
mux&K.t,.!ž:,
Sp. zn. soudu: 40 E 45012012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

()I.1rt,slti stltttl r, h,tladé Boleslavi ve věci výkeinu rozhodnutí

oprávrtilného , ČR - jednající prostřednictvím organizační stožky státu Okresní sond rr,

Semilech, Nádražní 25,513 34, Semily
zast<lupenélro vym.úrř. :

prtiti
poviltnenru:

VS 5500005312

294 01, Bakov nad

předal slludtlítlttt exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Pala,:kého 26]. dne , í.rF ,.,n{q v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona
č. 39612012 Sb., kteqým Se/rnťlft-rá{.Un č.9911963 Sb,, občanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 F,45012012.

Tomáš Svatoň,
Jizerou

Slpr:llu lle spisetn byl soudrrírnu exekutorovi předán: ---

M1adá l]oleslav ilne _ 7 -86- 20i3

\{gr..liříRajm
předseda soudu

Mgr. Simorra Kiselová
soudní exekutor



ffiWX#Íí.I".(3,,:.d-* "_

Sp. zn. soudu: 50 E 4g112012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresllí solttl v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněné:

proti
povinnému;

pro 2.000,_ Kč

ceská republika - jednající prostřednictvím organizaění složky státu
Okresního soudu v KoIíně, se sídlem Kmochova 144,28O 02 Kolín
VS:560004551't

Václav
bytem Trnová

předa| soudtlítrru exekutorovi Mgr. Sim_oně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 26'7, dne _ 7 -86- 2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona
č.396/2012 Sb., kteým se mění zíl<on é.9911963 Sb., občans§ý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 49112012.

Mladá Boleslav drre - 7 -86- 2013

I\,1gr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor
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Sp. zn. soudu: 40 E 63312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

(}I,1tit, srl í :lt. tlr1 t lt,íía Jé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

opl'liiitlt;r-léiltl ; Čn - ieOrnalící prostřednictvím organizační složky státu Okresní soud

zastclupt,néltr_) rl1,11. ili,, ;

proti
p,oviltllrjtrrLt; Flradiště, IČ:

Praha - východ, Na Poříčí 2011044. 112 91, Praha 1

VS 5l00008308

OKO - olrchod s.r.o.

í,
,l

l
]

i
lr
!i

pitdal r;t:uclttírtril exekutorrrvi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu lvlladá Boleslav,
Palackélro 267, <lrre _ ? _n§_ ?ít11 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zžl<ona
č.3q6nD12 Sh.. l<tr,:rým Šďrn8fii #ť3n e. 99l1963 Sb., občanský soudňí řád, spis vederrý pod spisovou
zn,at!ltc,ll 40 il tj:.r x,l?,a12,

Spolu sr; spisern h),l soudnímu exekutoroyi předán: --

Nl larlá i]oie:,l.rv t]nt _ 7 -0§- 2ili3

N4rrr,.liří Rajrn
pi'ctl,;e,Ja sotldu

Mgr. -Simorra Kiselová
soudní exekutor
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Sp. zn. soudu: 50.E 687l20l2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

OI,1re,slri srlttcl t Mladé Boleslavi ve věci vý,konu rozhodnutí

oprávněné: Městská část Praha 4,
Antala Staška 2059/80b, 140 46, Praha 4, lč: 00063584
iln P4/1 013028l11IOFSIKUCE

prOtl
pottittneinL; .,|atr Valenta,

lly*ern Jivina
prro í,${)0,- Kč

předal soudiríttltt exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Fala'.:kr;:liltl 2tj7- rllrt: _ ? _l}ff_ ?íl11 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona
Č, :\r5l2$ i? .jlr., ltl,,:rýrn sďilrědťzákb'ť č.99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
zll,iti:ktill _50 l:] t'i8 7ij0 l 2.

Spolu ,sr: spiser; b), j scrudnímu exekutorovi předán:--

N1 latJá iJcliesliiv drle - 7 -ú§- 2013

)\,{;l, .liří Rainr
p Ír,,ti,;l:,Ja ]:jD[idu

Mgr. Simorra KGIóTá
soudní exekutor



ffi§x*,!í!,/s;
Sp. zn. soudu: 50E681l20l2

Prrrtokol o přerlání spisu soudnímu exekutorovi

Ol;re,sIrí sottcl l It{ladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

c|priiýnť.né: Mt*stská čálst Praha 4,
Arttala $taška 2059/80b, 14g 46, Praha 4, lČ: 00063584
Zn. Pilla6130/1 2/OFS/KUCE

proti
p|ovinnéťnu_

pro 'l"$l}0,- Kó

Jan Valenta,
bytem J

přtldal stlttdtlíi:tl"t e:"ekutorrrvi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu N4nadá Boleslav,
Palackélro267, dne q G* í,n4,, vsouladusbodem8čl. IIpřechodnýchustanovenizákona
č.39612012 Sb.. kterýrn-sé,iiBii4ál{onč.99l1963 Sb., občanský soudnířád, spisvedený pod spisovou
značkou 50 r] 68t12012.

Spillr,r se spir.etri br},i scrudnímu exekutoro,vi předán:------__

I\l|atlá í]oleslav clrre _ 7 _§6_ 2c13

N,{g.i..liří Rajm
přcclseda soudu

Mgr. Simona Kiselcrvá
soudní exekutor
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Sp. zn. soudu: 50E64l12012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

[}l,,r,l ,ilti stlttr.l t lr4lrlcé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

crPrávněné: Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292lly,2g3 01
Mladá Boleslav
č.,i. +zao,,, tz2l-g0l0 12012 l 1437 g l 6628/12lSvo

p}r{:}l. i

pli_t.,,i ilít,j,ntti, l}c" B,lanka Moreira.

předal st)ltdnítt'tt-l exekutorovi Mgr. Sinloně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dlle _ 7 "$6- 2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona
Č. :!,96l'21}tr2 St,.. kterýrn se mění zákon č.99l1963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
zlr,ltčli,iL;i 50 ]'] tj,4li:0l2.

SpolLr se spisetn byl soudnímu exekutorovi předán: ---

VIlattá lJoleslav tlne - 7 -§§- 2013

N'í.*l,, .iiří Ra.!rn
p;'r:eist,,1a :;r)tldu

Mgr. Simoria Kiselová
soudní exekutor
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Sp. zn. soudu; 50 E 649,|2012

Protokol o předání §pi§u soudnímu exekutorovi

Ol;r,,:,slrí :;tltlil t l,'[lilclé Bolr.slavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněné. ť)kresní $práva sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská zg2tlv,29|3 01
Mladá Boileslav
Č ̂ i, 4Í;oa. n20 -90 1 0 t 20 1 2 l o 53251 3 l 5554/1 í /Loc h

polririnétnu David Šlégr,
hytem T

Fr,$ 49.827,- Kč

p,ředal soltcltlíilrlt exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu lvl}adá Boleslav,
Pala,::kélro 2íl7, drle - 7 "0§- 2il13 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona
č, 39612012 Sb., kterýrn se mění zákon č.99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
ztl;ačlto,.t 5a F, 64El2012.

Spr;lu :lrl spisctn byi scludnímu exekutorclvi předán:------

Xl ladá i]tlle,-"lav rjnc - 7 -$6- 2!13

}.ilr,..liří Rajm
picr_is,r,ila soudu

Mgr. Sinrona Kise-IŇť
soudní exekutor
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Oll|e srrí s()[](l \

opriiv,ltťi.nelicr:

prOti
ptl,,rinnó;

M]adá Bolelslav dne

př'c'd,ti s()L]'tniilli] e)iekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,['ala.,::k,,:,ho libl. r.lrli:

č j} g 6 /?, 0 l 2 s [r, kl r rÝn r *e l"c[§,Ífl tt u ;;,"#3'Jr: n!;nťn,J;llíiiil:ťJř*;;l?, ilru:H;značkou 40 ř] i 3712,012.

Spr'tlll llr: spir.e tri lt),] oou{n',r1u exekutorovi předán: ---

Sp. zn. soudu: 40 E 137l20l2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

h,Iladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292lIY,
293 01, Mladá Boleslav
čj.420a7 l220-90l0l2012l 31 15163]8l l2lSvo PV 1 080/201 0

Bc. Blanlra Moreira, 29,Bezno

_ 7 -ú§- 2013

|";_l;,..liřl Ra"jm
přelclse*Ja soudu

Mgr. Sirnona Kiselová
soudní exekutor
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Sp. zn. soudu: 50E62312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soLtcl v l\,Iladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněné: Okresní správa sociálního zabezpeěení Mladá Boleslav, Jaselská 2gztlv,293 01
Mladá Boleslav
é.i. lzool tz2o-9o1ol2o,|2t 51 51 11,6620/,t 2/Svo

proti
povinnému: KarelBalázs,

bytem
pro 32.595,- Kč

předal soudnítnu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackélro 26J, dne _ 7 _§fi- 2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni záů<ona
č. 39612012 Sb., kterým se měňi zákon é. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 L 6TDa12,

Spolu se spisem byl strudnímu exekutorovi

Mladá Boleslav dne - 7 -86- 2c13

Mgr. Jiří Rajrn
pr'ei-!seda soudu

MgrÍSimona Kiselová
soudní exekutor

l,
1



Sp. zn. soudu: 50E 58712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

(}t;rt,srrí stlrid r h4lir,Jé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

clprá\/nóné; 0kresní správa sociátního zabezpečen'*'"Oa BolesIav, Jaselská 2g2l'v,293 01
Mtadá Bo|eslav
Č.i, +zool t z20 -90 1 0/2 o 1 2 rc3962t 3 t 5008/1 1 /Loc h

prtlti

POttitinému Michal
bytem

pro 5ú0,- Kč
Boleslav

předal sottdllíl-irlt exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu tr4ladá Boleslav,
Pala,:kólro 26], drle _ 7 _Bfi- 2e13 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustirnovení zákona
č. ]96/20l2 Sb.. kterým se rriěnižákol ě. 99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
zn,ačkott 50 F, 58712012.

