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057E)(4 427 t 1.3
Sp. zn. soudu: 34 E 1334/2012

Protokot o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v Přerově ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): česká republika ' Úřad práce České republiky se sidlem na Karlově
náměstí 1359/l. Praha 2. Krajská pobocka v olomouci' Vejdovského
988/4, adresa pro doručo!ání. zerotínovo nám. l68/2I' Přerov

proti

Povinnému (povinné):

předal prostřednictvím dožádaného soudu soudnímu exekutoÍovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi, se

sidlem Exekutorského úřadu v olomouci, Pavelěákova 14, v souladu s bodem 2,5 a 8 čl.
přechodných ustanoveni zákona č'39612012 sb., ktefým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou 34E 1334/2012

Podpis předsed

Dana Hamplová, nar' 17.07.l980, BÍatÍská 709/34'750 02'Piercý

sprs

1S -03- 2011
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057E)(4417/'.1 3
Sp. zn. soudu:34 E 1044/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v PřeÍově ve věci výkonu roáodnutí

oprávněného (oprávněné): Magistrát města olomouce, Horni náměstí 583, 772 00' olomouc
přoti

Povinnému (povinné):

předal prosťednictvím dožádaného soudu soudnímu exekutorovi Mgr' lng' Radimu opletalovi, se

sídlem Exekutorského úřadu v olomouci, Pavelčríkova 14, v souladu s bodem 2' 5 a 8 čl' II
přechodných ustanovení zákona č' 396/201'2 sb', kteďm se mění zákon č' 99/1963 Sb'' občanský
soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 34E 

'044/2012

Podpis exekutora, L1erý spis převzal

1g -03- 2011

Antonín Masíý, nar. l4.0ó.l953, Cementářské sidliště 13l ó' 753 0l'
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s57ExÍ485l14
Sp. m. soudu: 34 E 1300/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v PřeÍově ve věci qikonu rozhodnutí

oprávněného (oplávněné): Česká republika - Úřad pníce české republiky se sídlem na Karlově
!áměstí 1359/l, Praha 2, IGajská pobočka v olomouci' Vejdovského
988/4, adresa pÍo doruěování, Žeřotínovo nám' ló8/21, Přerov

proti

Povinnému (povinné): Ilon6 Homičková. nar. l7.l2' ls82. RoLfmice s8. 75 l 04. Rok}'hice

předal pfosťednictvím dožádaného soudu soudnímu ex€kutorovi MgŤ. Ing' Radimu opletalovi, se
sídlem Exekutorského úřadu v olomouci' Pavelčákova 14' v souladu s bodem 2, 5 a 8 čl. Il
přechodných ustanoveni zákona č' 3961201,2 Sb', lr1eým se mění ákon č.99/19ó3 sb.' občanský
soudní řlád, spis vedený pod spisovou značkou 34E 1300/2012

Podpis exekutora, ker'ý spis pffiál
'19 -03- ?01{
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057E)(1484/14
Sp. zn. soudu: 34 E l02ll20;2

Protokol o předání spisu Šoudnimu exekutorovi

okresni soud v Přerově ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (opÉrměné): Česká republika Úřad práce České republiky se sídlem na KaÍlově
náměstí l359ll, haha 2, Krajská pobočka v olomouci, Vejdovského
988/4, adlesa plo doručovráni' Žerotinovo nám' 1 68/2 1 , Přerov

proti

Povinnému (povinné): l) Lenka Holubová,
Přerov
2) Ladislav Holub,
Přerov

předal prostřednictvim doádaného soudu soudnímu ex€kutorovi MgI' Ing' Radimu opletalovi, se

sídlem Exekutorského úřadu v olomouci' Pavelčákova 14, v souladu sbodem 2,5 a 8 čl.
přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb', kteďm se mění ákon č. 99/1963 sb., občanský
soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 3 4E' 1021/2012

nar. 04'05.1969' KainaÍoýa 12/2849,

nar. 01.09.1964, Kainarova 2849/12,

750 02,

7s0 02,

Podpis exekutora, kte4ý spis

'1g _Íl3- 201l
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057EX4424/13
Sp. zn. soudu: 34 E I t 1712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

okřesní soud v Př€rcvě ve věciÚkonu rozhodnutí

oprávnčného (oprávněné): Česká rcpublika Ú;ad pIáce české republiky se sídlem na Karlově
náměstí ]35o/l. Praha 2. lcajská poboČka v olonouci' Vejdovského
988/4, adresa pro doručování' Zerolínovo nám. ]ó8/2l. Přerov

proti

Povinnému (povinné): Josef Kuštein, nar' 25'09.l952,Nachmelínku 58, 75l 21, Prosenice

předal prostřednictvim doádaného soudu soudnímu exekutorovi M8r. Lú!. Radimu opletalovi' s€
sídlem Exekutorského úřadu v olomouci, Pavelčákova 14' v souladu sbodem 2. 5 a E čl'
přechodných ustanoveni zákona č' 396/20l'2 Sb., kerým se mění ákon č. 9911963 sb., občanský
soudní řád,sPis vedený pod spisovou značkou 3 4E' 1'111/2012

V ..........................dne

Podpis exekutora' kte{ý spis převzal
''l9 _Í]} ?tlíi
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Sp. m. soudu:34 E 1021/2012

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v Přerově ve věci qikonu rozhodnutí

oirávněného (oprávněné): Česká republika Úřad práce České republiky se sídlem na Karlově
náměstí 1359/L, haha 2,Ikajslá pobocka v olomouci, Vejdovského
988/4, adresa pro doručování. Žerotinovo nám' l68/2l. PřeÍov

proti

Povinnému (povinné):

457E){4418/13

ner. 04'05.19ó9, Kainarova 1212849,

nar' 01.09.19ó4' KlinaÍova 2849/12'

1) Lenka Holubová,
Přerov
2) Ladislav Holub,
Přerov

150 02,

750 02,

předal Fosťednictvím doádaného soudu soudnímu exekutoÍovi M$' Ing' Radimu opletalovi' se

sidlem Exekutorského úřadu v olomouci' Pavelčákova 14' v souladu sbodem 2,5 a 8 ěl. ll
přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb., kteďm se mění zákon č' 99/1963 Sb'' občanslcý

soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 34E 102112012

'1g -Íl3' 201i

Podpis exekutom, kte.ý spis převzá
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c57EX442211.3
Sp. zn. soudu:34 E 1088/2012

Protokol o předání spisu soudÍímu exekutorovi

okresní soud v Přerově ve věci výkonu Íozhodnutí

oprávněného (oprávněné): ' Česká republika - Úřad pnáce České republiky se sídlem na Karlově

náměstí 1359/L, Praha 2, KrajsLá poboč*a v olomouci, vejdovského
988/4, adresa pro doÍučo'Ýání. Žerotinovo nám' l68/21. Přerov

prcti

Povinnému (povinné):

předal pfostřednictvím dožádaného soudu soudnímu exekutoÍovi Mgr' lng' Radimu opletalovi, se

;ídlem Ex€kutorského úřadu v olomouci, Pavelěákova 14, v sou|adu sbodem 2,5 a 8 čl' Il
DrechodnÝch ustanoveni zákona č.396120|2 Sb., kteým se mění ziákon č' 99/1963 sb', občanský

loudnítáá. spis vedenj pod spisorou maČkou J4L lo88/20l2

Lenka Ho]ubov4 nař' o4.o5' l969, Kainarova l212849,'7 50 02, PÍeÍoy

1g -Íl3- 2011

Podpis exekutora' kteď spis převzal
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457E)(4420/13
Sp. zn. soudu: 34 E 1086/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Přerově ve věci výkonu rozhodnutí

oÉávněného (oprávněné): Česká republika - Úřad práce České republil1 se sídlem na Karlově
náměstí 1359/1' P.aha 2, K'rajská pobočka v o]omouci, Vejdovského
988/4, adÍesa pro doručování' ŽeÍotínovo nám' ló8/2t. Přerov

proti

Povinnému (povinné): Petra Perzová, nar. 15'03.1972, Křenovice l30, Kojetín

př€dal Fostřednictvím dožádanébo soudu soudnímu exekutoÍovi Mgr. lng' Radimu opletalovi, se
sídlem Exekutorského úřadu v olomouci, Pavelčákova 14, v souladu sbodem 2' 5 a 8 čl.
přechodných ustanovení ákona ě.39612012 Sb., kteďm s€ mění zákon ě. 99/1963 sb., o&anský
soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 3 4E 108612012

19 -03- 2o1t
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Sp. m. soudu:34 E 1021/2012

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v Přerově ve věci qikonu rozhodnutí

oirávněného (oprávněné): Česká republika Úřad práce České republiky se sídlem na Karlově
náměstí 1359/L, haha 2,Ikajslá pobocka v olomouci, Vejdovského
988/4, adresa pro doručování. Žerotinovo nám' l68/2l. PřeÍov

proti

Povinnému (povinné):

457E){4418/13

ner. 04'05.19ó9, Kainarova 1212849,

nar' 01.09.19ó4' KlinaÍova 2849/12'

1) Lenka Holubová,
Přerov
2) Ladislav Holub,
Přerov

150 02,

750 02,

předal Fosťednictvím doádaného soudu soudnímu exekutoÍovi M$' Ing' Radimu opletalovi' se

sidlem Exekutorského úřadu v olomouci' Pavelčákova 14' v souladu sbodem 2,5 a 8 ěl. ll
přechodných ustanovení zákona č.39612012 sb., kteďm se mění zákon č' 99/1963 Sb'' občanslcý

soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 34E 102112012

'1g -Íl3' 201i

Podpis exekutom, kte.ý spis převzá
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přoti povinnému

