proti

Povinnému (povinné): František Gaži.

předal soudriímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu
zákona č. 39612012 Sb., kteým se mění zákon č. 99l1963
spisovou značkou 2ZE 125412008 '

Dohrí náměstí 10116"146 0l, opava

s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení
Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod

/ 
'Podpis 

pÍedsedy ngbo
pf ýeneho mísropÍeds/dy soud u
l,/ t

Podpis ey'f\'utora. který spis přer zal

//
t/f



Sp. zn. soudu: 22E 86412008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Vězeňská sluŽba České republi1ry, Soudní l67211a, 140 61 ,Praha 4

adresa pro dorrrčování: Věznice ostrov

proti

Povinnému (povinné): Mirko Miko ' 
Klokočovská 223, 749 01, Vítkov

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05,2013 v souladu s bodem 8 čl' Il přechodných ustanovení

zákona č. 39612'0],2 Sb., kteným se mění zákon é.99l19$ Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou značkou 22E 86412008.

v opavey'fe 07.0s.20t3 

-

i ťpoplypredsedy nego
por dilného místopředseý soudu

I

Podvis exfora. ktery spis převzal

//
{



SP. zn. soudu: ZZE 62512008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oorár něneho 1oprávttěIte): Česká republiLa
' Svat ollavelská 9J,

- okresní soud v Rychnově nad Kněžnou'

516 19, Rychnov nad Kněžnou

proti

Povinnému (povinné):

oredal soudttttnu ereLutoror i dne 07 05 201 1

)ákona e. j9ó 20l2 Sb., kter'ym se mettí zakon

spisor ou znaČkou 22r 625/2008'

Mírové nárr'rěstí 23l24'748 01' Hlučín

v souladu s bodem 8 čl' II přechodnýclr ustanovení

č. ggl1963 Sb.' občanský soudní řád, spis vedený pod

Pefu Štěrba

v ovyš a,lsíl'p:luz

ťBdplS piedsedýnebo
povéi/ného rnístoptýsedy soudu Podpisf ekutora. kterj spis převza l

//
//



okresní soud v opavě ve věci li/konu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika _ okresní soud v Rychnově nad Kněžnou,
Svatohavelská 93, 516 19, Rychnov nad Kněžnou

Sp. zn. soudu: 22E 62412008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi

Petr ŠtěIba

pÍoti

Povinnému (povinné):

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu

zákona č. 39612012 Sb., kteným se mění zákolt č. 9911963

spisovou značkou 22E 62412008 '

v oouue loz.os.zot:

7,ťodpis předsedy y'ebo

poffeného mistopředledy soudu
I

Mírové nárněstí 23124,748 01' Hlučín

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb., občansloý soudní řád, spis vedený pod

exekutora, kteryí spis převzal



Sp, zn. soudu: 22E 12612008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi

okresní soud v opavě ve věci q:konrr rozlrodnutí

oprávněného (oprávněné): Čn - Úraa práce v opavě, Bochenkova 2712 14' 7 46 0|, opava

proti

Povinnému (povinné): Bruno Gajda' Písečná 1337/19,748 01, Hlučín

předal soudnímrr exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodem 8 čl, II přechodných ustanoveni

)ákona č. 39612012 Sb., kterým se mění zákon č. 99l1963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

.pisovou 7načkoll 22E l26 2008.

v opaailďultzns-

/ráodpis předsedy ýbo
po{éreného m í5lopieŤdy soUdU

i

PodVis exeftora. l(1eq sPis Ptevza I

I



Sp. zn. soLrdu:34E 889/2006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

opÍávn ěného (op rávněnó): Včzeň ská služba Českó republiky, Soud |1í 16,7 2l Ia' 1 40 6,7 , Pra|12. 4
,+olesa pro donrčování: Vazební vězl1ice Plaha RuZy|ě

protr

Povinnólnu (povinné)| Pavel Pavlorck, J' seifeňa l591/82,748 01, Hlučíl

předal soud ínu exekutorovi dne 07'05'2013
zákona č' 396/20l2 Sb', kte|ým se lnění Zákon
spisovou značkou 34E 889/2006'

v souladu s bodcrn 8 čl' lI přechodných ustanove i
č' 99/1963 sb'. občanský sorrdní řád' spis vedený pod

Podpého misto dY soudu ra' který spis přcvzal



Sp. zn. soudur l4E 24512007

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v opavě ve věci Úkonu rozhoďrutí

oprávněnéI1o (oplávněné): okresní správa sociálního zabczpečeni opava, Knovská 75, 746 98,
Opava

proti

Povinnému (povinné)| 'ns' r"* o"u,"n,!, Rolnická 1538/]8,747 o5, opava

předal soudnimu exehltorovi dne 07'05'2013 v souladu s bodem 8 čl' It piechodných ustanoveni

;ákona č.396/2012 sb., ktcryln se mění zákon č.99/1963 Sb' ' občanský sorrdní řád, spis Vedený pod

spisovou Značkorr ]4E 245/2007'

Podpis předsedy
:ho místopřed s_exekutora' který spis p elz l l



Sp. zn. soudu:34E 860/2006

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu lozhodnutl

oprávněného (oprávněné): vězeňská sluŽba Českó republiky, soudní 16'72lIa. I40 61 ,Pnlla 4
adÍesa pro doručování: Věznice Ileřmanice

proti

Povinnému (povinné): Ladis1av Čajko, ] '  máje 866/7, 748 0], Hlučín

předal soudnínu exekutorovi dne 07.05'2013 v souladu s bodem 8 čI' II přechodných ustanovenl

;ákona č'39612012 Sb', ke|ým se mění zákon č' 99/1963 sb.' občans]cý soLrdní řád' spis vedený pod

spisovou alačkou ]4E 860/2006.