Spr:lu sr: spisern lryl soudnímu exekutorovi předán:--

M latlá Boleslav elrre - 7 -86- 2013

N4gl,.1iří Rajm
pře-ciseda soudu

Mgr. Šimona Kiselová
soudní exekutor
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Sp, zn. soudu: 50E 53312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Ol;re,sni scltlcl r, [,[laclé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

clprávněrié, Oltresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem,
se sídlem F|evoluční 3289/15,400 Oí Ústí nad Labem, lč 0oo 06 96i3
č,;, asot 1 l22ol9o18l04.o9.1 2/cs/201 6/sM

prOtl
povinnému

pro li.957,_ Kč

Václav Volf,
bytem Před předměřice nad Jizeront

i

i,
l

I

tr,i

F,ře,dal sottdtrí;ttlr exekutoro,vi Mgr, Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu h4ladá Boleslav,
Palaekého 267, dne .l _nfi_ ?fl1l v souladu s bodem 8 čl. lI přechodných ustanovení zákona
č. -]96l']ij l2 S',,,:., l<t,;rý* .á Áeffťrá#ň e . 99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vederrý pod spisovou
zll;tčkc|ti,50 il :i]3/20 l 2.

I\ílatlá f]oiesl;iv llnc _ 7 _86- 2C13

l\'ltr,.liří Rajm
př"edseila soudu

Mgr. Šimorra Kiselováv
soudní exekutor
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Sp. zn. soudu: 50 F.46112012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

OI,1re:sni sottc1 r, h4laclé Bole,slavi ve věci výkonu rozhodnutí

crprávněné" 0kresní správa sociálního zabezpečení Mladá Bolestav, Jaseffská 292llv,
293 01 Mladá Boleslav
ň.;. azoozt 22o-go1 ol2o12l7 37 gt 1l6559/Je

prlltt
provitrnéntul NOVOSTAV_POM PAP-CZ s. r.o.,

tOí Mla
pro 19.347,- l

MlatJá 1]oleslav tíne

N4gr..liří Rajm
při:ciserla soudu

předal soudtrítnlt exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu h4ladá Boleslav,
Pala.,:1irjhc, 2čji. dI'r,: z _ílfr_ ?fl11 vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenízákona
č. :l96i2{]12 SLr., kt,lrýln se-rděnťžák'dň'č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený, pod spisovou
značltoLt 50 I] 46 l l2012.

_ 7 -8§- 2il13

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor
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C)l.r*sIri st,lttt,i t, N,[iadé

op1,1L,,11,1,n é:

prtlti
pot,it ttrt)tn tt:

pro 59.7l9,-- Kč

Sp. zn. soudu: 60E 16312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslavo Jaselská č. p.292llY,
293 0t Mladá Boles|av

Sprr;lu li;e spisern h),l soudnímu exekutorovi předán:--------

M latlá I]oleslirr,1ttc - 7 -$6- 2c13
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F'a-lal:kello.]tj'i. drle _? _fifi_ 2013 vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustirnovenízákona
č. -J9ó/20l2 Sb., kterým se měnižákon č.99l1963 Sb., občanský, soudrrí řád, spis vedený pod spisovou
značkou 60 E l6312012.

N{gr..íiří R.ajm
přctlseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor
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Sp. zn. soudu: 50E20112012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní sorid v Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněné: Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 2gztlv,293 01
Mladá Boleslav
č.i. +zool tz20 -9o1 o t2o1 2t 4201 t641 1/1 2/Svo

proti
povinnému: František Fečo

bytem Zámek
pro 28,49ú,- Kč

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 767, dne - 7 -8§- 2013 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona
č. 396na12 Sb., kterým se nlění zákon č.99l1963 Sb., občanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 F,20112012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

M|adá Boleslav dne _ 7 -$6- 2c13

ll'ígr,.Iiří Rajrn
přcciseda soudu

Mgr. Simona Kiselo-ví-
soudní exekutor

l

i

I



Sp. zn. soudu: 40 F,69512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní sotlcl v Mladé Bo|eslavi ve věci výkonu rozhodnutí

c,právněnélto : Městská Část Praha 13, Sluneěn í nám.2580113,150 00, praha 5 _ Nové
Butovice, lČ:24l68't

předal sclltdlritnlt exekutorovi Mgr. Simoně Kiselovffi?dlffi Mladá Boieslav,

proti 
, EKoi l2AIVw4048100444 

E
por,iirnémLt;Mykhaylo*u*uo,0,29306,Kosmonosy

}

l]

:

íil

Palackého 26]^ dne _? _nft_ ?i113 vsouladu s bodem 8 čl. il přechodnýchustanovenízákona
Č.39612012 Sb., kteqýrn se tneňI áko-n č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 69512012.

Spr:lu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ----

Mladá Boleslav dne _ 7 -$6- 2$13

Mur..Iiří Rajm
př,edseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor

l
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Sp. zn. soudu: 50E 68312012

Protokol o přerlání spisu soudnímu exekutorovi

Okresrrí sottcl r Niladé Bole,slavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněné: Okresní správa sociálrlího zabezpečení Mtadá Boleslav, Jaselská zgzllv,293 01
Mladá Bo]leslav
Č.i " nzool tz20-9o1ot20.12t 5201 l 12tLochl

p,r0l,i

po\i il: nr:,);11Li

přó 15,401 ,

lr/il l tlyslav shchyhelskyy,

Spolu se spiscm byl soudrrírnu exekutorovi předán:---------

Nllradá Bolesllti, tltte
- 7 -$6- 2113

bytem Hav|íčkova 997,
-Kč

přeclal silttrjIlít;ttt exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu lvtladá Bo|eslav,
Palal:kólro 261, drrc _ 7 _BG_ 2113 v souladu s bodem 8 čl, II přechodných ustanoveni zákona
č, 1;96l-]l]l? Sh.. ktu:rynn se íněňízákon č. 99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vederrý pod spisovou
zn,ačlic,,.t 50 i:, tilj: l',::012.

i\'lur..íiří Ra"}m

pl't:ti,;;,1a, :;oudu
Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor
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Ollresní sclttrl r,, Mladé

c,právn(:néh0

proti
povinné

Sp. zn. soudu: 40E 4512012

Protokol o předání §pisu §oudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská z921v.
293 01, Mladá Boleslav
č j.4200,1 l220-9010l20l2l 0081 | l 5 41 41 1 1

Nguyen Thi Nam,

p,ředal stludllíliru exekutorovi Mgr. simoně kiseloffi Mladá Boleslav,

Sipolu se spisetn byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mladá Boleslav dne - / -0§- 2il13

f'alackélro 2t5J, dne c, n§_ 1ílílt v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven í zákona
č.39612017 Sb., kterym se frďnÍ9filÓtlB. qqltqO3 Sb., občans§ soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 45l20I2.

l\tgr, Jiří Rajm
předsecla soudu

Mgr.8Ímona Kiselová
soudni exekutor
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i
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],



ll l u",:!"(.!!,t ..!..?...
@,-_,---,

okresní soud v

oprávněné:

proti
povinnému.

Sp. zn. soudu: 50 E 531l20l2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 2g2tl[,
293 0í Mladá Boleslav
č .i. lzool t 22o -goffi l 2o1 21 97 51 l 1/6 59 5/J e

SFFK GROUP s.r.o.,
se sídlem Žažkova 138,294 01 Bakov

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mladá Boleslav dne - 7 -B6- 2013

předal sou<lnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 26'/, dne _ ? _nR_ ?íl{j v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona
é.396120112 Sb., kterým #mďťi 

"áť8n 

č.9911963 Sb., občans§f soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 5C!E 53l12012.

ll4gr. Jiří Rajm
přeclseda soudu

Mgr, Simona Kiselová
soudní exekutor



Sp. zn. soudu: 40 E 1912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soucl v Mladé Boleslavi ve věciqýkonu rozhodnutí

oprávnělrého : Okresni správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská ZL}IIV,
293 01, Mladá Boleslav
ě j.42007 l220-90l0l2012l 1 407 l 6307 l I e
VN čj.42007 l2I0-90I3 -,7 .1 1.201 I-1 17 41226

proti
povinnétntt SFFK GROUP s.r.o.,

předal sou<lnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Bo|eslav,
Palackého 26'l, dne q n§ ,}íl,tlt v souladu s bodem 8 ěl. il přechodných ustanoveni zákona
č.39612.011l Sb.. kter}m ."-n{eňť9]aÉ8hJe . qgtir9SS Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 4(lE 7912012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

Mladá Bolcslav dne - 7 -06- 2013

Mgr. Jiří Rajm
př,edseda soudu

Mgr. Šmona Kiselová
soudní exekutor
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Sp. zn. soudu,,50 E l07lZ012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

ol,resrlí st-rltcl r lt4ladé Bole,slavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněné: CIkresni správa sociálniho zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 2gzllí,293 01
Mtadá Bo|eslav

prOtj
pro,vinnómu;

pr,o 1.886,- Kč

Sp,lltl li;r: spis,clr Lryl scrudnímu exekutoro,vi

Mlatlá íJoleslav qlnu _ 7 -ú§- 2013

př't:,dal sourJllílltt_l exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
F'alao;kého26]. dne _7 _t}fi_2013 vsouladusbodem8čl. Ilpřechodnýchustanovenizákona
č. :iSí;i:l0l2 Sh.. literýrn se rhen-í2ákon é.99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vederrý, pod spisovou
zn,:Lčkclrr 50 i] l07l',|.012.