057EXí102/14
číslojednací: 44 E 910/20l1-l5

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části pn'ní,

cl' II zák.č. 39ó12012 sb..

ve věci qÍkonu rozhodnutí sp' zn. 41F' 910/201|

Ye vlci oprávněného česká republika - okresní soud v olomouci, Tř. svobody 16,

731 38, Olomouc

Pavel Šašek

nar. 09.01'1978, Stcrnbcrská ,l97' 783 9l' Uničov

vedené u Okresního soudu v olomoucr

l'ředseda Okresního soudu v olomouci níže uvedcného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustánoýeÍí vtčlcná do části první, čl. II zák.č. 396/20l2 sb.,
kdv

dte bodu 2) iěchto přcchodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' kteú by]a zahájcna předc
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ktená podle $ 251 zákona č' 99/] 963 Sb., ve zněni účinném ode
dne nabýí Úlčinnosti tohoto zákoDa' nespadají po dni nabýí účiirnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jcho obvodu,
a \Yrozumí o tom oprávněného a přís]ušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenovírn
žádný exekutor' soud řízení rozvrhDe rovnoměmě mezi soudní exekuloÍy, kteří byli jmeĎováni do
obvodu soudu, ktcrý má společnou hranici stímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
kÍajského soudu'

dle bodu 8) přechodnýoh ustanovení o předání spisů sepíše piedscda soudu a soudDí cxckLllor
protokol, ktcrý se boz zb)'tečného odk|adu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudĎího
exekutora a na internetových stráÍkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exckutor, ktcry spjs převzal' a den, kdy k přcvzctí
spisu došlo'

z^ použití shora uv€dených bodů přechodných ustanove byla shora rubrikovaná Yěc
řozvržena a př€dává se soudnímu ex€k[torovi Mgr.Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pave|čákova 14.

soudní poplatek nechť j€ uhÍazen na účet soudu č.3703-921811/07l0' vs 4'l120'101l.

V Olomouci rlne 25.2.2014

Jelínek
OS v Olomouci
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--
v€ věci \"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 900/2010

Yc věcioprávněného Česká repúblika - okresní soud v Olomouci, Tř. Svobody 16'

731 38, Olomouc

Květa Melcrová

nar. 17.02.1950, Přichystalov. 1077170' 772 00, Olomouc -

Hodolany

proti povinnému

057EX1104t14
Čís]ojednací: ,t3 E 900/2010-2l

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU trxEKUToRovI dle přeChoalných ustaooveni vtělcných do Části pn'ní,

cl. II zákč. 396/2012 sb.'

vedené u Ol<resního soudu v olomoucr

Přcdscda okťcsního soudu v olomouci nŽe uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dl€ přechodných
ustanovení Ytělcná do Části pnní, Čl' lt zák.č. 396/20l2 sb',
kdv

dle bodu 2) těchto přcchodnýoh ustanoveni řízení o výkonu rozhodnuti' kÍcrá byla zahájena přede

dnem nabyti účinDosti tohoto zákona i l,1erá podle s 25] zákona č' 99/1963 Sb', ve znění ilčinném ode

dne nabyti účinnosli tohoto zákona, nespadaji po dni nabýí účinnosti lohoto zákona do působDosti

soudu. soud rozwhne rovnoměmě mezi soudni exekutořy, kteří b}li jmenován; do jeho obvodu,

a vyrozumí o toln oprávněného a příslušného soudního exekutom. Není-li do obvodu soudu jmenován

žádDý exckutor. soud řízení rozvrhne rcvnoměrně mez; soudni exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, který má spo]ečnou hranici stimto obvodem a ktery patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných Ustanovení o přcdání spisů sepíše předseda soudu a snl"]ní eYeklllÓr

protokol, ktený se bez Zbýečného odkladu zverejni na úiedni dťsce soud(l, na urednI desce soudního

;xekutora a n; int€nreto{Ích stránkách Exekuto;ské komory České reptlbliky. V pÍotokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekrrtoř, ktcď spis převzal, a den' kdy k převzctí

spisu došlo'

7':n pol|žití shor'r uvedených bodů přcchodných ustatrovení byla short rubrikovaná včc

rozvržena lt př€dává s€ so[dnímu €xekutorovi Mgr.Ing. Radimu olletalovi' s€ síd|em olomouc'
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 25.2.201,1

ichal Jclínek
OS v Olomouci
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057Ex1í05l14
Čís]ojednací: 44 E 1921201l-2l

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtě|cných do části pn'ní,

Cl. II zákč. 396/2012 Sb..

vc včci opřávněného

proti povinnému

vevěciYýkonu řozhodnutí sp. zn' 41F' l92D0ll

Česká rcpublika - okresní sourl v olomouci, Tř. Svobody 16,

731 38, Olomouc

Milan Honig

nař. 04.05.1969' sobáčov 23' 783 2l' Mladeč

vedené u okresniho soudu Y olomouci

|'ředseda okresního soudu v olomouci níže uYedeného dnc předál označenému
soudnímu ex€kutorovi shora rubřikovaný spis' a to postupem dle přcchodÍých
ustanovení vtčlcná do části prýní, čl' II zákč. 396/2012 sb.'
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodůutí' která byla zahájena přede
dncm nabyli účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25l Zákona č. 99/1963 Sb'' ve zněni úči lém ode
dnc nabylí účinDosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto ziikona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a \ryrozumí o tonr oprávDěného a přís]ušného soudního exekutora. Nenili do obvodu soudujmenoválr
žádný exekutor' soud řízení foz\'rhne lovnoměrně mezi soudní exekuÍory. kteří byli jmcnováDi do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tjmto obvodem a kteď patří do obvodu steinóho
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu. na úřcdní desce soudního
cxekutora a na internetových stránkách Exekulorské komory České rcpubliky' V protokolu se uvede
spisov/r znaěka soudu' o7načcní účastníků říŽeDi, exekutor, kte.ý spis převzal, a dell, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ poýžití shora uvcdetrých bodů přechodných usÍanovení byl shořa rubrikovaná \'čc
řozvržena a přcdává s€ soudnímu exekutoroýi Mgř.Ing. Rldimu opletalovi' s€ sídl€m olomouc,
Pavelčáková l,Í-

V Olomouci dne 25.2.2014

.IIlDr. hal Je|ínek
přcds OS v Olomouci
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057EX1112t14
Čislojcdnací: 43 E 406/2004'9

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oloMoucl
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtětenycl ao élistipnni,

Cl' II zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 406I2n01

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud y olomouci' tř. svobody 16'

771 38, Olomouc

proti povinnému David Hluší

nar. 02.03.1983' Horni Íáměstí 583' 779 00, olomouc

vedené u okiesíího soudu v olomouci

Předscda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zák.č.396,20t2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu mzhodnutí, ktelá byla zahájena přede
dnem nabýí úěinnosti tohoto zlíkona a ktera podle lj 25] záLona č' q9ll96] Sb'' ve znění účinném ode
dne.nabýí účinnosti tohoto ákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zikona do působnosti
soudu. soud rozvrhne Íovnoměmě me7i soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoŤa- NeniJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu sorrdu, ktel'ý má společnou hranici stímto obvodem a kteqi'patří do obvodu stejného
kraiského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol' kteď se bez zbýečného odkladu zveřejni na úředni desce soudu' na riřerjní desce soudního
exckutora a na inteřneto!"ých stránldch Exekutorské komory České republiLf7. v protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účastníků řízení, ex€kutor, který spis převza], a áen, kdy k převzetí
spisu došlo.

za polužiti shora uvedených bodů př€chodtrých ustanovení byla shora rubrikovaná věc
řozvrž€na a př€dává se soudnímu ex€kutorovi Mgr.Ing. Radimu opl€talovi' se sídlem olomouc'
Pavelčákova l 4.

V Olomouci dne 25.2.2014

lí

JUDr. Michal Jelínek
přcdse{a OS v olomouci

-. -.''í .-"-
,íl 35 vl o].rl.ia--

soudní exekutor
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\'c věci oprávněného

proti povinnému

057EX1100 !11
Číslojednací: 4,1 E 809/2012-10

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM V oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRoVI dle přechodoých ustanoveni vtčlcných do části první,

Cl. II zák.č.396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn. 44I' 809Do12

česká rcpublika - okresní soual v olomouci, Tř. Svobody 16'

731 38, Olomouc

Lenka Zlámalová

nar. l0.03'1976' Na Kopci 49' 783 72' Velký Týnec

vcdené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedenóho dne předa| označenému
soudnímu elekutořovi shořa řubrikovaný Špis' a to postupem dl€ přechodných
ustanov€ní vtčlená do části první, Čt. lt zák.č' 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodnýcb ustanovení řízcní o \.ýkonu rozhodnutí, která byla zaháiena přede

dnem Dabytí účinnosti tohoto 7ákona a k1erá podle s 25l Zíkona č. 99/]963 Sb'' ve znění účinném ode
dne nabytí účilnosti tohoto ziákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
solldu' soud rozvrhne rovnorrrěnrě mezi soudni exekutory, kteři byli jmenováni do jeho olrvodu,
a vyrozumí o tom oprávnčnóho a přislušného soudního exekutoÍa' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrlrnc Íovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu. kteý má spo]ečnou hranici s tínto obvodem a který patří do obvodu slejného
kTajského solldu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předárrí spisri sepíše předseda soudu a soudní cxckutor
protokol' který se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intenelových stÍánkách Exekutorské komory Ceské republiky. V protokolu sc uvedc
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteli spis převzal' a den, kdy k převzeli
spisu došlo'

Z^ po.užiti shořa uv€dených bodů přechodných ustanovcni byla sboŤa rubřikovlná včc
rozvržena a přcdává se soudĎímu exekutoŤovi Mgr' Ing. Radimu opletalovi' so sídl€m olomouc'
Pavclčákovtl l,Í.

soudní poplat€k nechÍ'je uhnrzen a účet solrdu č. 3703-92l8ll/0710' vs 44120809r2.