7.05.2013

o nístopře



sp' zn' soudu: 22[ 649/200ó

Přotokol o přcdání spisu soudlrínu exclotorovi

okresni soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutl

oprávněného (oprávněné): Vězeňská s Lužba Českó |e pu bliky, soudn í 1 6721 1 a, ] 40 6 7 ' PŘha 4
adresa p|o Clorllčováni: Věznice Příb|am

Proti

PovinnélnLl (povinné): Václav Lebeda, Háškova 6/2363' 746 01, opava

předal soudnímu exekutorovi dne 07'05.201] v souladu
;ákona č' 396/2012 Sb., ktelým Se lnční zákon č.99/196]
SpiSovoll značkoB 22E 649/2006'

s bodern 8 čl' ]I picchoc]ných ustalovení
sb'' občanský soud|lí řád' Spis Vcdený pod

V Opa !é /ne  07 '05 .20]  ]

to|a, kte{i' spis převzal



SP zn. soudu:22E 71312006

Protokol o předání spisu soudDímu eÍekutorovi

okrcsní soud v opavě \'e věci výkonu rozhodnuti

oprávněného (oprávněrró)| Vězeňská služba České republiky, Soudni 16,7211a,140 67' Praha 4

adrcsa pro doťučování: Věznice vinal.ice

proti

Povinrrémrr (povinné): René Martiček' Květinová 372, 747 15, Šiheřovice

předal soudnímu excl$torovi dne 07'05'20]]] v souladu
Zákona č' 396/2012 Sb', kte|im se rněni zákon č' 99/]9ó3
spisovorr značkorr 22E 713/2006.

s bodem 8 č]' II přeohodných ustanoveni
Sb.. občanský soudní řád, spis vedený pod

Podpiš

V opavČ d/e 07'05 '2013

pis předsedy ne



SP. zn soudu: 22E 77912006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci Úkonu rozhodnut]

oprávněrrého (oprávněné): VěZeňská sluŽba České republiky' Soudní 1612l1,a' ]40 ó7. Praha 4
adIesa pro dorLtčováni: Věznice Vjnařioe

protl

Povinnélnu (povinné); MiLan vlasák' Mírové náměsti 2lt l2]. 748 0l,I.I lučin

předal soudnirnu exekutolovi dne 07'05'20]j v souladl]
zákona č.396/2012 sb'. kterým se ňění z.lkon č. 99/196]
spiSovou ZnačkoLr 22E 779/2006'

s bodem 8 čl. 1I přechodných us|anovení
sb', občanský soudní řád' spis vodený pod

Podpis

ne  07 .05 .201 l

uto|a, kte|i spls přcvzal



SP- zn soudu:22E I045/2006

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresni soud v oPavě ve věci {/konLr rozhodnutj

oplávněného (opráněné): statutámí měsro opava, Homí náměs1í 382/69, 14626,opava

proti

PovinnémLL (povinné):

předal sorrdnírlu exekutorovi dne 07.05'201] v souladu
;ákona č' 396/2012 Sb' ' kterým se mění zákon č' 99/1963
spisovou značkou 22E 1045/200ó'

Milan Baran, HolnlnamesÍ] ]82/69, ]46 01' opaVa

s bodem 8 č1. tI přechodných ustanovení
Sb., občanslcý soudní řád, spis vedený pod

Podpis

07.0s.20r l

Podpis přodsedy
o místopředs utoro, kterj spis



SP zn soudl:22E 609/2006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci Úkonu Íozhodnutj

oplávněného (oprávněn é): Česká republika ' okr.es í so d v opevč' o]on at|eká 29,7 /27 , 
.146 ,7 7 .

OPava

proti

Povinnélnu (povinné): KaÍla Dudková, scverní 824/16' 748 0I' Ll lučín

předal soudnínu exekutorovi dne 07'05.20lj
zá|<ana č,'396120|2 Sb.. kterlin se mění zákon
spisovorr značkou 22E 609/2006'

v souladu s bodem 8 ěl. II přechodných ustanovení
č' 99/1963 slr., občanský soudní řád' spis vedený pod

Podpis

.0s .201 l

d pis piedsedy neb
ného nistoPřed



Sp. zn. soudur 22E 502/2006

Protokol o předání spisu soudDímu ex€kutorovi

okresní soud v opavě Ve včci Úkonu lozhodnuti

oplávněného (oplávněné): Česká r 'cpubl ika - okÍcsní soud v ostŘvě' U Soudu 6187/4.708 82,