N'trgr,. .liří |dajrn

přeciseda soudu
Mgr. šimorra Kiselová
soudní exekutor

l:

|;

j

l:
i

ó.i, azoaz n20-9o1 0/201 2t02294l5602t 11 lLoch

Fhan Thanh Du
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{)I,,rc,sr-ri stltrr,l

oprávnénétro :

P!rOti
p,6,r,l jj i11,1i:ii111 ;

Sp. zn. sou{u: 40E 10712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

l h,{ladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292lIv,
293 0|. tvlladá Boleslav
ó j.42001 l220-90l0/20l2l 0229615598/ l 1 /Loch

Le Van ltiep, 8 Praha 4

SPr:lu se spil,ctr, tr5,1 ".,u{n'*u exekutorovi předán: ___

I\l]atlá Boleslilv dnc - 7 -$§- 2013

!i

přecial soltdlrítntt exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackélro 267. dne _ 7 _nff_ ?n11 v souladu s bodem 8 č|. II přechodných tlstanoveni zákona
č. :\9612012 S[r., kterým se rhěn-izák6Í ó.99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
zniLcjkc,tt 40 11 l0'7l20l2.

Rajm
;rrttdu
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lv'ígr. Jil'í
přcil,i,: la.

Mgr. Ímoníf,iselova
soudní exekutor



3yW?tLffi
Sp. rr. soudu: 40 E 141 12010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutíokresní soud v

oprávněného:

proti
povinnému:

CR - Vězeňská stužba čR, Soudní I672lIa,140 00 Praha 4 -
Pankrác, IČ 00212423 , zast. ředitelem Věznice Oráčov
č j. 40 l34I 12010-2617 00

Dušan Zumr,
Boleslav

á156,293 01Mladá

Předal soudnímu exekutororri Mgr. §!ry9ně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 -$4- t0l3 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona
ě,396l2aIZ Sb., kteým se mění zákon ě.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40E74112010.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

- 9 -B4- z8t3
Mladá Boleslav dne

Mgr. Jlři Rajm
předseda soudu

Mgr, SimoňilGiŇá
soudní exekutor



W§!{',r!ffi
Sp. zn. soudu: 60E46412005

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

Ceská republika - jednající prostřednictvím organizační složky
státu Okresním soudem Praha - qýchod, Na Poříčí 2011044, I12 97
Praha 1

zast. vymáhaj ící !!e4ni9][

Marie Bělová ,294 12 Zďár

předal soudnímu exekutorovi Mgr. S_imoně Ki Se Sl úřadu Mladá Boleslav,
Falackého 26J, dne * g -04- ?013 

" 
souladu s bodem 8

okresní soud v

oprávněného :

proti
povinné:

č.39612012 Sb., kterým se mění zákon ě.9911963 Sb,, občanský
znaěkou 60E46412005.

čl. lI přechodných ustanovení zákona
soudní řád, spis vedený pod spisovou

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mlqrlá Rnleqt"r, rlne - 9 -04- a§t$

Mgr, Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona KiselováJ
soudní exekutor



Sp.zn. soudu: 50 E 895/2006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněrrého (oprávněné):

proti

povinnému (povinné): Richard Kasparides,
Dalešice - Bitouchov

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předan:--

\r{|2dÁ Rnleqlqv rlne - 9 -fr4- tOt3

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

CR - Krajský soud v Ustí nad Labem,
Národního odboje 1274,400 92,Ústi nad Labem
značka: Tř 16912002 a OA 14812O04'

il:í:l#iTT,JřJo*"."§ry{.Y0l$""tffff 
,.ffá:i:T:i",1T?::iffi 

řffi.lr;:x:,ÍxH[,;
ě.39612012 Sb., kteqým se mění zákon ě.9911963 Sb., občanshý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 895/2006.

gr. slmona l{.rselová



171EX*1.{:i.:.:?ái,:.'

Sp. zn. soudu: 40E745196

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Oprávněný: ČR - jedna.lící prostřednictvím organizačni složky státu Okresní soud v Mladé
Boleslavi, lymáhaj ící úřednice

proti povinnému Zemědělské družstvo Přepeře,

předal soudnímu exekutorovi lrlgr. S_ip_o.ně KiseloffieTÍ<Il&-Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
ialackého 267, dne - 9 -01- ?0l3 

" 
souladu s bodem 8 č|. II přechodných ustanovení zákona

č. 39612012 Sb., kterym se mění zákon č.99l1963 Sb., občanshý soudní řád, spis vedený pod spisovou
znaěkou 40E745196.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

- Soupis movi!ých věcí povinného ze dne 17.10.1996

141a.l.í R^|..l^., á.. - o _írt_ u0l3

Mgr, Jiří Rajm
předseda soudu

Mý. Simona Ki§ďďvá
soudní exekutor
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fti.,, .#.?L.t.r#rl,
Sp. zn. soudu: 40.E 164912001

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresrrí soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného

proti
povinnému

Městský úřad Chrudim,537 01 Chrudimo odbor soc. věcí SVZ-OPD
5794l04-0m21/95

Jan Šimeko
bytem T.G,Masaryka 36 , 53821 Slati

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Ktselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 26J, dne - 9 -§i1- 2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven! zákona
č.39612012 Sb., kterym se mění zákon č.99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40E 164912001.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: --

Mlaclá Roleslav rlne - 9 -í?{- fraí$

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona_Kiselová
soudní exekutor



my"r.trr,,I,{í,,",i
Sp. zn. soudu: 50E7'151201l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská
292lIV, 293 01, Mladá Boleslav
č .i. +zool tz2o-9o1ol2o11t2OoB7 t1 t6209lJe
č.i. lzool tz,1 0-901 3-2.3,2O1 1 -257 t226
č.i. +zool tz,l 0/9o1 3-3. 8 .2o1 1 -81 8t226

proti

povinnému (povinné): Tomáš Zajic
Novákova l

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

Mladá Role"lr., .l"" - Q -sf - 2fi?3

předal soudnímu exekutoro_vi Mer. §!T]qně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 -0E'- eÍ}Í3 vsouladusbodem8čl.IIpřechodnýchustanovenízákona
ě. 39612012 Sb., kteriým se mění zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50E 77512011.

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



Sp. zn. soudu: 50E l]5l20l2

Protokol o předání §pisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

proti

povinnému (povinné):

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

Okresní správa sociálního zabezpeéeni Mladá Boleslav, Jaselská
292lIY,293 01, Mladá Boleslav
č.i. +zool tz20-9010t2012t1297 1316390l Je

Tomáš Zaiíc

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - g -0q- 2013 v souladu s bodem 8 ěl. II přechodných ustanovení zákona
é.39612012 Sb., kte4ým se měňí'zákbn ě.9911963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 17512012.

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



'g3Ý{!.{ffi

oprávněného (oprávněné):

proti

povinnému (povinné):

Sp. zn. soudu: 40E24512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

2, 293 01, Mladá

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne * g -0E- 2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona
é.39612012 Sb., kterlým se mění zákon č.9911963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
znaěkou 40E24512012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

ylu6á n^l".t".' ane - 9 -íl4- 2|l|$

Okresní správa sociálního zabezpeéení Mladá Boleslav, Jaselská
292ilV ,293 01, Mladá Boleslav
č j.42007 l 220 -90 10 / 20 12 l 1 432 l 4,646 l l lzlSvo PV 1265 l 20 1 1

Tomáš Zajic,
Boleslav

Mgr.-Simona Kiselová
soudní exekutor

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu
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l,

Sp. zn. soudu: 50E33912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Bo|eslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

proti

povinnému (povinné):

Vojenská zdravotni pojišťovna České republiky, Drahobejlova
1404/4, l90 03, Praha 9
zn. 8231111l10lPo

CZ PRO SERVICE DOUBRAVA a.s.

li

!

h

,oukov

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 _n&_ ?ílí3 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona
ě. 396/2012 Sb., kteqým se-meffi LaŘiiiÉ. ggttgdl Sb., občanský soudní řád, spís vedený pod spisovou
značkou 50E33912011.

Mla(lá Rnleslav dne - 9 -0{- 20Í3

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu
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gřTffiona-KiseTŇá



Sp, zn, soudu 60 E,Z48|20IZ

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): okresní _správa sociálního zabezpeéeni Mladá Boleslav, Jaselská

292AV,293 01, Mladá Boleslav
č j.. 42007 l220-990l20l2l 5990/1 /6508/Je

VN č j. 42007 1210-9013 -6.4.2012-361 1226

proti

povinnému (povinné): CZ PRO SERVICE DOUBRAVA a.s.

oukov

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

- g -fiq- 2CI13

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Siq9lě Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,

Palackého 267, dne 
---g _Óq_ totlvsouladusbodem8Č1.IIpřechodnýchustanovenizákona

é.39612012 Sb., kterym se mění""ák Šir,. ggttgs3 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou

značkou 60E24812012.
i
.i

!