V Olomouci dne 25.2.201il

JUDr. l Je|ínek
soudní cxckutořpřerl v Olomouci
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057Exíí01/14
Číslojednací: 4,l E 253/2012-l5

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPtsu oKRESNÍM soUDEM V oLoMoUCI
soUDNÍMU EXEKUToRoVI dlc přechodných ustanov€ní vtělcných do části první,

cl. II zák.č.396/20l2 sb.'

ve věci oprávněného

proti povinnému

V Olomouci dne 25.2.2014

ve věci výkonu rozhodnutí sp' Zn. 14E 253120|2

česká rcpublika - olrresní soud v Olomouci, Tř. Svobody l6,

731 38, Olomouc

Radek Mráčck

nar. 20.0l.1978, Horní náměstí 583, 779 00' Olomouc

r edené u okresnibo soudu v Olrrmouci

Předseda Okresního soudu y olomouci níže uv€deného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupcm dl€ přechodných
ustanovení vtělená do části pr-vní' čl. II zák.č. 396/2012 sb.;
kdv

dl€ bodu 2) těchto přeclrodných ustanovení říZení o \ýkonu rozlrodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ktcriá podle $ 25l zákona č' 99/]963 Sb.' ve znění účinnóm ode
dne nabytí účinnosli tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti lohoto zákona do působnos|i
soudu. soud rozvrhne Íovnoměmě ňé7i souďrí exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvoc1u'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutořa. Nelrili rlo obvodu soudu irnenován
,,jdny cxeÍ.ulor. soud rilení lol\rhnc Ío\nolnémé me,,i soudni exckulor}. klerl r'l ii ;*.i"'"ii J"
obvodu soudu, kte{Í má společnou hranici s (ímto obvodem a kteý patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveDí o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutol
protokol, ktť se bez zbytečného odkladu zveřejní na úiední dcsce soudu' na úřcdni descc soudního
exckutora a na intemetových sÍálkách Exekutorské komory české republiky. v protokolu se uvcde
spisová značka soudu' označení účastníkťl řízení, exekulor, který spis převzál, a clerr, kdy k převzctí
spisu došlo'

Z^ ponžití shora uvedcných bodů přechodných ustanovetrí byla shora řubňkovaná včc
rozvržena * předává s€ soudnímu exekutorovi Mgř.lng. Rádimu opl€talovi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova l4.

soudÍí poplatek n€cht'je uhřazetr na úč€a soudu č. 3703-9218l l/0710' VS 44120253l2.

JUDr. al Jelínek
soudní exekutořpřed OS v Olomouci
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í}ť- EX5284,',í3.
Sp. m. soudu: 30 E I 119/2009

0spr 5002/2014

Foti

povinné:

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

okesní soud v Bruntá]e ve věci Úkonu rozhodnutí

opnívněného: Česká republika - Úiad práce České republi|ry, Karlovo náměstí
1359/1, 128 01, Praha 2

Milena Zifčiíková
nar. l6.12']974, Náměstí 9' května 4, 793 05,Moravshý Beroun

7'222,00 Kč s přís|.

předal soudnímu exekutořovi MgŤ. Ing. Radimu opleteloú'
ExeLutorshÍ úřad olomouc, se sídlem Pavelčákova l 4, 779 00 olomouc

v souladu s bodem 8 čl' TI přechodných ustanov€ní zíkona č' 396/2012 sb., kterým se mění zákon č'
99119ó3 sb., občanslqi soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou 30 E lll9D0o9.

K předání doš]o v Bruntále dne 24'0l.20l4

/ž yel
ruDr. Hana Beranová

m ístopředsedkyně
Okresního soudu v Bruntile

pro

Exekutorský úřad olomouc

admin
Rectangle

admin
Rectangle



admin
Rectangle

admin
Rectangle



r
{uEl.-F

ustEX5211t13
Číslojednací: 43 E 2 49l2o05 '-4o

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExxKUToRovI dle přechoduých ustanoYení vtělených do části prvni,

Cl] II zák.č. 396/20l2 sb..

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 24912005

služba české republiky, Soudníve věci oprávněného Česká republika - Vězeňská

1672/1a,140 67, PÍah^ 4

Rostislav Kářalo

nar. 07.03.l964, Dolní nám.

proti povinnému

54/J4, 779 00, Olomouc

vedené u okresního soudu y olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikoYaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtě|ená do části první, čl. II zák.č. 396/20'l2 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, kt€Íá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle Š 251 zákona č' 99/1963 sb., ve zněni účinném ode
dne nabyti účinnosti tohoto zákona- nespadajj po dnj nab}Ťí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu. soud roz.\Ťhne ro\'noměmě mezi soudní exekutory. keří byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumi o tom opÍá\'něného a příslušného soudniho exekutora' Neni-li do obvodu soudu jmcnován
Žádný exekutor' soud řizeni rozwhne rovnoměmě mezl soudní exekutory, keří byli Jmenováni do
obvodu soudu' kteď má společnou hranici s tímto obvodem a kierý paří do obvodu stejného
kŤajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
prolokol, kte{Í se bez zbýečného odk]adu zveiejni na úřední desce soudu, na úředni desce soudniho
exekutora a na intemetových slránkách Exelutorské komory České republiky- V plotokolu se uvede
spisová značka soudu' omačmí účastni}d řizeni' exekutor' kteryi spis pievzal' a den' kdy k pře1zetí
spisu doš]o.

z^ poružiti shora uvedených bodů př€chodných ustanoveni byla shora rubrikovBná věc
rozvržena a předává se so dnímu cxckutorovi Mgr.Ing. Radimu op|etalovi, s€ sídlem olomouc,
Prvelčákova l4.

V Olomouci dne 19.11.2013

JUD Jelínek
před OS v Olomouci

ria a:NÍ .oU!
la v oi!-. tolal
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057EX5210/13
Číslo jednací: 42 E 168/2005 _1l

PRoToKoL o PŘIDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodnýcb ustanovení vtělených do části prvni,

Čt. lI zát<.č.:golzotz sl.,

ve věci opřávněného

proti povinnému

ve věci výkonu řozbodnutí sp. zn. 42 E 1ó8/2005

Česká republika - Vězeňská služba České republiky, soudní

1672ll^' l1o 67' Pí^ha 4

\ |adimír NováL

nar.24'05.lq74, HodolansLá 45/Ó0l, ?7Ž 00, olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci niže uvedeného dne předal označenému
soudnimu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustánovení vtě|ená do Části první, čt. tI zák.č. 39ó/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustBnovení řízení o \"ýkonu rozhodnutí, kerá byla zahá.Jena přede
dncm nabyti účinnosti tohoto zákona a L1erá podle Š 251 zákona č. 99/196] Sb-' ve zněni účirrném ode
dne nabyti účinnosli tohoto zákona, nespada;í po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnostl
soudu' soud ro^Ťbne ro\Ťroměmč mezi soudní exckulory' kteří byli Jmenováni do jeho obvodu,
a Vyťozumí o tom oprár,něného a přís]ušného soudního exekutom' Není-li do obvodu souduJmenován
Žádný exekutor, soud řízeni rozlThne ro\Ťroměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu. l1el]i má společnou hranici s tímto obvodem a ktclý paaí do obvodu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných uslanol'ení o'předání spisů sepiše přcdseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteqi se bez zbýečného odk]adu zveřeJni na uředni desce soudu' na uřední desce soudního
exekutora a na jntemeto!^ých stránkách ExekuloÍské komory České repub]iky' V protoko]u se uvede
spisová značka Soudu. označení účastníhi řizení' exekuloÍ. ktcrý spjs převzal' a den' kdy k převzetí
spisu doš]o.

Z^ ponžiti shor.r uvedených bodů přechodných ustanoveni byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a př€dává se soudnímu cxckutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc'
Pavelčákova 1,Í.

soudní poplatek n€chťje uhrazen na účelsoudú č.3703-92l8l l/07l0' vs 42l20ló805.