Ostrava - Porllba

plor l

Povinnému (povinné,): Alcxander Lakatoš, Rybářská 70/], 746 01, opáva

předal soud ínu exckutorovi dne 07'05'2013 v souladu
7ákona č.396/2012 Sb-, ktcrým se měnízákon č.99/1963
spisovou alačkou 22L 502/2006'

s bodem 8 č1' ]I přecbodných ustanovení
Sb', občanský soudni řád' spis Vedený pod

Podpis

07.05.2013

o místopředsedy soudtl ra' ktc.ý spis převzal



Sp. zn. soudu: 22E 21412005

Pťoto](ol o předání spisu soudnímu exekutorovi

oloosní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnuti

oprávněného (oprávněné): okrcs1rí soud v Prostějově' Havjíčkova 2936/16, 797 09' Pros|ějoV

proti

Povinnéinu (povinné): N.rm S\ete IIed\ i|.y 5/228U. 74ó 0].Josef ]VÍachek,
Opava

předal soudnímu cxokutorovi dne 07.05'2()l1 v souladu
'ákona č.396/2012 sb', kterým se mění zákon č' 99/1963
spisovou značkou 22E 2]4/2005.

s bodcn lt čl' II přechodných ustanovení
sb', občanský soudní řád. spis vedený pod

07 .05 .2013

spis převZaL



Sp. zn. soudu;35E 181/2004

Pťotokol o přcdání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci výko]lu |ozhodnuti

oprávněIóho (opr1lvněné)| okesní Soud v opavě, ololnoucká 297121'146,71,oPa\a

protl

Povinnému (povinné): KiiŽikova 3/2000, 746 0l, opavaMilan Brten

přoda] soudnímu exekuto|ovi dne 07'05'20I] v souladLr
Zákona č' 396/2012 sb., ktclým se mění zákon č' 99/1963
spisovou značkou ]5E 18l/2004'

s bodem 8 č]' II přechodých ustanoveni
Sb', občanský solldni řád, spis vedený pod

odpis předsedy n
élro mistopřed



Sp. zr. soudu: 2i E 30/2004

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

ol(íesní soud v opavě ve věci výkonu rozhoď1uti

opťávněného (oprávněné): okesni správa sociálnílro zabezpečení opava, Kmovská 75. 746 98,
OPava

proti

Povinnéúu (povinné):
Záhx|aanní 384152.14,7 21, Kmvaře - Kouty

v souladu s bodern 8 ól. II přochodných ustanovení

č' 99/1963 Sb., občalský soudni řád' spis vedený pod

spolu se spisefi byl soudnínu exekutorovi předán:

- Sorrpis moviých věcí povinného 7-e dne 3'8'2004 (č'l' 5)

p'eddl so-dn.rnu erel 'uloro\ i dne 07 05 20 1
/á|ol|r ť' 3oo 2U|2 5b', klery m .e |nen| /akon
spisovou Značkou 21 E 30/2004.

Tomaš Kubanek

07.05.2013

místopřod y soudu Iffikteq spis prerzal



Sp. zn. soudu:21 E 1658/200i

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnuti

oprávnělrého (oprávr,rělé): okresní správa sociálního Zabezpečení opava' Krnovská 75' 746 98'
upava

proti

Povinrrému (povinné): I]řctislav PoDek

-
, opavská 6,|, 7'17 06, Nové sedlice

přcdal sorrdnimu exekutorovi .lne 07'05'2013 v souLadu s bodem 8 ěl. ll přechodných ustanovení

;ákona č.396/2012 Sb' ' kterým Sc mění zákon č' 99/]963 sb', občanský soudni řád,spis vcdený pod

spiSovou Značkou 21E 1658/2003'

07 .05 .2013

t redsed) nL'po
ho mistopředseýy soudLl



SP. zn. soudur2l E 501/200'l

Protokol o předání spisu soudnímu cxekutorovi

okresni sor-rd v opavě ve věci Úkonu rozhodnutI

oprávněnólro (oprávněné): okresni správa sociálúiho 7abezpečcní opava, Knovská 75' 746 98,
Opava

protl

Povinrrénu (povinrré):
' opavská 64' 747 06' Nové Sedlice

předal soudnínu exelotorovi dne 07.05'20]:] v souladu
z^kria č' 39612012 Sb', k|e{Ím se mění Zákon č' 99/1963
spisovou Značkou 2i E 501/200'1'

s bodem 8 č]. ll přechodných ustanovení
sb', občanský soudní iád, spis vedeqi pod

Podpjš

07.0s .201 l

předsedy nepo
mistopředse4y soLIdu



SP. zn soudu: 34 E 842/2005

Protokol o přcdání spistt soudnímu exekutoloyi

okresní soud v opa,'ě ve věci výkonu rozhoclnuh

oplávněného (op|ávněié): ČR Úřad pťáce v oslravě, tř. 30' dl'rbna 2C' 70l 60' ostřava -

Molavská ostrava

proti

Povinnémrr (povinnó):

s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
Sb', občanský soudní řád' spis vedený pod

Bfet isLar Popek

r"n. ' .RJň| '  
| 'Jn '

přcdal soudnimu exekutorovi dne 07'05'201] vsouladu
Zákone č':]96/20]2 Sb., kte{íI se mění z.lkon č' 99/l963
spisovou znaókou 34 B 842/2005.