1
{
'I]

i

předseda soudu



ffi wxtr.r.r..í..(3.,,

okresní soud v Mladé

oprávněného :

proti
povinnému:

Sp. zn. soudu: 40E 52812012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292lIY,
293 0l, Mladá Boleslav
čj.420071220-90101201219'74711l6592lJe \rN či. 42007/2l0-9013-14 6 

'Ol2-6131226

AGROSERVIS, spol. s r.o., 5 l4861 9

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského uřadu Mladá Boleslav,
Palackého267, dne -S -*q- ?CIi$ vsouladusbodem8ěl. IIpřechodnýchustanovenízákona
é.39612012 Sb., kteqým se mění zákon é.9911963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 52812012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

předseda soudu
MgíSimoňa Kišélořá
soudní exekutor



fll ťťit{.IJ,,,K:
Sp. zn. soudu: 40E 64912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu roáodnutí

oprávněného : Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292lIY,
293 0l, Mladá Boleslav
č j, 42007 l220-90l0l20l l l 18445 l l l 61 50/Je
\rN čj.4200 7 12 l 0 -90 13 -8,7 .20 1 l -7 43 l 226

AGROSERVIS, spol. s r.o.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

- Soupis movit}ch věcí povinného ze dne 2.7.2012.

proti
povinnému

il"Éffi i?l";#o"!ť:tl,ťťdi3",".Ífffff ,.T",á:[1:i",1TH:i:xiří.J.irj:i*:HH;
Č- 396/2012 Sb., kterlfon se mění zákon é,9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 6491201l.

Mludá o^,^",^-, r-^ - 9 -l}{- 2í||3

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Sirírona Ktselova
soudní exekutor



gpry{ltsJ,(ý*
Sp. zn. soudu: 60E64912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

proti

povinnému (povinné): Roman Volovik,

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

- s -*{- Z8l3

okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská
292lIV,293 01, Mladá Boleslav
č j.: 42007 1220-9010/201 l l30 t 65 l 627 l i 1 1 /Svo PV 1 348/20 l 0

l4l, Dobrovice

předal soudnímu exekutorovi Msr. simoně l(iselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne -9 -m4- 20t3 vsouladusbodem8čl.IIpřechodnýchustanovenízákona
ě, 396120|2 Sb., kte4ým se mění zákon é.99l1963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
mačkou 60E 64912011.

ffi
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Sp. zn, soudu: 60 E 20512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečeni Mladá Boleslav, Jaselská
292lIV, 293 01, Mladá Boleslav
č. j. 42007 1220 -90 10 l20 12 l 5824 l 6483 l l2l Sv o

proti

povinnému (povinné): Roman Volovik

- 9 -&f{- 20t3
l Mlaclá Roleqlqw,lne

,, předal soudnímu exekutorovi,Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
i. Palackého 267, dne - q -n&* ?nt? v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona
,, ě . 39612012 Sb., kterlým ," ,ienťŽatÓrY ť qqlr qO3 Sb., občanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
, zí|ačkou 60 E2a5/20l2.
i

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiseiová
soudní exekutor

dl

]



J?;} EX,: lW, :: |,,,,,:, /a
Sp. zn. soudu: 40E 17612012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnuti

oprávněného (oprávněné): okresní správa sociálního zabezpeěení Mladá Boleslav, Jaselská
292lIY, 293 01, Mladá Boleslav
é j.42007 1220-90 1 0 l2012l 19 40 l 1 l 638'7 l J e
VN čj.4200 7 l21 0-9013 -l8.1 .2012-7 21226

proti

povinnému (povinné): 94 41, Dobrovice

Mladá

Roman Volovik.

t
.]

i

1.

Předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 _n&_ ?nl_q v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenízákona
ě.39612012 Sb., kter;ým se řnen'i Žatbi'ď. 99l1963 Sb., oběanský soudní řád, spň vedený pod spisovou
značkou 40E 17612012.

{ předseda soudu
Mgr. Simona Kišé
soudní exekutor



ilíl§I&l!.i.],".J,§,,,,,

Sp. zn. soudu: 40E77l20l2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oPrávněného : Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292llv,
293 01, MladáBoleslav
č j.42007 1220-9010 l20 12l 8821 1 l 63 12 l I e"
vN éj. 42007 1210-90 l 3-15. 1 1 .20l l -1201 1226

proti
povinnému : 38,293 0l, Mladá Boleslav, IČ:Jiří Brom

předal soudnímu exekutoro6i \[gr. S^iplqně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladrá Boleslav,
Palackého 267, dne - J -U{- {UlJ v souladu s bodem 8 ěl. il přechodných ustanovení zákona
ě.396120|2 Sb., kteým se mění zákon ě.9911963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
mačkou 40E77lZ0I2,

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předrán: ---

141n6; n,-,l".r",.r"" - 9 -l]&_ l|l|t

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona KIselova
soudní exekutor



\7|ux{i.?ái,,,,la-
Sp. zn. soudu: 50E 64812012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci vÝkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné) :

proti

povinnému (povinné): Nazif Ibrič,
17. listopadu

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne * 9 -§4_ 2013 v souladu s bodem 8 ěl. lI přechodných ustanovení zákona
é.39612012 Sb,, kterym se mění zákon ě.99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50E64812012.

Spolu se spisem byl soudnímu,exekutorovi předán:--

Okresní správa sociálního zabezpečeni Mladá Boleslav, Jaselská
292lIY ,293 01, Mladá Boleslav
Č.i. lzool tz2o-9o1o t2o12t o3418l3l53BB/1 1 /Loch

předseda soudu
Mgr. Simona KGIoÝá
soudní exekutor

í
i

1,1



,";wl fu E#!.?.1.1.*1!3,,:
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Sp. zn. soudu sDE 56312012

, I)-^3^lI Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská
292fiV,293 0l, Mladá Boleslav
č,j, qzool tz2o-90 1 o l2o 1 21 1 1 3g3l 1 t 6604 t Je

proti

ovinnánu (povinné):

* Předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,{ Palackého 267, dne - 9 -C{- 2013 v souladu s bodem 8 čl, il přechodných ustanoveni zákona
-, č .39612012 Sb., kterym ," ,něři'"ařČrii. ggt9el Sb., občans\ý soudní řád, spň vedený pod spisovou
1 znaěkou 50E 56312012.
ť

!

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předrán:-

MlacÁ E!^ló61^\/ dné - 9 -C4- Zúl3

Mgr, Jiří Ralm
předseda soudu

Mgr. Simona Kisélová
soudní exekutor



Sp. zn. soudu: 40 E 53012012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpeěeni
292lIY, 293 01, Mladá Boleslav
éj.42007l220-90l}l2012l l254l316587lJe VN
1208l228

Mladá Boleslav, Jaselská

čj. 420071210-9013-16.1 1.20l 1-

proti

povinnému (povinné): Nazif Ibri

:

*

l7. listopad

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 -8q- 2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona
ě.396D012 Sb., kterlým se mění zálkon é. 9911963 Sb., občanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 53012012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

Mladá Rol""t,., a,.," - 9 *&t- e0t3

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

gr. SimonaKisérová
soudní exekutor



i

.

\ &|X.ťííí,,I:/,Ó,;:
, Sp. zn. soudu:50B246l20l2
l,

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

. Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci rlýkonu rozhodnutí

i oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská
292lIY,293 0l, Mladá Boleslav
č "i. +zool tz2o-9o1 o l 2012t 3488 t 1 l 6465 l Je

proti

povinnému (povinné): Nazif Ibrič

l předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 _8t1_ 2013 usouladu s bodem 8 ěl. lI přechodných ustanoveniÁkona

1 e .39612012 Sb,, kteým se měni ŽálroÁ ě.9911963 Sb., občanský soudní řiád, spis vedený pod spisovou
i zltačkou ,50B24612012.
I

i,
ř
i
i 5polu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:-

vtlad; n.,t""r^., a"" - 9 -§4- 2013

I

i.

I

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor
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Sp. zn. soudu: 50 E 12312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpečeni Mladá Boleslav, Jaselská
292lIV,293 01, Mladá Boleslav
č.i. +zool t z20-9o1 o t2o1 21 25 1 4 l 6357 t Je

proti

povinnému (povinné): Nazif Ibrič,
17. listopad

předal soudnímu exekutorovi Mgr, S|ryolě Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 -0+- 2CI13 

" 
souladu s bodem 8 ěl. il přechodných ustanoveni zákona

é.396/2012 Sb., kterlým se mění zákon é. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E l23l20l2.i

!],

1

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:-----------

Mladá Boleslav dne
- 9 -f;{,- 20t3

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor

I

§i

|,

l,
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izr rxáat7.,"í§]

Sp. zn. soudu: 4aE82312011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresnísoud v Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného :

proti
povinnému: o 235,294 7I,

Předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 -0E- 2013"souladu sbodem 8 čl. il přechodných ustanovenízákona
Č. 39612012 Sb., kterlýrn se mění zákon ě.9911963 Sb., občans§ soudní řád, spis vedený pod spisovou
mačkou 40 E 8231201l.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mladá Rnl."l^., á^. 9 0E- 20í3

Okresní správa sociálního zabezpečení, Tyršova 106,276 aI,
Mělník,IČ: 00006963
č j.420061220 1243 4 1201 1 /ŠM/OSV Č t +ggt sF,

Alexander Dančo,

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu



okresní soud v

oprávněného

zastoupeného vym.úř.
proíi
povinnému Michal Medek

Šrámkova 270

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

Spis 40 E 82012011 , neboť íizeníby|a spojena ke společnému projednání.