V Olomouci dne 19.11.2013

JUD a| Jelínek
předs OS v Olomouci
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057EX5229,',! 5
SP zn soudu: 34 E 1283/2012

Protokol o předání spisu soudnímu eÍckutorovi

okresni souil v Přerově ve věci Úkonu rozhodnuti

onrávnéného (ooÍávnéne): Úiad prace Čn, Krajská pobočka v olomouci, kontaktní pracoviště
' p.eroi. Veidovslého c88 4' ]72 00' olomouc

přoti

Povinnému (povinné): PetÍa Perzová
nar. 15.03't972, Křenovice l30' 752 0l, Kojetín

piedal prostiednicwim dozádaneho soudu soudnímu exekutorovi Mgí' Ing' Radimu opl€talovi' se

Iiirc. 'i*"r.*-.te1lo uradu olomouc' Pave]čákova 14, v souladu s bodem E čl' II přechodných

".'""""""i'Ji""" 
t 19612012 sb', kterým se mění zákon č.99/1963 sb.' občanský soudni řád, spis

vedený pod spisovou mačkou 34 E l283/20]2'

V Olomouci dne 1!

Podpis předsedy soudu
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t

okesni soud v Přerově ve věci výkonu roáodnutí

oplávněného (oprávněné): Úřad přáce ČR' Knjská pobočka v olomouci, kontaktní pracoviště
Přerov' vejdovského 988/4, 772 00, o]omouc

proti

Povinnému (povinné):

057EX5231t1s
Sp. m. soudu: 34 E 1282/2012

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Andrea Roubíčková
nar' 30'03.l974' Uhřičice 130' 752 01, Kojetín

předal pŤostřednictvím doádaného soudu soudnimu ex€kutorovi Mgr' lng' Radimu opletalovi' se

sídlem Exekutorského úřadu olomouc, Pavelčákova 14, v souladu s bodem 8 čl' |I přechodných
ustanovení ziákona č' 39ó12012 sb', kterým se mění zákon č.99/1963 sb., občanský soudní řád, spis
vedený pod spisovou zn aěkou 34 E 128212012'

v olomoucidne I !
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057EX5213/13
Číslojednací:42 a 71/2003 -1l

PRoToKoL o PŘIDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNiMU ExEKl' ToRo\ l dIe přecbodných us]anoveni vtělenýcb do Čás]i prvni.

Čt. It zett. lg6/zotz su.'

ve věci oprávněného

ve věci qÝkonu rozhodnutí sp' zn. 42n71/2003

Česká republika - Vězeňská služba Č& věznice Odolov,

odolot 4l' 542 34' Malé svatoňovice

vlastimil Záborský

nar.0'l.02.l970, Horni náměsli 583.7?2 00. olomouc

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení ytělená do Části první, Čl. tl zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dlc bodu 2) 1ěchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí' kierá byla zahájena přcde

dnem nabytí účinnosti tohoto ákona a ktelá pod]e { 251 ákona č' 99/1963 sb'' ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespada;i po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhnc Ío\'noměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do Jeho obvodtr'

a q/rozumí o lom oprávněného a přis]ušného soudniho exekutom' Není-li do obvodu soudujmeno\'án
žádný exelutor, soud řízení rozlŤhne lowoměmě mezi soualni exekulory' keři byli;menováni do

obvodu soudu' l'1e.ý má spolcčnou hranici s tímto obvodem a kte.ý patři do obvodu stejného

krajskóho soudu'

dle bodu {t) přechodných ustanovení o přcdáni spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor

pr'otokol' kle4i se bez zbytečného odkladu zveřejnj na úředni desce soudu' na uřední descc soudního

exckutora a na intemetoÚch shánkách ExekuloÍské komory Českó republiky. V píotokolu se uvede

spisová značka soudu, o'e1ačení účastniků řizeni. exekutor' kerý spis převzal' a den' kdy k přcvzelí
spisu došlo-

Za použiti shora uvedených bodů přechodných ustanoveni byla shora řubŤikov2ná věc

rozvržena a přcdává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlenr olomouq
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 19.11.2013

.IIIDř. ichal.Ielínek
před OS v Olomouci

OK sNÍ soL,D
v oLcř:cLcl

____)
soudní exekutor
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057EX5212113
Číslo jednací: 42 E 549l2oo3 -14

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodnýcb ustanovení vtělených do Části prvni,

Cl. II zák.č.396/20l2 sb..

ve věci výkoíu rozhodnutí sp. zn' 42 E 54912003

ve věci oprávněného Česká republika - okřesni soud v olomouci, tř. svobody l6,

proti poyinnému

771 38. Olomouc

č.5500018603

Tomáš Plachý

nar. 25.05.l977' Věznice Rýnovice' 466 01, Jablonec trad

Nisou

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shola rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zák.č. 396/20l2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovenj řízení o r"ýkonu rozhodnutí' ktelá byla zahá.jena přede

dnem nabytí účinnosli tohoto zákona a která podlc { 251 zákona č. 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dnc nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dnl nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu. soud rozlŤhne m\'noměmě mezi soudní cxekutoÍy, ldeň byli jmenováni do jeho obvodu'
a ÝyÍozumi o tom oprá\'něného a příslušného soudního exekutora' Neni-li do obvodu soudu jmenován

žádný exekutor' soud Ťízmí roz\Ťbne rovnoměmě mezj soudní exekutory' Ideří byli jmenováni do
obvodu soudu, kte.ý má společnou hranici s tímto obvodem a L1eď patří do obvodu stejného
kra3ského soudu.

dle bo'lu 8) přechodných ustanovení o přeďinj splsů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
prolokol, kte.ý se bez zbýečného odkladu zveřeJní na úiední desce soudu' na úřední desce soudního
;xekutora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České rcpubljky. V protoko]u se uvede

splsová značka soudu' označeni účastníků řizeni. exekutor' ke4/ spis převza], a den' kdy k převzelí
spisu došlo'

za po]užití shora uved€ných bodů př€chodných ustanovcni byla shora rubřikovrná věc
rozvrž€na a předává se soudnímu ex€kutorovi Mgr' Ing. Radimu opl€talovi, se sídl€m olomoug
Pavelčákova l.l.

v Olomouci dne 19.11.2013

ál.Ie|ínek
před oS v Olomouci

ESHI souDOK
lil v cio'Ío'Lja

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle



057EX5225i15
Sp. zn. soudur 34 E 363/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okrcsni soud v Přeíově ve věci Úkonu roáodnuti

oprávněného (oprávněné): Česká republika _ Úřad práce České republiky, Žerotínovo nán'

proti

Povinnému (povinné):

168/2l ' 
750 02, PřeÍov

Veronika Holoušová
nar' 14. ] 0' 1982' Bratrsk á'7 0984,7 50 02, Pieroy

př€dal prcsaednictvím doŽádaného soudu soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu op]€talovi, se

sídlem Exekutorského úřadu olomouc, Pavelčákova ]4, v souladu s bodem 8 čl' |I přechodných

ustanovení zákona č' Jg6/20I2 sb, kteťým se mění Zákon č' 99/1963 sb., občanský soudni řád, spis

vedený pod spisovou mačkou 34 E 363l20],2.

,i

V Olomouci dne

Podpis předsedy
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0578X5226/13
Sp. zn' soudu: 34 E ]22ó120]2

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v PřeÍově ve věciyýkonu rozhodnutí

opldvněného (oprávněné): Úřad práce CR, KÍajská poboČka v olomouci' Lontaktní pracoviště
Př€rov, Karlovo náměstí 1359/l. 128 ol. Praha 2

proti

Povinnému (povinné): RobeÍt Mřga
naÍ. l9.1 1'1980' Husova2301 l 18,'ll 50 02' Plerov

předal prostřednicfuím dožádaného soudu soudnímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi, sesídlem Ex€kutoÍského úřadu olomouc, Pavelčákova ]4, vsouladu ! ualtn s ri' ll přechodných
ustanovení.zákona č' 396/2012 sb., kte4ým 

-se 
méDl zákon Č' 99/196] sb'' obcanslorl'soudní řád, spis\eden) pod sp iso\ ou ,/naČLou J4 E l22ó120l.2'

V Olomouci dne

Podpis předsedy soudu
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0 5 7 E X 5 2 27 i 1 3
SP. zn. soudu: 34 E 939/2012

Protokol o předání Špisu soudnirnu exekutoÍovi

okresni soud v Přerovč ve věci ýýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné)

proti

Povinnému (povinné):

V Olomouci dne

Podpis předsedy

Jana ŽůÍková
nal' 3 0 ' 06- l 973, Husov 

^'7 
40l'1 , 7 50 02, PíeÍoý

CesLá reoublika - Úiad práce Cest'é republik1 - Krajska pobocka v

otomouci. Žerotinovo rráÍnesli l68'2l' 750 02' Přeío\ t - Mě'lo

pfedal prostiednicwím doŽádaneho soudu soudnimu exekutolovi MgÍ' lng' Radimu opletalovi' se

l,jl". 'e*"kuto..t 
"t'o 

uradu olomouc, Pavelčákova 14, v souladu s bodem 8 čl' Il přechodných

"ir^""'*t 
Jl"." o :s6l2012 sb., kterým se mění zákon č' 99/1963 Sb', občanský soudní řád, spis

vedený pod spisovou značkou 34 E 939/20]2

sou
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Protokol o předání spisu soudnímu

X5232/13
Sp. zn. soudu: 34 E 1311/2011

er€kutorovi

okresní soud v Přerově ve věci

oprávněného (oprávněné):

proti

Povinnému (povinné):

Úkonu rozhodnutí

Česká republika - Úřa<1 práce České reprrbliky. Žerotínovo nrím'

168/21' 750 02, PřeÍov

Libuše Šohajková
naÍ. 03.08'l952. Tř' l. máie l727, 753 0l, Eranice

niedal Drostrednictvim doŽádaného soudu soudnímu ex€kutorovi Mgr' lng' Radimu opletalovi' se