07.0s .2011

spis l) ie\ zal



SP. zn. soudu:21E 843/2005

Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutorovi

olícsní soud v opavě ve věci výkonu Íozhodnutí

oplávněllého (oprávněnó): ČR. Úiad prác" v ost|avě' tř '  ]0' dubna 2C. 70] 60. ostrava'
MoIavská osíava

proti

Povinnému (Povinné):
opa\'ská 64' 747 06, Nové sedlice

vsouladu s boden 8 čl. ll přechodrrých ustanovení
č' 99/1963 Sb', občanský soudni řád' spis vedený pod

nředal soudnímu exelGtorovi dne 07'05'20]]
;ákona č' 39ó/2012 sb'' kieryn se mění Zákon
sPisovou znaókou 21 t] 843/2005.

Břetislav Popek

07 .05 .201 i

Podpis
věřenéI1o li

tery spis převzal



SP. zn souclu: 3'l E 1080/2005

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okosní soUd v opáVě ve věci q'konu lozlrodnuli

oprávněného (oprál,rrěné): Česká rcpublika. Ministe|stvo vnika' Nad Štolou 3' 170 34.Praha.7

proti

Povirrnómu (povinné): Bietrsh\ Popek

-

oicda] soudnlrrru cxekutolo\idl lc 07.05'20]3 v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanoveni

!. l .to"" t '  ;qo :ol: SLr' '  |ter1ln se mČ|lí zákon č' 99/1963 Sb', občalský soudni řád, spis veclený pod

spisovou zrračkou 34 E 1080/2005'

07.0s.20r 3

odpis pře
y soudu



Sp. zn. solrdur 22 E 731/2006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okrcsní soud v opavě ve věci \ýkonu Íozhodnliti

oprávněného (oplávn ěné): Č R - Úřad práce v opavě' B ochenkova 2 7 1214. 74 6 0 ] , opava

proti

Povinnému (povinné): Břetislav Popek

I 
oo*.ká 64' 747 06' Nové Scdlice

předal soudnímu exelotorovi dne 07'o5'20l] v sorrladu s boderrr 8 čt. II přcchodných ustanovení

;ákona č' 396/2012 Sb', kte{i'm sc mění Žákon č' 99/1963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou znaókou 22 E 731/2006.

07 .05 .2013

ného místopřed



Sp. zn. soudu: 2l E 97212001

Protokol o předání spisu soudnímu exckutorovi

olceslrí soud v opavě ve věci Úkonu rczhoclnuti

oprávněného (opťávněné): okresní správa sociálního zabezpečcní opava' Krnovská 75, 746 98'
OPava

proti

Povinnému (povinné): PIORSKÝ PRAMEN spol' s ť'o'' vrchní 85/30, 747 05, opava 5

předal soudnímu exekutorovi dne 0?.o5'2olj v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení

;ákona č' 396/2012 Sb', kieďm se mění Zákon č. 99/19ó] sb., občans]cý soudni řád, spis vedený pod

spisovou značkou 2l E 97212003.

V opavě dnďo7'05'2013

prcdsedy
ého místopředs Podprs



Sp. zn. soudur 2l E 180/2004

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoťovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu |ozhodnuh

oprávnčného (oprávněné): Vězeňská sluŽba ČR' vězr1ice Horni S1avkov, Hasičská 785, 357 3],
VčZnjce Homí Slavkov

PoVinnému (povinné):
Kiížkova 114' 747 24, Chuchelná

v sou]adu s bodem 8 čl' Il přechodných ustanovení
č' 99/1963 Sb', občansl.ý soudní řád' spis vedený pod

přcdal soudnímu exekutorovi dne 07.05'20]:]
zákona č' 396/2012 Sb', ktetým Se mění zákon
spisovorr značkou 21 E 180/2004-

JozeíMozo1

7.05.2013

, kte{/ spis převzal



proÚ

Povinnérlu (povinné):

Sp. zn. soudu: 21 E 755/2004

Pťotokol o předálri spisu soudnímu exckutorovi

okresni sÓud v opavě ve věci výkonu ťozhodnutí

oprávněného (oplávněné): staiutáÍ!í město ostrava, Magis|rát, Prokešovo náněsti 8, 729 30,
Ostrava

Mi1an Jaěanii

f
předa] soudnímu exekutorovi dne 07.05.2013 v souladu s bodern 8 čl' ll přechodných ustanovoni
zákon^ ó.39612012 sb.' kterym se lnění zákon č.99/1963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

spisovou značkou 21 E15s/2004'

Podpis

'  Celni 10/444' 748 01,I{lučin

.05.20 t3



Sp. zn. soudur 2l E 401/2005

Protokol o př€dáni spisu soudnímu exekutořovi

okresní soud v opavě ve věci Úkonu Iozhodnutj

oprávněného (oprávněné)l statutárni město opava, Horni náměstí ] 82/69, '7 46 26. opa\a

proti

Povinnému (povinné):

předal soudnimu exekutorovi dne 07'05'2013
zákona č' 396/20]2 sb', kteq/m se mění zákon
spisovou značkou 21 E 401/2005.