- 9 -Eq- eCIí3

Sp. zn. soudu: 40E 81912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci rďkonu rozhodnutí

cR - jednající prostřednictvím organizační složky státu okresní soud v
Trutnově, Nádražní 10615,54l 20, Trutnov
56000808l l, 5600047810

Předal soudnímu exekutorovi \4g.. §,119ně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
i Palackélro 267, dne - 9 -C4- 2013 v souladu s bodem s er. ri pr""hodných ustanovení zákona

ě.39612012 Sb., kteqým se mění zťkon č.9911963 Sb., občanský soudní řád, spň vedený pod spisovou
značkou 40E8l9l2011.

I

předseda soudu
Mgr. Sifiona reI6íá
soudní exekutor



msl*4li,.fi:
Sp. zn. soudu: 40E77912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnuti

oprávněného okresní správa sociálnfto zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská
292fiV,293 0I, Mladá Boleslav
č j. 42007 1220-901 0 l20l 1 l 21 50 5 l I,6218 l 11 /Svo PV 1 50/20 1 1

proti
povinnému Le Thanh Duc, 649,293 06, Kosmonosy

předal soudnímu exekutororli Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne * 9 -0q- 2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona
ě.396/2012 Sb., kterým se mění zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40E779l20ll

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: --

Mladáeole#?0t3

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr.'Simona Kiselóvá
soudní exekutor



frlr_pxá*ak4,"íffi

okresní soud

oprávněného

Sp. zn. soudu: 40E76512011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

cR - jednající prostřednictvím organizační složky státu okresní soud v
Semilech, Nádražní 25,5I3 34, Semily
VS 560003 13 1 l, 5300001212 - pro soudní poplatekzastoupeného vym.úř.:

proti
povinnému: Tomáš Svatoň, nar.

Jizerou
Z94 01, Bakov nad

Předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - g -0t- 2013 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona
é.39612012 Sb., kterym se mění zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E765120ll.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ----

" t$t$

Mgr. Simona Kiselová
předseda soudu



Y

utpxilal11,ffi
Sp. zn. soudu: 50 E 1 87l20l1

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci ýkonu roáodnutí

oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpeéeni Mladá Boleslav, Jaselská
292llY.293 0l, Mladá Boleslav
Č,i. +zoal n2o -9o 1 o t 20 1 1 t o37 7 1 t 5 4 51 / 1 0/ Loch

proti

povinnému (povinné): Ta Quoc Luan,
Havlíčkova 886

předal soudnímu exekutoroy! etgr. Sípp+ě Kiselové, se sídlem Exekutorského uřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - U -UÍt- lUlJ v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenizikona
ě.396/2012 Sb., kteým se mění zákon é.9911963 Sb., občanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
zračkou 50 E 187/20II.

Vrrua 2Ot3

mgr. Jtři Rajm
předseda soudu

Mgr. Símona Kiseloř
soudní exekutor



fu nx*g_,41,í.'í,t

okresní soud v

oprávněného :

proti
povinnému:

Sp. 
^. 

soudu: 40E 7l1l20ll

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292llv,
293 01, Mladá Boleslav
é j. 42007 1220 -90 1 0 l 20 l 1 l 1 837 4 l 1,61 7 4 l 1 I l Sv o PV 392 l 20 1 1

Le Gia Vinh, nar. , Mnichovo Hradiště

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého267, dne _g _$tr- 1013 usouladusbodem8čl.ilpřechodnýchustanovenizákona
č. 39612012 Sb., kteqým se mění zákon é.9911963 Sb., oběans§ý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 71 1 1201 1 .

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

soudní exekutor

* g -0{- 20!3

předseda soudu



ffi* u,t/"ta}
Sp.zn, soudu: 60E 53912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpeéeni Mladá Boleslav, Jaselská
292lN,293 0I, Mladá Boleslav
č j : 42007 1220-90 l 0/20 1 1 l 197 33 l 1 l 523 4 l 1 1 lLoch

proti

povinnému (povinné): Hanna Oros, nar. 07, Josefův Důl

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 -04- 2013 v souladu s bodem 8 čl, il přechodných ustanoveni zákona
é.39612012 Sb., kterlým se mění zákon ě. 9911963 Sb., oběanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 60E5391201I.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:*

Mladá *.,,"",",, n,.," - 9 -&+- 20í3

Mgr. Jtři Ra3m
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



okresní soud v Mladé

oprávněrrého :

proti

povittnérnu

Sp. zn. soudu: 40 E 31912011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci v,ýkonu rozhodnutí

čR - jednající prostřednictvím organizaění složky stavá - obvodní
soud pro Prahu 7, Ovocný trh 14, 112 96, Praha 1 - Staré Město
zastoupenóho qlmáhaj ící úřednicí VS 56000343 l 0

Martrujksdá__
nar. 61,293 01, Mladá Boleslav

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

předal soudnímu exekutorovi Mfl. Sqglě Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - S -84- 3013 u souladu s bodem 8 čt. II přechodných ustanovení zákona
č.39612012 Sb., kte4ým se mění zákon č.9911963 Sb., oběans\ý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 3191201l.

MgrlSimona Kišě
soudní exekutor



Okresní soud v Mladé

oprávněného (oprávněné):

proti

povinnému (povinné):

Sp. zn. soudu: 50E208l2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

okresnísprávasociálníhozabezpečeniMladáBoleslav,Jaselská
292nV "293 01, Mladá Boleslav
č.j. qzóot tz2o-go1 o/2o1 21426416419/1 2/Svo

Alexander Adv. nar.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

předalsoudnímuexekutorgviMgr.SimoněKiselové'sesídlemExekutorskéhoúřaduMladáBoleslav,
palackého 26,1, dne 

":'Š"'-ijll"- 
Z"OiÍ'^ r*uladu s bodem 8 čl, il přechodných ustanoveni zákona

é.3g6l20l2Sb., kteqým se mcni",atóře. ggIigol Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou

znaěkou 50E 20812012,

Mladá Boleslav dne - 9 -cq: 2013

Mgr. Jrři Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



173]Ft:,l?í{.,lft,Á

okresrrí soud v

oprávr-rěrrého :

proti
povinnému :

předal soudnímu exekutorovi
Palackého 26"l, dne
č.39612012 Sb., kteým se
znaěkou 40F,27912012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

s § "fi§- ?fr13

Sp. 
^. 

soudu: 40 E 27912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292llv,
293 al, Mladá Boleslav
čj.42007 l220-9Q10l20l2l 05890/5567/1 l/Loch

Martin Kováč, nar. 293 0l, Mladá Boles|av

Mgr. Simoně Kiselove, se sldlem b,xekutorského úřadu Mladá Boleslav,
§ .í-tj,. ?11,11 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona
ěhížákóň'č. 99l1963 Sb., občans\ý soudní řád, spis vedený pod spisovou

předseda soudu
Mgr. Simona KiSIŇá
soudní exekutor



i']
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i
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f7laa.:.tzt,íffi
Sp. zn. soudu: 60E22512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného: Úraa práce ČR-tra;ská poboěka v Příbrami-kontaktní pracoviště Kolín,
Kutnohorská 39,280 D2,Kolin 4
zn. 510/2012/právni

proti

povinnému: RadomíraVobořilová,nar.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:-------

Mladá Boleslav dne 
8 $ -fie- ?il13

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

2I Bélá pod Bezdězem

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského uřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne fi § -§ť-- ?. 13 v souladu s bodem 8 ěl. II přechodných ustanoveni zákona
ě.39612012 Sb., kteqým se mění zákon ě.9911963 Sb., občans§i soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 60 E22512012,

Mgr, Simona Kiselová
soudní exekutor



i
,

'
;

}

JrExaiii,_K
Sp. zn. soudu: 60E21912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v

oprávněrrého:

proti

povinnému:

Mladé Boleslavi ve věci vÝkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpeěení Mladá Boleslav, Jaselská 292ilV,293 01,
Mladá Boleslav
č. i. 42007 1220 -90 1 0 l20 12 l |9 19 l 1.649 6 l 12 l Sv o

Nguyen Thi Hoi, nar. '98,293 01 Mladá Boleslav

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--------

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne fi $ -cť,- 2$13 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona
é.39612012 Sb., kteqým se mění zákon é,9911963 Sb., občans§ý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 60 E 21912012.

předseda soudu soudní exekutor



171EX/.!.?ri.,,?-ž:,: Sp. zn. soudu: 40E29712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného : Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292/IY,
293 0l, Mladá Boleslav
é j.42007 l 220 -90 I 0 / 20 12l 0606 5 /5 0 l 3 l 1 2 l Loch

proti
povinné: Mariya Kopiy. nar.

předal soudnímu exekutorovi Mgí, Slqgně Kiselové, se sidlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
ialackého 267, dne fi $ -fi&, 2fl1] v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona
ě.39612012 Sb., kteqým se mění zákon ě.99l1963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40E29712012,

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mladá Rnleslnv dne 0 g -Bl'- ?$13

Mgr. Jři xalm
předseda soudu , soudní exekutor



t r l frx. /.r. !.r" 
" 
l .. (,l,i,),]

Sp. zn, soudu: 50E 18912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného: Okresní správa sociálního zabezpeóeni Mladá Boleslav, Jaselská zgzflv,293 01,
Mladá Boleslav
Č .i. +zo ol t z2o -9o 1 o t 20 1 2 t o37 08 t 5 4g3 l 1 1 t Loch

proti

povinnému: ,293 01 Mladá Boleslav -Nguyen Thi Thiet, nar.
Čejetičky

předal soudnímu exekulgrqvi $.gr.u$qoně Kiselové, se sídlem Exekutorského uřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - J -|'X- él'lJ v souladu s bodem 8 čl. U přechodných ustanovení zákona
ě.396/2012 Sb., kterlým se mění zákon é.9911963 Sb., občanshý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E l89l20l2.