šijň 'Ér..i"a.'_úrl. ú.udu olo.ou", Pavelčákova 14, v souladu s bodem 8 čl' tI přechodných

".i*.""'l "at"'" 
e' 19612012 sb., kteťým se mění zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis

vedený pod spisovou mačkou ]4 E 1313/20] ] '

oÉt'.i'5i' Í S'.:) '' Ťš'riic1Ě

v olonouci dne 1 ! ,11

Podpis předsedy
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057EX5224/13
Sp. zn. soudu: 34 E 1019/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v Přerově ve věci lýkonu rozhodnuti

oprávněného (opťávněné): Úřad práce CR' Icajská pobočLá ! o|omouci, kontaktní pracoviště
Přerov, Zerotínovo nám' ]68/2l, 750 02, Přerov

proti

Povinnému (povinné): Leon Kroka
nar' 04'07' l991, Husova l69ó11 1, 750 02, Přerov

předal prosťednicfuím doádaného soudu soudnímu exekutotovi Mgr' lng' Radimu opletalovi' se
sid]em ExekutoÍského úřadu olomouc, Pavelčákova 14, v souladu s bodem 8 čl' II př€chodných
ustanovení zákona č' 396/20]2 Sb., kterým se měni zákon č. 99/1963 sb'' občansbÍ soudní řád, spis
vedený pod spisovou značkou 34 E l019/2012.

V Olornouci dne

1L1l,2013

Podpis exekutora, ktetý spis převzal
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057EX5228/13
Sp. zn. soudu: 34 E 568/201l

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Pierově ve věciÚkonu rozhodnutí

oprávněného (opÍáVněné): Česká republika - Úřad práce České republiL1' Žerotínovo nám.
168/21.750 02. Přerov

proti

Povinnému (povinné): Andrea Mirgová
nar' 07'09-l988, Kojetínská 2309/5' 750 02. Přerov

předal proslřednictvím doádaného soudu soudnimu exekutořovi Mgr. Ing' Radimu opletalovi' se
sídlem Exekutorského úřadu olomouc, Pavelčákova 14, vsouladu i mažm r tt. I| !řechodnýchustanoveni.zlíkona č.39ól20l2 sb', ke4)rm se mění zákon č' 99/I963 sb.' občanský soutní řád, spis
vedený pod spisovou značkou 34 E 56E/20l1'

V Olomouci dne
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057EX5207 /13
Číslojednací: 42 E 23212006 -17

PRoToKoL o PŘ.EDÁNÍ SPISU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMouct
soulŇÍuu nxrxUToRovI dle přechodných uŠtanovení vtělených do části prvÍÍ,

Čl. II 
"ák.č.39ó/20l2 

sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E 232/2006

ve věci oprávněného Česká republika - okřesní soud v semilech' Nádřažní 25'

proti povin[ému

513 3,1, SemilY

Bř€tislav Gerža

nar. 28.07.'l978, olomouckí l2872,785 01' Šternberk

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci nŽe uvedeného dne předal označenému

soudnimu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanoveni vtělená do Části prvni, Čl' II zák.č.39ó/20l2 sb.,
kdv

dlebodu2)těchlopřechodnýchustanovenífizenio\.ýkonurozhodnutí.kterábylazabá1cnapřede
dnem nabyti úoinnosii tohoto ;ákona a která podle s 25 1 Zákona č ' 99/ l 963 sb'' ve z-nčnj účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýi účiÍmosti tohoto zákona do působnosti

sou,lrr, šou<l Íozvrhne lovnomčmě mezi soudní exel'utořy, l1eří byli Jmenováni do jeho obvodu'

arfrozumíotomoprávněnéhoapříslušnéhosoudnihoexekutora.Není.lidoobvodusoudujmenován
Žááný exekutor' soud řizení rozwhrre ro\Ťoměrně mezi soudní exekulory, kteří byli Jmenováni do

obvoiu soudu, kerý má společnou hranici s timto obvodem a kteď patí do obvodu stejného

kqského soudu'

dle bodu 8) přechodných usuLnoveni o předaní spisů sepíše předseda soudll a soudní exekutor

|.utotor, u"i' 
'. 

u" Jtýečného odkladu zleiejnl ná rrtedni desce soudu' na úŤedni desce soudního

!*.l'loi" u 
"á 

int"-"'oých stránkách Exekutoíské kÚmory České tepubli$'' v protokolu se uvede

spisová značka sourlu' označeni účastniků řízeni' exekutor' kte4ý spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisu doš1o'

z^ poažilí shola uvedených bodů přechodtrých ustanovcní byla shora ruhťikovrná věc

rozvržena a předává se soudnímu exekrrtorovi MgŤ. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'

Pav€lčákova l,l.

V Olomouci dne 19.11.2013

al Jelínek
OS v Olomouci

KRI$NI SO UD
r 33 v clcr'1c!i{.|

JU Dr
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- proti povinnému

167211^'140 67 
' 
PÍ^ha 4

Petr obŠchDeider

nar. 15.10.1982, Trnkova 528/31, 779 00, Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikoYaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) lěchlo přechodných ustanovení ií',cni o l.ýkonu rozhodnutí. L1erá byla zahájena přede
dnem nabýí úóinnosti tohoto zákona a kteú podle Š 251 zákona č' 99/1963 sb.' ve zněni účinném ode
dne nabylí účinnosti tohoto ákona, nespadaji po dni nabýí účjnnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozlTbne ro\Ťoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do'Jebo obvodu'
a qŤozumí o 1om oplár.něného a přislušného soudniho exe](utom' Není'li do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor' soud řizeni roz\Ťhne rovnoměmě mezi soudní cxckutory, kteří byh Jmenováni do
obvodu soudu, který má spo1ečnou hranici s timto obvodem a L1eď patří do obvodu steJného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předáni sprsů sepiše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, klerý se bez zbytečného odkladu Zveřejnlna úřední desce soudu, na úředni desce soudnlho
exekulom a na intemetoÚch sfánkách Exekutorske komory České repLrbJiky' V pŤotokolu se uvede
spisová značka soudu, označeni účastníků říZeni, exekutor, kteď spis převzal, a den' kdy k převzeti
spisu došlo'

z^ polžití shora uvcdcných bodů př€chodných ustánov€ní byla shora rubřikovaná věc
Iozvrž€na a předává se soudnímu exekutorovi MgI.Ing' Radimu opletalovi' sc sídlem olomouc,
P'vélčákova l4-

V Olomouci dne 19.11.2013

JUD ichal Jelínek
předs OS v Olomouci

0578X5206 t13
Číslojednací: 42 E 47112006 -1l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRo\.l dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni,

Cl. II zák.č. 396/20l2 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E 477 12006

ve Yěci oprávněného Česká republika - Vězeňská služba České republiky, soudní

soudní exekutor

6 .r " ,.ai I gOUD
Ji \' CLCI'i- .lcll,l
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05 .? EX5215Í1s
Číslojednací:42 f, 29812003 -l3

pnoroxor o pŘoDÁNi sPIsU oKRxsNiltl sounnu v oLoMoUcI
sounNÍuu nxrrUToRoVI dle přechodných ustanovení vtli""y'"r' á" ea.tip*.i,

čt. rr zat.t. lsólzolz sl.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E 2g8t2oo3

Ye věci oprávněného Česká republika - Kr.ajský soud ostřava, Havlíčkovo nábřeží

přoti povinuému

'1835/3,1, 728 81, Ostrava

Mgr. Roman Hrozek

nař.2l.08.1966' Klakovská 2,779 00, olrlmouc

V Olomouci dne lg.l1.2013

Yedené u okresníbo soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v Olomouci níže uvedeného due předal označetrému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovatrý spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl. II zal..t. :qolzotz st..
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovcni řizeni o tÍkonu rozhodnutí. která byla zaháJena přede
dncm nabytí účinnostl tohoto zákona a kem podle { 25] zákona č. 99/]963 sb.' ve;ěni účinném ode
dne 

'nabytí 
účimosti tohoto zákona. nespadaji po dni nab}Ťi účinnosli tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozw}me ror'rroměmě mezi soudní exekutoÍy, keří byli ]menováni do jeho obvodu,
a ryrozumí o tom oprá\.něného a příslušného soudního cxekutora. Není-1i do obvodrr soudu3menován
žádný exekulor. solrd řízení roz\.Ťbne ro\'noměmě mezi soudní exel:utory, L1eří byli jmenováni doobvodu soudu. kteťý má společnou hranici s tímlo obvorlem a kterii patrí do obvo<lu stejného
l(Ía]ského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o před;íní spisů sepíše předseda soudu a soualní exekutor
protokoi, kteď se bez 7býečného odk]adu zveřejní na úřední d€sce soudu' na úředni desc€ soudního
exekulora a na intemcto\,]Ích stránkách Exekutorské komory České repubiiky' V protoko]u se uvede
splsová značka soudu. označení účastníhi řízeni, exckutol' L1eÚ spis piev'ál' a áen' kdy k převzetí
spisu doš1o'

za ponžití shora [vedených bodů přechodných ustanoveDí byla shora rubrikovarrá věc
rozJlžefla a př€dává se soudnímu ex€kutorovi Mgr.lng. Radimu op|etalovi, s€ sídlem olomouqPavelčákov' l,í.