Bohdanovice I 05. 747 55, Litultovice

v souladu s bodem 8 čl' I1 přechodných ustanoveni
č. 99/]963 Sb', občanský soudní řád. spis vedený pod

Podpis

Alena Kučofková

v opavě dňe 07.05.20l3

pis předsedy ne
o mistopřed spls pÍevz



Sp. zn. soudu: 21 E 398/2007

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavó ve věci výkoiu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): obolová zdravotní pojiš|,ovna Zaněstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví, Roškotova 1225l1, ]40 21' PA11a 4

protl

Povinnému (povinnó):
opavská 61, 747 19' Bohuslavice

vsouladu s boclem 8 ól' II přechodných ustanovení
č' 99/1963 sb.' občanshi sollúrí řád, spis vedený pod

Podpi

piedal soudnínu exekuiorovi dne 07'05.2013
zákona č.396/2012 sb', kte4im sc mění zákon
spisovou značkou 2l E j98/2007'

Jalla MikeLo\á

avě díe 07'05.2013

is předsedy n
ného místopřed



Sp. z . soudu:2l E 67312007

ProÍokol o předání spisu soudnímu cxekutorovi

okresní soud v opavě ve věci Úkonu rozhodnu{i

oprávněného (oprávněné)| vězeňská služba Ceské republilf' Soudni 16,72lIa' 140 67, Praha 4
Věznice Piíblam

pťoti

Po\ ;nlr imL| (povinné):
Náměstí 405/4], 747 21, Kravaře

DředaL soudnímu exekutorcvi dne 07'05.2013 v souladu s bodern 8 č]' II přechodných tlstanovení
zákona ě'396t20l2 sb., ke|im se měni zákon č' 99/1963 sb', občanský soudni řád, spis vedený pod
spisovou Značkou 2] E 613/200,7 '

Podpis

Mi1an Žiga

dne 07.05.2013

Podpis předsedy



Sp. zn. soudu: 2l E 6741200?

Protokol o př€dání spisu soudnímu exekutořovi

okcsni soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutI

oplávnělrého (op|ávněné): VěZeliská služba České r.cpubl iky, S o u ílní l6,72lla' 140 61 , Pftba 4
věZnice Přibram

proli

PoVinnému (povinné):
Námesl l  405/4j. 747 2 |, KraYaře

předal soudnínu exekutorovi dnc 07'05'20l] v souladu s bodem 8 čl' lI přechodnýclr ustanovení
Zákona č. 396/2012 Sb., kter.ým se měrrí zákon č' 99/]963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod
spisovou značkou 21 E 67'112007'

Podpiš

dl le 07.05.201.1

ého místopředs
Podpis předsedy

spis převzal



Sp. zn. soudu:21 E 884/2007

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnuli

oprávněného (oprávněn é): V ězeň ská služba České rcpubliLa' Sou d|í 1 672l1a, I40 6,,| , Pn|1a 4
Vězr'rice odo]ov

proh

Povinnénu (povinné)|
Cihelni 8ó4/23, 747 2]' Kravaře

v souladu s bodem 8 č1. lI přechodných ustanovení
č' 99/1963 Sb'' občanský soudní řád, spis vedený pod

Podprs-

předa] soudnínu exekutorovi dne 07'05'2013
zákana č'396120|2 sb., kterym se měni zákon
spisovou značkou 21 E 88'1/2007'

Valdemar Schón

ne  07 .05 .2013

pis předsedy
spjs převZal



Sp. zn. soudu: 21 E 312/2006

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutoťovi

okresní soud v opavě ve věoi výkol1u lozhodnuti

oprávněIéI1o (oplávněné); Česká reprrblika - olocsní soud v Bťurrtá]e, Paťtyzánská 1453/11. 792
01, Bruntál

proti

Povinnélrru (povinné):
Rybářská 50/90,746 0], opava

přcdal soudnimu exekutořovi dne 07.05'2013 v souladu s bodem 8 č]. II přechodných ustanovení
;ákona č' 396/20]2 sb'' kteďm se 1nění zákon č' 99/]963 Sb., oběansfi soudní řád, spis vedoný pod

sÚjsovou znečkou 21 E j 1212006'

Podpis

Emil Laci

pls



Sp. zn. soudur 2l E 132/2006

Protokol o předíní spisu soudnímu exckutoroYi

okresní soud v opavě ve věci \ýkonu rozhodnuti

oprávnčného (oprávněné): Česká repubiika ' okresní soud v opavě, o]omotlcká 29,l l2'7 ' 746 71 '
Opava

proti

Povinl1ému (povinl1é): Mi|osla\ Kosúo\s]q'

předal soudnímu exelotorovi dne 07.05'20],]
zákona č' 396/2012 Sb', ktelým se mění zá(on
spisovou znaěkou 2l E332/2006'

Ratiboiská 934/48, ?'{7 05, opava 5

v souladu s bodem 8 čl. ll přechodných ustanoveni
č' 99/1963 Sb., občanský solldní řád, spis vedený pod