9 -a{- 2013

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



' ,r'Wú!!,ítlt

17 1 EX,1I /.q. "|,, /,á,.

okresní soud v

oprávněného:

proti
povinnému :

Sp. zn. soudu: 40 F,53212012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292IV,
293 01, Mladá Boleslav
č j.42007 l220-90l0l2012l 1560 13 l 6589 lI e VN čj.42007i2 l0-9O13 -24.2,201 1 -23 41226

Areál Kněžmost s.r.o.,

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mladá Ro|eslav rlne _ 9 _c{_ 2013

předal soudnímu exekutorox[Mg1 Sjpo4ě Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 5 -U{- lUlJ v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona
ě.39612012 Sb., kteým se mění zákon é.99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
mačkou 40F,53212012.

Mgr. Jří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



okresní soud v

oprávněného :

proti
povinnému

předal soudnímu exekutorqv

ě.396/2012. Sb., kteqým se mění zákon ě.9911963
značkou 40E l73l20l2.

Sp. zn. soudu: 40 E 17312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292llv,
293 01, Mladá Boleslav
ě j.42007 1220 -9010 l20 12 l 1 661 l 1 l 6393 l I e VN či. 4

Areál Kněžmost s.r.o.,

il::ffiiTT";ffo*9,9",-ťIp 5Ťť"",tT,Tff,,T :x:ix';;H;
Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



17 1 EXl{.{í..l ..(§.,,,

Sp. zn. soudu: 50E 14112012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpeéeni Mladá Boleslav, Jaselská
292lN,293 0I, Mladá Boleslav
Č,i. lzool t z20 -90 1 o t 20 1 2 t o31 02 l 5529/ 1 1 / Loch

proti

povinnému (povinné): Oleksiy Rakhivskyy, nar. Neratovice

předal soudnímu exekutorovi Mgr, Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
i'alackého 267, dne - 9 -C4: 2013 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona
é. 39612012 Sb., kteým se mění zákon ě,9911963 Sb., občanslcý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E l4l12012.

Mladá Boleslav dqe - 9 -cq- 20í3

vtgr, Jlrl KaJm
předseda soudu

Mgr. Simona KiseloÝá-
soudní exekutor



il
j,

ť

i

l

předal soudnímu exekutor9vi Mgr. simoně I(iselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne - 9 -Cq: 2013 u.ouŇu'r-;"d;; et. u pr""hodných ustanovení zákona
Č,39612012 Sb., kteqým se mění zákon é.99/1963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 60 E 16112012.

-c4- í0l3

Mgr. Šimona Kiselová
soudní exekutor

17 1 É:Á.1?../t..,l,..(.á,.,.u, - -.-,",,"

Sp. zn. soudu: 60E |6112012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

oPrávnělrého: Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 2g24y,293 01,
Mladá Boleslav
- ě. j. 42007 l 220 -9 0 1 0 l 20 1 2 l 449 8 l 643 3 l 12 l Sv o

proti

povinnému: Nguyen Khanh Son, nar.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:---------

předseda soudu



17 1 trK.?.(:,?l .!§,...
Sp. zn. soudu: 40E 66412012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

proti

povinnému (povinné):

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská
292lIY, 293 0 I, Mladá Boleslav
č.].4200'7l220-90l0l20|2l6645,MaVN či.420071210-9013-26.7.2012-7421226

Martin Kopal, nar. , Obruby

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého267, dne fifi _í]í_?1l1x vsouladusbodem8čl. IIpřechodnýchustanovenízákona
č.39612012 Sb., kteným se'ňCrii*záŤ<'ori č.9911963 Sb., občanský soudní řád, spň vedený pod spisovou
značkou 40 E 66412012.

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



okresní soud v

oprávněného :

proti
povinnému

Sp. zn. soudu: 40E 64512012

Protokol o předání spi§u soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292lIY,
293 01, Mladá Boleslav
č j.42007 l 220 -90 l 0 l 20 12 l 97 7 l 4.6633 l 1 2/Svo P-020/20 1 l

Pavel Mála, nar.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

M§r. Simona Kiselová
soudní exekutor

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne fi fi _|i1_ ?1}1-1 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovenizákona
é.39612012 Sb., kterlým se mtfií z%-koiťč] 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40E 64512012.

předseda soudu



1v 1 Ex.?". t .l .,,,4š,:,",

Sp. zn. soudu: 50E64512012

Protokol'o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Bo|eslavi ve věciqýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Okresní správa sociálního zabezpeěeni Mladá Boleslav, Jaselská
ZgZfiY,293 01, Mladá Boleslav
Č.i. lzool t z20 -9o 1 o l 20 1 2l oo987 t 3 l 5290 l 1 1 t Loch

proti

povinnému (povinné): Martin Kopal, nar. }, Obruby

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne fi § -$$- ?il13 v souladu s bodem 8 čl. tI přechodných ustanoveni zákona
é.39612012 Sb., kterym se mění záů<on ě.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50E 64512012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

Mladá Boleslav dne 8 $ -8e- ?Úi]

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



J71 EXlffiJ,.í§,,:
Sp. zn. soudu: 50E 637l20l2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci vÝkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

proti

povinnému (povinné):

Okresní správa sociálního zabezpeěeni Mladá Boleslav, Jaselská
Z92nV,293 01, Mladá Boleslav
č.i. azool t z2o -9o 1 o l 20 1 2 t 1 0437 t 1,6625 t 1 2t Sv o

Liudmila Panok, nar. Mladá Boleslav

MgÍSimona Kiselová
soudní exekutor

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého267, dne §§ "fi$-?il!] vsouladusbodem8čl.ilpřechodnýchustanovenizákona
č.39612012 Sb., kteqým se mění zákon ě.9911963 Sb., oběanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
mačkou 50 F,63712012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:-------

Mladá Boleslav dne
$ u -fi{- ?ú13

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu



okresní soud v Mladé

oprávněného:

proti

povinnému:

Sp. zn. soudu] 50E 63512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci qýkonu roáodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečeni Mladá Boleslav, Jaselská 292llv,
293 0l, Mladá Boleslav
č .i. lzool t z2O -9o 1 o l 20 1 2 t 1 o80g t 1,6622 t 1 2 t Sv o

Chu Van Quang, nar.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:-------

Mladá R..,l."l,,,l." $ $ 8j' Z"}JJ

předal soudnímu exekutorovi]Vtg, Sipgně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne fi § -[já- ŽjlJ v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona
ě.39612012 Sb., kteqým se mění zilkon ě.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 63512012.

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor

i,
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171 EX.?.?:?..í,!é;;

Sp. zn. soudu: 40 E 629l2a12

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněného Čn - jednající prostřednictvím organizační složky státu Okresní
soud v Mladé Boleslavi, nám. Republiky 100,293 05, Mladá
Boleslav

zastoupeného vym.uř.
proti
povinnému Pavel Hlaváček,
byem

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mladá Boleslav dne ú § "fiá- 2úi3

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

vS 5600099410

předal soudnímu exekutorovi Mgr._Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého267, dne 8$ "ťj.-?j1] vsouladusbodem8čl.IIpřechodnýchustanovenizákona
ě.39612012 Sb., kteným se mění zákoné.9911963 Sb., oběans§ soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 62912012.

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



\zlwxZ.aii.i.ffi,
Sp. zn. soudu: 50E48912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): ČR - Obvodní soud pro Prahu l, Ovocný trh 14,1 10 00, Praha l
VS: 560004351 2,5600032812

proti

povinnému (povinné):

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mlada Bo|eslav,
Palackého 267, dne 

61$j _f;t,- ili,] v.souladu s bodem 8 čl. ilpřechodných ustanovenízákona
é.396/2012 Sb., kteým se ňrění zákon ě.9911963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 48912012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

Mtuaa got"*'u.n nn" 8 $ -ti- ?3iJ

Mgr. Jfi KaJm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor

1,

!.

i
,i.



Sp. zn. soudu: 40E43712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného : Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská
292lIY,293 01, Mladá Boleslav
č j.42007 l 220 -901 0 l 2012 l 7 81 5 n 16 5 5 8/Je \rN čj .4200 7 l 21 0-90 1 3 -
II.5.2012-4801226

proti
povinnému : NISE STAYMQNT,s,r.q., Boleslav,

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého267, dne 11§ -ťí-71'!3 vsouladusbodem8ěl.ilpřechodnýchustanovenízákona
ě.396/2012 Sb., kterlfon sďrňení zákon ě.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 43712012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mladá Boleslav dne [ § "8Á- ?$iJ

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



k, rx.?,r:l..l.-.:,?.t

okresní soud v

oprávněného :

proti
povinnému:

Sp. zn. soudu: 40E29912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

9^Y::"! ._p.lyu sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jasel ská 2g2 / lv,
293 01, Mladá Boleslav
ě j.42007 1220 -9 0 I 0 l 20 1 2 l 0 6 1 3 1 l 5 07 9,5 09 1 l l 2 lLoch

VS5300017713pM

Yuriy Delyn, nar. 07, Josefuv Důl

Předal soudnímu exekutorovi_Mg1. Simoně Kiselove, se sídlem Exekutorského úřadu M|adá Boleslav,
Palackého267, dne fi$ -8í*-2Í13 vsouladusbodem8čl.ilpřechodnýchustanovenizákona
ě- 396/2012 Sb., kterlým se mění zákon č.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
zračkou 40E29912012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mlarlá Roleslav rtne fi § -$§- ?li3

Mgr. jtři Ralm
předseda soudu

MEíSimonaRiséIoř



:í
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I
ř ,6ll rx /r* (..?,rA

okresní soud v

oprávněného:

proti

povinnému:

Sp. zn. soudu: 50E29912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

ČR - Vězeňská služba ČR, Soudni \672lla,140 00, Praha 4 - Pankrác
čj Vs 105406l2012-alft07

DanielHaněin, nar.