oxF E5uÍ soUD
t 38 V oloillual

ichal Jelínek
OS v Olomouci soudní exekutor
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057EX5209r13
Číslojednací; 45 E 75412005 '2a

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇÍruu nxnruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části první'

Čl' Il zák'č.39ó12012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp'zn' 45 E 754l2oo5

ve věci oprávněného Česká republika _ vězeňská služba České reput}liky' soudní

přoti povinnému

16121La,140 61,Praha 4

Tomáš smrček

nar. 1,l'| 1.1978, I.P. P^ÝLoya 42l10o3,71g 
'00' ololrlouc

vedené u okřesního soudu v olomouci

PředsedaokresníhosouduvOlomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenému
.ouJoi-u 

"*at'to.ovi 
shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čt.II zák.č. 396/2012 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o výkonu rozhodnutí' k1erá byla zaháJena přede

J".í 
""tv,í 

,re-"*ii 
'ohoto 

zákona a kerá pod]e $ 251 zákona č' 99/ 1963 sb'' ve mění účinném ode

clne nabytí účinnosti tohoto Zákona' nespadi;i po dni nabýi účiniosti tohoto'ákona do působnosti

"""t ' š"'a rozlŤhne Ío\noměmě -""i .oudni exelutory' kteři by]i jmenováni do jeho obvodu'

á"ř-'-r ",.. "p'a\'něného 
a přís]ušného soudního exekutoÍa' Ncní-li do obvodu soudujmenován

zájnÝ exekrrtor. soud ři'enr rorwhnc Íovnoměrně n.'ezi soudní exeLutoÍy' l'1€ií by]i jmenováni do

.l""á" '""J".'r".," 
má spoleČnou hrdnici s tímto obvodem a klcď patří do obvodu stejného

kÍajského soudu.

dlc bodu 8) přechodných ustanovcni o piedáni splsů sepise piedseda soudu a soudní exekutoÍ

.."',,_,t I'r.],r'se bc/ /h\I(Čneho odklldu /\(iejn'n' uiedni descť soudu' na uredni desie sou']ního

!'.ni"r" ' "', '",.'*.úch 'rránkárh l'rek-utoi'ké *omoq ( eske rťpubllk}' V prolnkolu se u\ede

;;iJ;;čk" ;'J"' označení účastniku řízení. exekutor. kteÍ.ý spis převzal, a den, kdy kpřevzetí

spisu došlo.

Za použilí shoÍa uvedených bodů př€chodných ustanov€íí byla shoÍa rubřikovatrá věc

-'"ileo" " 
pi"ae'e.e souánímu exekutorovi Mgr' lng' Radimu opletalovi' se sídl€m olomouc'

Pávelčákova 14.'

V Olomouci dne 19.11.2013

chal JelínekJ
předs OS v Olomouci

o ESh!l souD
171 V O:Cr4a ,!-l
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IJJ 7E x5214 { 13
Číslo jednací: 41 E 218l2oo3 -25

PRoToKoL o PŘIDÁNÍ sPlsu oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první'

cl. II zák'č. 39ó/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodíutí sp. zn. 11E 21812003

ve věci oprávněného Česká republika - okresDí soud v ostravě, U soudu 6187/4,

708 82, Ostrava - Poruba

proti povinnému Tomáš odstrčil

nar. 28.05.l979' velkomoravlká 8' 772 00, olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal oztračenému
soudnímu exekutořovi shora rubÍikovaný spis, a to poŠtupem dle přechodných
ustanoveíí vtělená do Části první, čl. II zák.č. 39ó/2ol2 sb.,
kdy

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o l^ýkonu rozhodnutí, kteÍá by]a zahájena přede

dnem nabýi účinnosli lohoto zákona a kerá podle s 25l Zákona č. 99/1963 Sb.' ve zněni účinném ode
dne nabyti účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabÍí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud Íozwhne ro!'rroměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmcnováni do jeho obvodu'
a \Yrozumí o tom oprá\Ťěného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu1menován
žádný exckutoÍ, soud řízení roz!Ťhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kleří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktelí'má společnou hranici s timlo obvodcm a ke{i patří do obvodu stejného

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše piedseda soudu a soudní exekutor
pÍotokol, kteď se bez zbylečného odkladu zveřeJní na úřcdní desce soudu, na úřední desce soudniho
éxekutora a na intemetoÚch stránkách Exekuto$ké komory České republiky' v pÍotokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastniki řízeni, exekutor' kerý spis přcvzal, a den, kdy k převzeti
splsu došlo'

za poažití shora uved€ných bodů přechodných ustanove byla shořa řubřikovaná věc
řozvržcna a předává se soudnimu exckutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomorrc'
P!lelčáko\'r l4.

V Olomouci dne 19.11.2013

JUDr. al Jelín
před OS v Olomouci

OLOMOtial
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Číslojednací: 45 E 93'l'l2o05 -29

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovl dl€ přecbodných ustanoveni vtělenýcb do Části přvní,

ČL II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 45 E 93l/2005

ve věci oprávněného

proti povinnému

Česká republika - vězeňská služba České republiky, Soudní

1672lla, 1 40 67 
' 
PÍah^ 4

Antonín staněk

nar. l4.l0.l972, Horni náměsti 58J/lr.7i9 00. olomouc

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi Šhora rubřikovanÝ spis, a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do části první, Čl' II zák.č. 39ó12012 sb.,
kdy

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni říZeni o Úkonu rozhodnuti' která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle Š 251 zákona č' 99/1963 Sb'' ve znění ričinném ode

dne nabyli účinnosti tohoto zákona. nespadalí po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud roz\Ťbne ro\.noměmě mezi soudni exekutory' k1eří byli jmenováni do jeho obvodu'

a \.Yrczumi o tom oprávněného a přisluŠného soudního exekutora' Není li do obvodu soudu J menován

Žádný exekuloÍ' soud říz!'ní Íoz\.Ťhne lo\'noměmě mczi soudní exekutory, L1eři byli jmenováni do

obvodu soudu' kteÚ má společnou hranici s tímto obvodem a L1eý patří do obvodu ste.jného

kÍa.J ského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protoko]' kteď se bez zbytečného odkladu zl'eřeJnj na úředni desce soudu, na úředni desce soudního

exekuto.a o 
''a 

intemetových slránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede

spisová mačka soudu' označení účastníků řízení, exekutoř, ke4i spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisu doš)o.

z^ polržiti shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc

řozvrž€na a předává se soudnímu exekutorovi Mgř.Ing. Radim opletalovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 19.11.2013

ichal Jelinek
OS v Olomouci

o EsNl Souo
B V Cr,Ol,ic|icltt1
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ve věci výko[u rozhodnutí sp. zn. 41 E 92o/2oo9

všeobecná zdřavotuí pojišt,ovna České republiky, orlická
.t/2020, 130 00, Praha 3

Mgr. Milan Láska

nar. 27.09'1963' Karafiátov a 507 l 12, 772 00, Olomouc

0578X52
Číslojednací: 41 E g20/2o09 -37

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanovení vtatenycl aoČeiřirvni,

Čl. l| zák'č. 39ó/2012 sb.'

r edené u okresniho soudu r o|omouci

Předseda okresního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal ozuačenému
soudnímu exekutorovi Šhora rllhřikovaný spis, a to postupem dle přechod ýchustanoYení vtělená do Části první, čl. lI zák.č.396/20l2 sb.;
kdv

ve yěci oprávněného

proti povinnému

JUDr ichal Jelínek
před OS v Olomouci

ol(R s lil souB

dl€ bodu 2) těchto přechodnýoh ustanoveni řízení o Úkonu rczhodnutí' která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kerá pod]€ 6 25l ákona č' 99/1963 Sb'' ve;ěni účinném ode
dne'nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dnj nabýí účinnosti tohoto Zákona <lo působnosti
soudu. soud roz\Ťbne rouloměrně me7i soudní exekutory' keří byli.jmenováni do jeho obvodu'
ar}Ťozumí o lom oprá\'něného a přjs]uŠného soudního exekutora. Není-1i do obvodu sourlujmenován
Žádný exckutor' soud řizení roz\Ťhnc ro\'noměmě mezi soudní exekutory' L1eří by1i ]mcnováni do
obvodu soudu, keď má spolcčnou hÍanici s timto obvodem a kle4/ patii do obvodu stcjného
ka1ského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předani spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoi
prolokol' který se bez zb}'tečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu, na úřední dcsce sourlního
cxe]cltoÍa a na inlemetorých stránkaoh Exekutorské komory České repub1i\' V protokolu se uvede
splsová Značka soudu. označení účasÍnikir řízení, exekutor, ke4í spis převzal' a den. kdy k přer.zetí
spisu doš]o'

za po!žití shořa uved€nýCh bodů přechodných ustarrovení byla shora rubrikovaná věc
rozvřžena a předává se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 19.11,2013

soudní e

,71.!
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Číslo jednací: 4ó E 4 s5l2003 -24

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMoucl
souDNÍMU ExxKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Čásfi první'

Cl. II zák.č. 396/20I2 sb..

ve věci Úkonu rozhodnutí sp. ztr' 46E 45512003

ve věci oprávněného Jaromír Zatloukal

naÍ. 02.04 '1964 ' 
Na zámečku 9, 789 85, Mohelnice

právně zastoupeného JUDr' Miloš S|abý' advokát' Ádvokátní kancelář Mohelnice.