Podpis

e  07 .05 .2013

pis piedsedy n
místopiedsedy soudu sprs pre



Sp. zn. soudur 21 E 444/2006

Protokol o předání spisu soudÍímu exekútořovi

okresní soud v opa\'ě ve věci výkonu rozhodnuii

oprávněného (oprávněné): Česká republika - Krajshl soud v ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34'
728 81, Ostrava

proti

Povinnému (povinné);
Ratibořská 57/l445, 747 05, opava 5

piedal soudnímu exekutoťovi dne 07'05'201]
zákona č' 396/20]2 sb', kteďm se mění zákon
spisovou znaókou 21 E 444/2006.

v souiadu s bodem 8 čl' l] přeclrodných ustano\'eni
č.99/1963 Sb', obóanský soud í řád, spis vedený pod

Podpis

Petr Moural

07.05.20r3

bo



Sp. zn. soudu: 2l I ' 609/2006

Protokol o předání spisu soudnímu exe|otorovi

okresní soud v opavě ve věciÚkonu rozhodnutí

oprávněného (opr1lvněné): ceská rep u b lika - okresní soud v opavě' o]o m at|ck^ 291 l21 , 1 16 11 '
Opava

proti

Po\,jnnélnu (povin11é):
Mírové náměstí 34/30' 748 01, H1učín

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanoveni
č' 99/1963 sb', občanský soudní řád, spis vedený pod

předal soudnímu exekutolovi dne 07'05.2013
zákona č' 396/2012 Sb., kteÚrn se mění Zákon
spisovou značkou 21 E 609/2006'

Podpi

Kalla Dudko\ á

e  07 .05 .2013

o místopřed spis pie\ zal



Sp. zn. soudu: 2l E 101212006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoťovi

oklesoí soud v opavě ve věci Ýýkonu lozhodnutí

oprávněného (o pr1lvněné): česká reprrb] ika - okresní soud v opavě, o]om Óúcká 29,7 l27 ' 
,7 46 71 '

Opava

proti

Povinnému (povinné)|
, Hav]ičkova 13, 746 01, opava

předal soudnínu exekutorovi dne 07'05.2013 v souladu s bodem 8 čl' I] přechodných ustanovení
zákoia č ' 39612012 Sb.' ktetim sc měni Zákon č. 99/ i 963 Sb ', občan ský soudni řád, spis vedený pod
soisovou značkou 2l E 1012/2006'

07.05.20r 3

tor a, kter l  spis prerzal



Sp. zn. soudu:218 1020/2006

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okřesní soud v opavě vo věci qýkonu rozhodnutí

oprávnčnóho (oprávněné): Vězeňská s lužba Českó republ iky, soucln í ) 612l I a' I4o 67 ' P 'aha 4

proti

Povinnémll (po\'inné):

předal soudnimu exekuto|ovi dne 0?'05'2013
zákona č' 396/20l2 sb', lde{im se mění zákon
spisovou zrračkou 21E 1020/2006.

olomoucká 585/43,746 0l, Opava

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných usianovení
č. 99/l963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

Tc'nláš scdláček

07.05.2011

spis převza]



Sp. zn. soltdu: 21 E 360/2008

Protokol o předání spisu soudÍímu exekutořovi

okresni soud v opavě ve věci výkonu rozhodnuti

oprávněného (oplávněné): Vězeňská služba České republilry. Soudni I672l1a' 140 6,7,Pftha 4
Věznice Horní S]avkov

ploú

PovinnémLl (povil1né):

předal soudnímu exekutolovi dne 07'05'201]
zákona č' 39612012 sb., kie{ín se mění zákon
spisovou z1ačkou 2l E 360/2008'

Sadová 96/114, 746 01, opava

V souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
č' 99/1963 sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

Podprs

Milan Diro

07.05.2013

pis předscdy ne



Sp. zn. soudu: 21 E 358/2008

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okrcsní soud v opavě ve věci Úkonu rozlrodnutí

opťávněného (oprávněné): Česká rcpub1ika - obvodní solld pro Plahu 3' Jagellonská 1748/5, 130
05, Praha l

prorr

Povimému (povinnó):

předal soudnímu exekutorovi dne 07.05'20]]
zžt<ona ě-39612012 Sb', kteryn se mění záko
spisovou značkou 2i E 358/2008'

Mirová 89l/28' 746 01, opava

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
č' 99/1963 sb.' občanslg' soudní řád, spis vedený pod

RudolfBoháč

is předsgdy
o místopředs



Sp. zn. soudu: 2l E 73712008

Pťotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věciÚkonu rozhodnutí

oprávnčného (oprávněné): VěZeňská služba Čcské republil'T' Souílni I6,72|1a,1'10 67' Praha 4
Věznice Ostrov

proti

Povinnému (povinné):
Horni náměsti ó9l382,746 01' opava

v souladu s bodem 8 čl' lI přechodných ustanovení
č' 99/1963 Sb., občarrský soudni řád, spis vedený pod

předal soudnínu exekutorovi dne 07'05'201]
zákana č.39612012 sb., kteďm sc měni zákon
spisovou značkou 21 E 73712008'