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého26J, dne fi§ -f;l,-?j1] vsouladusbodem8čl.ilpřechodnýchustanovenízákona
ě.39612012 Sb., kterým se mění zákoné.9911963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 F.29912012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--------

$ $ "*&- tú1]

Mladá Boleslav dne

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



171 Ex#/fl..t..(..Q.,

Protokol o předání spisu soudnímu

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):

proti

povinnému (povinné):

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:-------

$ -ú&" ?ů13

předseda soudu

Sp. zn. soudu: 50E 6|'l12012

exekutorovi

Mgf. Simona Kiselová
soudní exekutor

ČR - Okresní soud v Mladé Boleslavi, nám. Republiky 100, 2g3 05,
Mladá Boleslav
VS:5600059111

JosefČerveňák, nar. 429,Bento

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 26J, dne fr $ "il,i- 2j;l v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zíkona
č.39612012 Sb., kteným se mění zákoi ď.9911963 Sb,, oběans§ý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 61712012.



okresní soud

oprávněného :

proti
povinnému :

Sp. zn. soudu: 40E 59512012
protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

v Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

$fiTl' ;sffi ffi:'"Ího 
zabezpečení, Karlovo náměstí 205 4, 5 47 0 1,

é j.4 6004 /220 -243 4 -29 .08.20 12-20 49 4- 1224 -4 5 3 /SV-VL

Zdeněk Steklý, nar.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

MIadá Boleslav dne fifi -sj_ ?,l,í,}U U| !Ť 4JlJ

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

předal soudnímu exekutorovi Mgr, Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu M|adá Boleslav,Palackého267, dne, 
t$,,ti-21t3 vsouladusbodemser.rIpřechodnýchustanovenizákona

:":?ť::}/'§?;§'jfiT " -"eňi Žá"ťé|, 99/1963 su" áie",,r.i soudní řád, spis vedený pod spisovou

Mgr. Simona Kiseloiá
soudní exekutor



WF,;í,?,ruffi
Sp. zn. soudu: 50 E 61012012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu roáodnutí

oprávněné. okresní správa sociálního zabezpečení praha - východ,
se sídlem Sokolovská 8551225, í90 00 Praha 9 - Vysočany
č 1. lzoostz2o-2434-17 .10.2o,12t 51287 12tspat4

proti
povinnému STICK s.r.

Hlavenec
pro 406.309,05 Kč

předal sourlnÍInu exekutorovi Ntgl. §Lqtoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 26'7, dne Z 5 -U&- ZU1J v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanoveni zákona
é.3961201?- Sb., kteqým se mění zákon ě.99/1963 Sb., oběanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 61012012.

2i]13-$&-25

předseda soudu
m

soudní exekutor



r _4a/nl ,/a

J7_1--ĚX{.*.l"-fu:,:,:
Sp.rn. soudu: 50 E 535/20l l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněné: 
8Íllil:"§ráva 

sociálního zabezpečení Praha-východ, Sokolovská 855/225, í90

proti
povinné:

č.i. lzoostz2o-2434-1g.7 .2o1 1 -22851287 12N oBl 4

ST|CK s.r
se sídlem nad Jizerou

pro 518.487,49 Kč

Předal soudnínru exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 26J, dne 2 5 -8ť,- ZíX3 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona
ě.396120112 Sb,, kterym se mění zákon ě.9911963 Sb., oběanský soudňí řád, spis vedený pod spisovou
značkou 5C} E 535/201 1.

Spolu se spisern byl soudnímu exekutorovi předán:--

Mgr, SimonaKišéIová
soudní exekutor



ii

okresní soud v
oprávněné:

proti
povinnómu:

pro 8.935,-- Kč

Sp. 
^. 

soudu: 60 E 28612012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci výkonu roáodnutí
okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská č, p. 292/IY,
293 01 Mladá Boleslav
č.i. 42007 /220-9010 12012 t 01856/l t 5064 / 12 lLoch

Štefan H u sá k, nar.
Benátky nad Jizerou

p. 163117, 294 7l

Palackého 26J, dne ? 5 -$l*- íiJ13 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona
Č.39612012 Sb,, kteým se měni zákon č.99l1963 Sb., oběanský soudní řád, spís vedený pod spisovou
značkou 60E,28612012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:-*-----

2 5 -${- 2$13

Mgr. Simona Kjselová
soudní exekutor

1

:



Iry ex{Š?!:i "":'lP: 
sp. zn. soudu: 50 E 23912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní sottcJ v Mladé Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

oprávněné: 
ffffiH,::1va 

sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 2gztlv,293 01

é.i. naoz n2o-g01 o l2o1 2t o48g4t 55121 1 1 tLoch
proti
povinnému: Štefan

bytem
pro 19.056,- Kč

předal soudnínru exekutorovi_M§T S^rjTnoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého26J, dne ?5 -8&,-ZU1J vsouladusbodem8č1,ilpřechodnýchustanovenízákona
ě.39612012 Sb., kteqýln se mění zákon é.9911963 Sb., občans§ý soudní řád, spii vedený pod spisovou
značkou 50 E 23912012.

Spolu se splisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

- ?l13

!
:

l
l'
l

předseda soudu



Sp. zn, soudu: 40E63512012

Protokol o předání §pisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oPrávněného Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292llv,
293 0I, Mladá Boleslav
č j.42007 1220-9010 l20 12l | 4280 l 5 587 l l l

proti
povinnétnu : Jan Hlaváč, nar , Dobrovice

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Ki/l Vlgr.
?5 "$e - 2013 v souladu s bodem 8 č1. n přechodných ustanovení zákona

Se úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 26J, dne
Č.39612012 Sb., kterlým se mění zákon ě.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 63512012.

Spolu se splisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

? 5 "§&- ?013

předseda soudu
Mgr. Símon,a KiseIdTá
soudní exekutor



okresní soud v Mladé

oprávněného :

proti
povinnému :

pro l 1.980,00 Kč

Lulcíš Briestenslcý, nar
Boleslav, IČ:48940283

Sp. zn. soudu: 40 E 66312012

Protokol o předání §pi§u soudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci qýkonu roáodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 2gz1v,
293 0l, Mladá Boleslav
č.1.420071220-90101201216648lMa\,t{ čj,42007/210-9013-9,8.2012-79l1226

01. Mladá

předal soudtrílnu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 26J, dne ?5 -8!l-?.113 vsouladusbodem8čl.ilpřechodnýchustanovenízákona
é.396120112 Sb., kteým sé mění zákon ě.9911963 Sb., oběanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 66312012.

Spolu se sprisem byl soudnímu exekutorovi předán:------

u 5 "$e- ?,113

předseda soudu
Mgr.SiffiKiEě
soudní exekutor



ť]

3w ur&!,Q"l".(í,,,,_

Sp. zn. soudu: 50E 44012012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněné: okresnÍ správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292llv,293 01
Mladá Boleslav
č.i. lzool tz2o -9o10t2o1 2l7 81 0 I 1 t 6551 t J e

proti
povinnému.

pro 6.662 ,- Kč

Lukáš Briestenský
bytem nám. Míru

předal souclnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackélro 261" dne ? q _8!u_ 2013 v souladu s bodem 8 ěl, il přechodných ustanoveni zákona
č.39612012 Sb.. kteqým se rňďní zákon ě.9911963 Sb., občans§ soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 5a E 44012012.

Spolu se spisenr byl soudnímu exekutorovi předán:------

? 5 -$!,- ?l13

Mgr. SimonlffiIfi?i
předseda soudu



okresní soucl v

oprávněné:

proti
povinnému:

pro l1.242,-- Kč

Sp, rn. soudu: 60 E l 8312012

' Protokol o předání §pi§u soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská č. p.292/IY,
293 01 Mladá Bo|eslav
- č. i. 42007 1220-9010 12012 13149 l l l 6454 l J e

Lukáš Briestenský
293 01 Mladá Boleslav

í Míru č. p. 1003,,

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:------

2 5 "$&- 2$i3

Předal soudnínru exekutorovi Mff" §i,tto"ě Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackélro 26], dne Z 5 -Ú{- 2013 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona
Č.39612012 Sb., kteqým se mění zákon ě.99l1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 6C| E l8312012.

předseda soudu
Mgr. SimonFffiI6fi
soudní exekutor



l

il]i WX{.í.!,/,,l,,,(,#,"

okresrií soud v Mladé

oprávněné:

proti
povinnérnu:

pro 35.944,-- Kč

Sp. zn. soudu: 60F.53512011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci výkonu roáodnutí

Okresní správa sociá|ního zabezpečení Mladá
0l Mladá Boleslav
č.j. : 42007 1220-9 010 l 20 l 1/l 8 l 56/3,6 1 80/1 1 /Svo

Boleslav, Jase|ská čp. 292/tY, 293

Pv 237/20ll

Petr Mysí\nar
01 Mladá Boleslav

předal Soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,

!,';;:;:;í'{;,ii"ť-&I*fl{;lilL3,,';;,"#'ů:H!;n&::Jlíffi }:3;ř,*:ni::,135;;
značkou 60 E 53512011,

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--------

Mgr. šmonaRiFldTá

{

:

i

ť



171 EK.{í..!?.,t,,,/§,,,

Sp. zn, soudu: 50E 791201l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní sorLld v Mladé Boleslavi ve věci qíkonu rozhodnutí

oprávněné: okresní správa sociálního zabezpečení Mtadá Boleslav, Jaselská 2g2llv,293 01
Mladá Boleslav
č.i. lzool t z2o-go10 l 2o,|,l t 1 108 l 4945t Je

proti
povinnému:

pro 31.464,

Petr Mysík,
bytem 17. Boleslav,

Boleslav

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--------

soudní exekutor

trvale
Kč

Předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackélro267, dne ?5 -$í-_2í113 vsouladusbodem8čl.ilpřechodnýchustanovenízákona
é,39612012 Sb., kteqým sefienŤŽatótí e . qqnqS3 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 5C| E 79120]11.