proti povinnému
Nádražní 9

Mgr. Milan Láska

nar. 27'09.1963' Karafiátoýa 507lI2,772 o0, olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresníbo soudu v olomouci níže uved€ného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části prvni, Čl. II zák.č. 396/20l2 sb.,
kdv

d|e bodu 2) těchto piechodných ustanovení řizení o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede
dnem nabyti účinnosti tohoto zákona a která pod]e $ 25l ákona a' 9q/ 196] sb'' Ve Znění účinném ode
dne nabyti účinnosli lohoto zákona, nespadají po dni nabýí účimosti tohoto zákona do působnosti
souclu' soud Íoz\Thne rolnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenovánj do jeho obvodu,
a lJ/Íozumí o tom oprá\.rlěného a příslušného soudního exekutoÍa' Není-]i do obvodu soudujmenován
žádný exekutoÍ. soud řizmí rozwhne roltoměmě ťnezi soudni exelulory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteIý má společnou hranici s tímlo obvodem a kter'i paří do obvodu steJného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepiše předseda soudu a soudni exekutor
protoko], ktď se bez zbytečnóho odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úředni desce soudniho
cxekutora a na intemetoÚch stÍánkách Exel-utorské komory České republiky' v probkolu se uveale
splsová značka soudu, označeni účastniL1i řizeni' exekuto.' klerý spis převzal, a den' kdy k pře\.zetí
spisu došlo.

z^ ponžití shořa uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovrná věc
řozvržeDa a předává se soudnímu €xekutoroli Mgř. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
Pavelčíkova 14. '

V Olomouci dne 19.11.2013

JUD ichál Jelínek
před OS v Olomouci

o:a i!: }!Í scUD
c:oMciJcl

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle



Číslojednací: 4,l E 741'/2oo5 -39

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPtsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNíMU ExEKUToRovl dle přechodnýCh ustanoveni vtělenjcb do Části prvni.

cl. ll zák.č' 396/20'12 sb.'

,.. s 'I EX5217 t 13

ve věci výkotru Íozhodnutí sp. zn. 44 E 74112005

všeobecná zdravotní pojišt'ovna České republiky, orlická
,l/2020, 130 00, Praha 3

Mgr. Milan Láska

nar.27.09.l963, Kar 
^rláúoyá 

5o7l12,712 00, olomouc

soudní exekutor

ve věci oprávtrěného

přoti povintrému

.ÍI]Dr. l.l€línek
předs os v Olomouci

vedené u okresniho soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čt. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdy

dle bodu 2) 1čchto přechodných ustanovení řízeni o ýýkonu rozhodnutí, L1erá byla zahájena přede

dnem nabyti účinnosti lohoto zákona a l'1erá podle $ 251 zákona č' 99/1963 Sb', ve měni účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účimosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud Íozvrhne rovnoměrně mczi soudni exekutory, kt€řj byli jmenováni do jeho obvodu,

a Vymzumí o tom oplávněného a pfis]ušného soudního exekutoÍa' Neni-li do obvodu soudujmenován

Žádný exckutor' soud říZení roz\,Thne lovnoměmě mezi soudní exekutory' ktcří byli jmenováni do

obvodu soudu, ktený má společnou branici s tím1o obvodem a klcrý patří do obvodu stqného

loaj ského soudu.

dle bodu 8) přecho<'lných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protoko], kte.ý se bez zbýečného odkladu zvťiejni na úredni desce soudu na Úední dcsce soudního

;xekulora a na intemetor1ich st ánkách Exekutorské komory České repub]lky' V pÍotokolu se uvede

spisová mačka soudu, označení účastníki řízení, exelutor' kerý spis převzal' a den' kdy k převzeti

spisu doš1o.

z^ polržili shorr uvedených bodů pŤechodných ustanovení byla shořá rubřikovaná věc

rozvižena a předává sc soudnímu cxekuÍořoú Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc,
Pav€lčákova 'l4.

V Olomouci dne 19.11.2013
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Číslojednací: 41 E 626/97 -4o

pnororor o pŘrnÁNÍ sprsu oxnrsNÍlt souotll v oLoMoUCI
soUDNíMU ExEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Čl. II zák.č. 39ó/20l2 sb.,

ve věci výkonu rozhodnuti sp. zn. 41 E 626/97

ve věci oprávněného Česká republika - Krajský soud v Praze, náměstí Kinských

proti povinnému

23415, 150 75, Praha 5 - Smichov

Jiří Majer

nar.29.04.1966, Třnkova 25,779 00, oloírouc

yedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uved€ného dne předal označenému
soudnimu exekutoroyi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtě|ená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) lěchto přechodných ustanoveni řizeni o výkonu rozhodnuli' která byla Zahájena piedc
dnem nabýi účinnosti tohoto zákona a }.1erá podle $ 25l zákona č. 99/1963 Sb.' ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona' nespada;í po dni nab1tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud roz\Thne ro\Ťlomčmě mezi soudní exekutory' kďí byli jmenováni do jeho obvodu,
a v}Ťozumí o tom oprár'něného a přislušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu jm€nován
ádný exel'.utoÍ, soud řízení roz!Ťhne ro\Ťoměmó mczi soudní cxekutory, ktďí byli.jmenováni do
obvodu soudu' keÚ má společnou kanici s timto obvodem a kený patří do obvodu stejného
}.rajskébo soudu-

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předáni spisů sepíŠe předscda soudu a soudní exekutor
pÍotokol' !te{Í se bez zb1tečného odkladu zveře.jní na uřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekulom a na lntemetoÚch stránkách ExekutorskÉ komUr} České rcpLrblIky V píotokolu se uvede
spisová mačka soudu, označeni účastníL] řízení' exekutor, L1e.ý spis převzal, a den. kdy k pievzetí
spisu doš1o'

Z^ ponžiti shora uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovatrá věc
rozvrŽena a předává se soudnímu cxekrrtorovi Mgr. Ing. Radimu opletaloÝi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova l,l. '

v Olomouci dne 19.11.2013

ichal Jelínek
OS v Olomouci

RřšNí soUD
38 v oloMoucl
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057E)(5156 t13
Číslojednací: 43 E 19/2012 -l1

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovr dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Čt. It zát .t. :golzotz sr.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 19/2012

ve věci'oprávněného Česká republika - okresni soud v olomouci, Tř. Svobody l6'

731 38, Olomouc

Kamil Bednařík

lar.23.02.7982,lJ Horní brány 38/t3, 785o1, Šternbeřk

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubřikovaBý spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zák.č. 39ó/20l2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o v'ýkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

,lnem nabyi účirrnosi] toholo zákona a která podle Š 251 zákona č' 99/1963 Sb'' ve mění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účjnnos|j tohoto zákona do působnosti

soudu. souil roz\Ťlme rovnoměmě mezi soudnj exekutory' kteří byli ]menováni do jeho obvodu,

a v}Ťozumi o lom opráWěného a přislušnébo soudniho exekutora' Nenili do obvodu soudu1menován

žájný exekutor, Soud iizení rozwhne fo.t'noměmě mczi soudní exekLrtory' kteŤí byli jmenováni do

obvúu sorrdu, kerý má společnou hranici s tímlo obvodem a l(tený patří do obvodu stejného

I<raj ského soudu'

dtc bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předs€da soudu a soudní exekutor

protokoi, kteý se bez zbýečného odkladu z!ďeJnl na Lriedni desce soudu' na uiedni desce soudního

i*"kutoiu u r'u irrt -.tových stránkách ExekutoÍské komory České repubhky' V pŤotokolu se uvede

spisová anačka soudu, omačení údastniků řízení' exekutoÍ' keď spis převzal' a den' kdy k převzeti

spisu doŠlo.

7^ pol|žití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora ruhÍikovaná věc

rozvižena a předává sc soudnímrr €xekutorovi MgŤ.Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,

Pav€|čákova 1,l.

V olomouci dne 19.11.2013

proti povitrnému

JUDr.

ÓÍ{n 5Nl gol.lD
v oic:'c ;:,

al Jelínek
S v Olomouci
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Číslojednací: 4l E 268/2011 -23

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI d|e přechodných ustanovetrí vtělených do Části první,

Cl. lI zák.č. 396/20l2 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41E 268/2011

ve věci oprávněného Česká republika - okřesní soud v ostravě, U soudu 4/6187,

proti poviÍnému

708 82. OstraYa - Poruba

Petr Navrátil

nar.29.02'l964' Zikova Ó30/l l' 7?q 00' olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dn€ předal označenému
soudnímu exekutorovi shorá řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl. II zák.č. 39ó/20l2 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízeni o Úkonu rozhoalnutí, l1erá by)a zahá;ena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kerá podle $ 25l zákona č' 99/1963 sb'. vc znění účinnóm ode
dne nabytí účinnosti lohoto zákona' nespadaji po dni nabyti účilmosli lohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozwhne ro\aloměmě mezi soudni €xekutory, keři byli Jmenováni do;eho obvodu'
a v}Tozumi o lom oprá\.néného a příslušného soudního exekutora' Není-]i do obvodu soudu jm€nován

ádný exekutor' soud řízení loz\Ťhne rowoměmě mezi soudni cxekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' ktený má společnou hranici s tímto obvodem a ktelý patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předscda soudu a soudní exekutoÍ
plotokol, ke.ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekulora a na intemetoÚch sÍánkách Exekutr-rrské komory České íepubllL]' V pÍotokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účastniků řízení' exekutol, kerý spis pře'!zal' a den' kdy k převzeti
spjsu došlo'