Michal Pawlorek

avéÁne  07  ' 05  ' 20 l ]

odpis předsedy ne
poděřeného mistopředsedý soudu



SP Zn

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

ol(íesní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného(oprávněné): okresní Správa sociálníhozabozpečeni opava,
Opava

soudu:21 E 812/2008

Těšínská 42, 74ó 98,

pfoti

Povinnému (povinné) Drahomír Tvrdýr
předal sou.lnímu exekutolovi dno 7.o5'2o13 v souladu s bodem 8 ě1. ]I přechodných ustanoveni

zákonač.39612012sb.,kterýmsemfuízákonč'99/]963sb.,občanskýsoudnířád'spisvedonýpod
spisovou značkou 2L E 8l2/2008'

Podprs

v  op3\é^dne  07  05 '20 l ]



okesní soud v opavě ve včci \"ýkonll ťozhodnutl

oprávněného (oprávněné): Vězeňská s] užba České republiky, soudni 1 672 lla' l40 6,7 , PÍaha 4
VěZnice a ústav Zabezpečovací delence opava

Protokol o předání spisu

Sp. zn. soudu: 21 E 1316/2008

soudnímu exckutorovi

Švernova 248' 749 0t, Vítkov

proti

Povinnému (povinné);

předal solldnimu exckutorov] d|e
z^kona č' 39612'012 Sb', kterýn se
spisovou Značkou 21 E 13 ] 6/2008'

07'05'20]3 v souladu s bodem 8 čl' I l přcchodných ustanoveni
mění zákon č.99/]963 Sb', občanský soudní řád' spis vedený pod

Miroslav Ferencr

a\Éldne 07'05 '20] ]



Sp. zn. soudu: 36 E 10/2010

Protokol o předání spisu soudnimu exekutoroYi

okresní soud v opavě ve včci výkonu rozhodnutí

oprávněnóho (oplá\11ěné): Česká reprrblika - okresni soud v Klatovech, Dukolská I38/III,339
I3, Klato\y

proti

Povinnému (povinné):
Polomská 90/29, 747 06, Podvihov

předa1 soudlrímu exekutorovi dne 07'05'2013
zákona ě.396/2012 sb', L1eťým se mění zákon
spisovou alačkou 36 E l0/20l0.

v sou]adu 5 bodem 8 čl' II přeclrodných ustenovení
ě. 99/1963 Sb', občanslqi soudní řád, spis vedený pod

07.0s .2013

pověieného mí y soudu

Jan stIýšovský



Sp. zn. soudu:36 E 152/2010

Přotokol o předání spisu soudnímu ea€kutorovi

okresní soud v opavě ve věci výkonu rozhodnuii

oprávněného (opLávněné): česká republika . okresní soud v ostravě, U soudu 6187/4, 708 82,
Ostrava - Poruba

přoti

Povimému (povinné):
opayská 265, 1 4,7 4 I, ÍIradec nad Moravicl

v souladu s boderrr 8 čl' II přeclrodných ustanoveni
č. 99/1963 sb., občanský soudni řád' spis vedený pod

předal soudnímu exekutorovj dne 07'05'2013
zákona č' 396/2012 Sb'' kte.ým se mění zákon
spisovou značkou 36 E 152/20l0'

Václa\ Hi lnl

07.0s.20r3

is piedsed] ne



Sp. zn. soudLt: 36 E 311/2010

Protokol o předání spisu soudnimu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci Úkonu rozhodnut1

oprávněného (oplávněné): Česká republika ' okesní soud v ostravě, U soudu 6] 87/4, 708 82'
Ostrava _ Poruba

proll

Povinnému (povinné)|
Rolnická 126]/3,747 05, opava 5

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
č' 99/19ó3 sb., občans]cý soudní řád, spis vedený pod

předal soudnimu exekutorovi dne 07.05'20]3
zákona č' 396/2012 sb', lde4ým se mění zákon
spisovou a1ačkou 36 E j11/20l0'

Radiln Fiala

dne 07.05.2013

Podpis předsedy neb



































































































































































































































































































































































Sp. zn.  soudn: 35lc-  91120)0

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okr.esní soud v opavě ve věci výkonrr lozlrodnrrtí

opr.ávněného (oprávněné): Moravskoslezský kraj, 28. Ííyla 27 7 1 l 1 |7' 1 02 1 8, ostlava

ploti

PovinnéInu (povinné): Ladislav KLrndrát'
Vítkor'

Nánrěst i  Jana Za ' jíce 7 '  74O 01,

předal soudnímu exekutorovi drre 04.02.2013 V souladu s bodem 8 čl. 11 přeclrodných
ustanovení zákona č' 39612012 Sb., kterým se mění zá]<on č, 9911963 Sb', občansJ<ý soudní
řád, spis vedený pod spisovou Značkou 35E 91/20l0.