I:T E"x{í!:L.rJ|:

Sp. zn. soudu: 40E 50312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oprávněného

proti
povinnému:

Čn - jednající prostřednictvím organizačni složky státu Obvodní
soud pro Prahu 2,Francotlzská 19, 120 00, Praha2
VS 5600069307, VS 53000l08l3 pro soudni poplatek

Aleš semerák

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona
ě.396/2012Sb., kte4ým ,. flr$.iBará?i\,. gqnqdz Sb., občans\ý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 50312012.

§ $ -fi&- ?$1]
lqáá Rnlcclqrr ílnp

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



í

17"! trK{í.1*.l ,v3
l- .*

Sp, zn. soudu: 50E2912012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Město Ústí nad Orlicí, Sychrova ulice l6, 562 24, Ústí nad orlicí
zn. MUUo/1 921 l2012loPŽlMR

proti

povinnému (povinné):

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi

předal soudnímu exekutorovi Mgr. simoně kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne _ 9 -C,q_ ZBl3 v souladu s bodem 8 ěl. II přechodných ustanovení zákona
é.396/2012 Sb., kteým se měňí'zákon-ě.99/t963 Sb., oběans§ soudní řád, spis vedený pod spisovou
znaěkou 50E29l20I2.l

ř

t

t

i

i

předseda soudu
Mgr, Simona Kiselová
soudní exekutor



nvxg.1{.t.m.:
Sp. zn. soudu: 40 E 46712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

oPrávněného(oprávněné): 
i§řr}]r;Ťtt*ffiťiŤů.,,#"pečení 

Mladá Boleslav, Jaselská

ě j.42007 1220-9010 l 20121 8643 l l l 657 1 l J e

é j.4200,7 1210-90|3.1 4.5.2012-487 1226

čj.4200,7 l 1 10-63 l2-4.4.2012-49 42 lP -085 lHK
proti

novinnému (oovinné): Alena Lukešová.

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,

ialackého 267, dne - 9 _CE- 2013 " 
souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona

ě.39612012 Sb., kteqým se mění zákon ě. 9911963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40E 46712012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:--

Mlaílá R^lesl... Á-^ - 9 -n[- 20|3

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová -
soudní exekutor



171 EX&?.!.l.../,§,

Sp. zn. soudu:40 E l l9l2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci ýkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292lIY,

okresní soud v Mladé

oprávněného :

proti
povinnému

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Siry9lě Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne * 9 -$q- 3013 " 

souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona
č.39612012 Sb., kter;ým se mění zákon ó.9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 40 E 119l20l2.

293 01, Mladá Boleslav
é j.42007 1220 -9 0 I0 l 20 12l 1897 12,63 45 l 12 l Sv o PV 899 l 20 1 1

předseda soudu
Mgr. Simona KiseIdTá
soudní exekutor



J71 EX{ílíl..(:ý;
Sp. zn. soudu: 40E38712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boles|avi ve věci výkonu rozhodnutí

oPrávněný: Čn - jeana;ící prostřednictvím organizační složky státu okresní soud v
Mladé Boleslavi
Zastoupený vymáhající úřednicí vs 55000l4609, 5300004613

proti

povinnému Petr Tomášek,

předal soudnímu exekutorovi Mgr. simoně kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého267, dne fi§ _&&-?íl13 vsouladusbodem8čl.ilpřechodnýchustanovenízákona
č. 39612012 Sb., kteqým se 

*mini"Žat'Óň"e 
. 9911963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou

značkou 40E387l20l2.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: --

l|;[ll.áÁ Rnleclqrr áno fi § -8&- 2013

Mgi. JiříRajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



l7í EK.mťm.:

Sp. zn. soudu: 50 E 63312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boles|avi ve věci ýkonu rozhodnutí

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boles|av,
Palackého267, dne íjfi -r;i_ili,1 vsouladusbodem8čl.ilpřechodnýchustanovenízákota
é,39612012 Sb., kteným se řnění)ákó;rt,.99l1963 Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 63312012.

oprávněného (oprávněné):

proti

povinnému (povinné):

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán:

"fi{- l$13

Okresní správa sociálního zabezpeéení Mladá Boleslav, Jaselská
292lTI,293 01, Mladá Boleslav
č.i. lzool tz20-901 0l2012t 01 42821 1 l 5246t 11 /Loch

vítězslav sekáč,

předseda soudu
Mgr. Simona KiseloÝá
soudní exekutor



!]

t

, ln rx(I?;!l ..(§.":
i

i Sp. zn. soudu:S}E 63912012
l
1 protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
l

, gkresní soud v Mladé Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

1 oPrávněného: Okresní správa sociálního zabezpeěeni Mladá Boleslav, Jaselská 292/Iv,
293 0l, Mladá Boleslav
,\l C.j. 42007l220-9010l2012l02508t3t5343t1llLoch

proti

povinnému (povinné): Petr Kuěírek, nar. 4 01, Bakov nad Jizerou

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne 

n ť} _í]í_ ?nít v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoven í zákona
Č.39612012 Sb., kterym se%něnfŽáltdťt. qgngez Sb., oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 63912012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předrán:-------

Mladá Boleslav dne 
fi $ -c{_ ?l13

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



WF}{?!?(/..m
Sp. zn. soudu: 40E 66712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Boleslavi ve věci výkonu rozhodnutí

Okresní správa sociálnÍho zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292lly,
293 0l, Mladá Boleslav

okresní soud v Mladé

oprávněného :

proti
povinnétnu :

:

l spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

?1i]

Předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackélio 26"l, dne 8§ -fr$'- ?1i3 vsouladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovenizákona
ě.39612012 Sb., kteqým se mění zákon ě,99l1963 Sb., oběans\ý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 4a E 66712012.

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor

č j.4200'7 l 220 -90 1 0 l 20 12 l 1 0 l 664 1 l 12 l Sv o PY 202 l 20 12

Aliona Parfeni,



171Exii!.r..t 43

Sp. zn. soudu: 50E68512012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věci qýkonu roáodnutí

oprávněného: Okresní správa sociálního zabezpečeni Mladá Boleslav, Jaselská 2gzllv,293 07,
Mladá Boleslav
Č.i. +zoal n2o-9o1 ot2T12t 5163t 12tLoch

proti

povinnému: Vadim Serafimovici, nar.

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského uřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne $ 0 -8e- ?$i] v souladu s bodem 8 čl. il přechodných ustanovení zákona
Č.396/2012 Sb., kteqým se mění zákon ě.99l|963 Sb., občans§ý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 68512012.

Mladá Boleslav dne fl § -$á- ?1i]

01 Bakov nad Jizerou

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor



okresní soud v

oprávněného :

proti
povinnému

Sp. zn. soudu: 40E64312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Mladé Boleslavi ve věci qýkonu rozhodnutí

Sergiy Buravlov, nar.
Boleslav

293 0l, Mladá

Předal soudnímu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého 267, dne $ § -Úe- ]t'l v souladu s bodem 8 ěl. il přechodných ustanoveni zákona
Č.396/2012 Sb., kíeqým se mění zákon ě.9911963 Sb., oběanský soudní řád, spň vedený pod spisovou
značkou 40 E 64312012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předán: ---

Mladá Boleslav dne
CI _fi "fi,l- ?*1]

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu soudní exekutor

Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, Jaselská 292ilV,
293 01, Mladá Boleslav
č j. 42007 1220 -90 1 0 l 20 12 l I l 638 l 1,6632 l 1 2/Svo PV 67 2 l 20 12

Mgr. Simona K]se6vá



nru{í{a*H
Sp. zn. soudu: 50 E 34312012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Okresní soud v Mladé Boleslavi ve věciqýkonu rozhodnutí

oPrávněného: Okresní správa sociálního zabezpeěeniMladá Boleslav, Jaselská 292lIv,293 0l,
Mladá Boleslav
č.i. lzool tz2o-9l1 ot2o1 2t7 25g 16527 l 12I Sv o

proti

povinné: Kristina Beznossova, nar. 01 Mladá Boleslav

Předal soudnítnu exekutorovi Mgr. Simoně Kiselové, se sídlem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav,
Palackého267, dne nq -fi&_?ilt] vsouladusbodem8ěl.ilpřechodnýchustanovenízákona
ě.39612012 Sb., kteqým se r?r8ni Žát<6h'i. qgtDS3 Sb., občanslqý soudní řád, spis vedený pod spisovou
značkou 50 E 34312012.

Spolu se spisem byl soudnímu exekutorovi předrán:--

fi § -E&- ?il13

Mladá Boleslav dne

Mgr. Jiří Rajm
předseda soudu

Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor














































































































































































































