y soudu



Sp. zn. soudu: 29 8 5812011

Protokol o předání spisu soudnímu cxekutorovi

okr.esní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnrrtí

oprávrrěnélro (oprávněné): okresní správa sociáhrího zabezpečení ostrava, Ze\ená 34a/3158' 10Z
00, Ostrava

proti

Povinnému (povínné):

ffi 
Kornerrského 654126,70800, ostrava. Poluba

přeclal sorrdnímu exeku1or.ovi dne 04'02.20l3 v souladu
)ákona č' 39612012 Sb., kterýrn se mění zákon č. 99l1963
spisovou značkou 29 E 58lz0l1'

s bodem 8 čl. 1I přechodných ustanovení

Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

spiípřevzal



protl

Povitrnému (povinné):

Sp. zn. soudu: 34E 201/2006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi

okr.esní soud v opavě ve věci ýkonr: rozlrodlrutí

oprávrrěrrélro (oprávrrěné): okresrrí správa sociálního zabezpečení opava, Knrovská 15' 146 98'
Opava

Pavel Bančat, Štemplovec 26, 747 74' Neplachovice

předal soudnímu exekutorovi dne 04.02'2013 v sor-tladu s bodem 8 čl. II přechodných

ustanovení Zákona č. 39612012 Sb., kter.ým se mění Zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní
řád, spis vedený pod spisovou značko\ 34E 20I/2006.

Podpi



Sp. zn. soudu: 34E 1006/2005

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresrrí sot"td v opavě ve věci ýkonrr rozhodnutí

oprávrrěnélro (opr.ávněrré): okresní správa sociálnílro zabezpečení opava, Klrrovská 15' 146 98'
OPava

protl

Pov innému (povinné): l"., s"n"s,INárn' Slezského odboje 123ll7,746 01,
Upava

přec1al soudrrímu exekutorovi dne 04.02'2013 V souladu s bodem 8 čl. il přechodných
ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kterým se mění zákon č' 99l1963 Sb., občanský soudní
řád, spis vedený pod Spisovou Značkou 34 E 1006/2005.

pověřeného místopředsedy soudu



Sp. zn. soudtt: 29 E 10112011

Protokol o předání spisu soudnímu cxekutorovi

okresrrí soud v opavě ve věci výkorru rozhodrrr:ti

oprávněrrélro (oprávněné): okresní správa sociálního zabezpečení opava, Krnovská 
.l5,746 98,

OPava

proti

Povjnnénu (povinné):
, Stěbořice 97, 747 5 l, Stěbořice

Podpis

předalsoudrrímuexekutorovidne4.2.2013vsouladusbodenr8čl.I lpřechodnýclrustanovenízákona
i. zgstzolz Sb., kterým se mění zákorl ě. gg|1963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod spisovot"t

značkorr 29 E 101/201l.



Sp. zn. soudu: 35E 9612011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozlrodnrrtí

oprávrrěrrého (opr.ávrrěrré): okresní správa sociálnílro zabezpeč,ení opava, Knrovská 15' ,746 98'
Opava

protí

Povinnému (povinné): Jo,"íKotu.",'',I oderská212,749 01, Vítkov

přeclal soudnímu exekutorovi dne 04.02.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných
ustanovení zákoÍ1d č' 39612012 Sb., kterýnr se mění zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní
řád, spis Vedený pod Spisovou značkou35E 96l201'1.



Sp. zn. soudu: 2ZF 38812003

Protokol o přeclání spisu soudnímu exekutorovi

ýkonu rozlrodrrrrtí

Finarrční úřad ostlava Il, Horní l619/63, 700 46, ostrava - Ji]t

o]<restlí sor:d v opavě ve věci

oprávrrěnélro (opr.ávnělré):

proti

Povinnému (povínné): rauu,.d spu,ny,!MituŠ9|!f!f!f00 ]0, ostrava-
Hr.abůvká'za.ie!ffii'.o.tu*sr.u'.a,!,b}.temtantéž

předal soudnímu exekutorovi dne 04.02.2013 v soulaclu s bodem 8 čl' II přechodrrých
ustanovení zákona č.396120112 Sb', kterým se mění zákon č.99l1963 Sb.' občanský soudní
řád, spis vedený pod spisovou znaěkoLl 22E 388/2003.

pŤevzalpoÝěřeného



So. zn. soudu: 21 E 793D002

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci r"ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Finanční úřad v opavě, Masarykova tÍida3l0/2' 7 46 01' opava

proti

Povinnému (povinné): Ins. Gůnther CemÝ

-

předal soudnímu exekutorovi dne 04.02.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
zěkona é' 39612012 Sb., kteým se mění zákon č,. 9911963 Sb', občanslcý soudní řád, spis vedený pod
snisovou mačkou 21 E 7 % n002.



Sp. zn. soudu: 22E 1224/2004

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi

okresní sorrd v opavě ve věci výkonu rozlrodnutí

opr.ávněnélro (oprávrrěné): Finančrrí úřad v opavě, Masarykova třída 310/2'746 0l, opava

proti

Povinnému (povirrné): MECHANIKA SERVIS, s'r'o. v likvidaci, IC 43964524, Krnovská
M,746  01 ,  Opava

předal soudnímu exekutorovi dne 04.02.2013 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných
ustanovení záI<ona č.39612012 Sb., kterým se mění Zákon č' 9911963 Sb., občanský soudní
řád, spis vedený pod spisovou značkou 22F, 122412004'

Podpis