Zi polžití shořa uv€d€ných bodů přechodných ustanovení bylr shora rubrikovaná věc
řozvržena a př€dává se soudtrímu exekutoroú MgI. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc'
Pavelčákova l,{.

v Olomouci dne 19.11.2013

JUDr. hal Jelínek
předse OS v Olomouci

o :5Nl sÓ$r.
fl1 v oi.aMcj"iLl
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057Ex5154,'Í 3
Číslojednací:43 E 431/2ol1 -24

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodDých ustanovení vterenycl aočestiprvni,

CI. II zák.č. 39ó12012 sb.'

ve věci \"ýkonu řozhodnutí sp. zn. 43f. 43|/2o1l
ve věci oprávněného Česká republika - okreŠní soud v olomouci, Tř. svobody 16,

731 38. Olomouc

proti povinnému

V Olomouci dne 19.11.2013

ichal Jelínek
OS v Olomouci

Dušan Hulík

nar. l2.0l.19ó8, nám' svobddy 1,785 0l, Šternberk

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okr€sního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čt. lI zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízmí o ťkonu mzhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a L1erá podle { 251 zákona č. 99/1963 sb.. ve 

'Íění 
účinném ode

dne nabyti účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nab}'tí účjnnosti tohoto zákona do působnosti
soudu. soud lozwbne ro\'noměmě me7i soudní exekutory, kteří by]l Jmenováni do jeho obvodr-r,
a \'Jrozumí o tom oprá\',llěného a přislušného soudniho exekutora. Nenlli do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řízeni roz\Ťhnc ro\'noměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu' ker'ý Íni společnou hranici 5 timto obvodem a kteď patři do obvodu ste;ného
kIaJského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předáni spisů s€píše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteri se bez zb}tečného odkiadu zv€řejni na úřední desc€ soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na int€metoých stránkách Exekutorské komoly České reprrbliky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu. označeni účastní]o ízení' cxekutof' ktc.ý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu doš1o'

z^ po\žití shoÍa uvedených bodů přecbodných ustanovení byla shora rubřikovalá věc
IozvŤžena a předává se soudnímu exekutoroú Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
Pav€lčákov' l4.

or(
t71

sšll s!3us

soudní exekutor

3Á v oLoMoUCl
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Číslo jednací: 43 E l03

2t
9t20rt

Í5
-13

pnoToxor o r'ŘnlÁxÍ sprsu oxnrsxiu souoru v oLoMoUcI
souotlÍtlru ExEKUToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

cL Il zák'č. 39ó12012 sb..

ve věci r"ýkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E 1039/201l

ve věci oprávněného Česká republika - okresní soud v olomouci, Tř. Svobody 16,

proti povinnému

731 38, Olomouc

Pavel Růžička

nar. 08.07.l978, Břízová 187, 783 49' Lutíq

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci uíže uvedeného dne předal označenému
soudnimu exekutorovi shora rubrikovlný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čt. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o Y'konu rozhodnuti, která byla zahájena přede

dnem nabýí účlnnosti tohoto ákona a ktená pod)e $ 251 ákona č' 99/1963 Sb', ve znění účinném od€
dne nnbytí účinnosti tohoto zákona, n€spadají po dni nabytí účinnosti toboto zákona do působnosti
soudu' soud Íoz\Ťbne ro\'Ťoměmě mezi soudni exekutory. kteří byli jmenováni do;eho obvodu,
a l1Ťozumí o tom oprá\a1ěného a přislušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekulor, soud řizeni roz\Ťhne Io\,rroměmě mezi soudni exekutory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu' kteqi má spolcčnou hmnici s tímto obvodem a keý patří do obvodu stejného

loajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předaní spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol' L1er'i se bez zb}'tečného odkladu zveie]nl na úredni desce soudu. na uiedni desce soudního

exckulom a na intem€tových stŤánkách Exckulorské komory Ceské repub]iky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu' omačmi účastníků řízeni, exelutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ polržiti shora uvedených bodů přechodných ustatrovení byla shora Iublikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouq
Pavelčákova l4.

soudní poplatek n€cht'j€ uhrazen na účet soudu č.3703-921811/07l0' vs 4312103911.

v Olomouci dne 19.11,2013

hal Jelínek
OS v Olomouci

lj-5NÍ 'oUl)o!{
171
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Číslojednací| 43 E 66112012 -2l

PRoToKol, o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souDNÍMU ExEKUToRo\rI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

cl. ll zák.č' 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí Šp. zn. 43 E 66l 12012

ve věči oprávněného Česká republika - Městský soud v Brně, Polní 39, 608 01,

Brno

přoti povinnému nva Petříková

nar. ló.03.1989' Gen. svobody 1208, 783'91, Uničov

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutořovi shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechoduých
ustanovetrí vtělená do části první, Čl. lI zák.č. 39ó/20l2 sb.,
kdy

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízcní o ýkonu rozhodnutí' kerá byla zaháJena přede

dnem nabýí účinnosli toholo Zákona a která pod]e š 251 zákona č' 99/1963 sb'' ve měni účinném ode

dne nabyti účimosii toholo Zákona, nespadaji po dni nabytí účinnostj tohoto zákona do působnosti

soudu. soud Íozvrhne ťo\.noměmě mezi soudni exekutory' kteři byli jmenováni do jeho obvodu'

a v}Ťozumí o tom oprá\Ťlěného a přislušného soudního exekutora' Neni_li do obvodu souduJmenován

žádný exekutor' soud řízenj roz\Ťbne ro\moměmě mezl soudní exekutory, keří by]i jmenováni do

obvodu soudu' který má společnou kanici s timto obvodem a kte.ý patři do obvodu stqného

kajského soudu.

dlc bodu 8) přechodných ustanoveni o přeďiní spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor

prorokol. kre4/ se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední descc soudu, na úřední desce soudního

exekutora a na lntemetoťch sfánkách ExeLutorské komory České republilq. V pÍotokolu se uvede

spisová značka soudu' omačmí účastníků řízeni' exekutor' L1eď spis převza)' a den, kdy kpřevzetí
spisu došlo.

z^ polržití shora uved€Íých bodů přechodných ustanovení byla shora rubřikovaná věc

Iozwž€na a předává se soudtrímu exekutorovi Mgř. Ing. RadimÚ opletalovi, s€ sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14_.

soudní poplat€k nechť je uhřazen ía úč€t soudu č.3703-92l8!l/0710' vs 43120661l2'

V Olomouci dne 19.11.2013

.lUDr ichal Jelínek
C)S v Olomouci

nE!NÍ sol.rÍ)
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057EX5204,
Číslo jednací: 43 E 73212006 -l4

PRoToKoL o PŘIDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci yýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 732/2006

ve vecl opravucuebo ceská řepublika - okřesní soud ve svitavách, Dimitrovova

679/33' 5ó8 I9' svitavy

Jan Bandy

nar.31'10.1968, Nád ražní 1958/48D, 7 85 01' šternberk

V Olomouci dne l9.l1.201-l

ichal Jelínek
OS v Olomouci

ol( EsNÍ souD

iJ

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uyedeného dne předal označeDému
soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustatrovení vtělená do Části první, čl. II zák.č' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí řízení o výkonu rozhodnutí, která by]a zaháJena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a kerá podle $ 251 zákona č' 99/1963 Sb'' ve měni účinném ode
dne nabyti účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nab}ti účinnosti toholo zákona do působnosti
soudu, soud roz\Ťhne rouloměmě mezi soudni exekulory, kteří byli jmenováni do Jeho obvodu'
a VyÍozumi o 1om oprávnčného a příslušného soudniho exel'utora. Neni-li do obvodu soudujmcnován
Žádný exekutol, soud řízení roz\Ťhne lornoměÍně mezi soudní exekutory' kteři byli Jmenováni do
obvodu soudu, kte{i Ít1á společnou hranici s tímto obvodem a ker'i patři do obvodu stejného
kraJského soudu'

dle bodu 8) přechodných uslanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteď se bez zbýečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu' na uřední desce soudního
exekutoÉ a na intemetoÚch stránkách ExekuroÍske komory ČesLé Tepublilry' V protoko]u se uvede
spisová mačka soudu' označmí účastníIai řizeni, exekulor' !1eqi' spis převzal' a dcn, kdy k převzeti
spisu doš1o'

z^ po'užiti shora uvcdených bodů přcchodných ustanovení byla shora rubrikovaná včc
rozvržena a předává se soudnímu ex€kutorovi Mgr.Ing. Radimu opletaloú, sc sídlem olomouc,
Pavclčákova l4.

tir:itYc::-|
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Číslojednací: 44 E 73612012 -14

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-ollloucl
SoUDNÍMU ExEKUToRov| dle přechodných ustanove[í vtor"ni'"t áo_č"aiři.".i,

Čl. II zák.č' 396/2012 sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44E73612012
ve věci oprávněuého česká republika - okresní soud v olomouci, Tř. Svobodv 16,

73t 38. Olomouc

přoti povinnému

JI] ichal Jelínek
a OS v Olomouci

Karel Přikryl

trar. 26.l2.1987, Škohí 203, 783 49, Lutín]

Yedené u okrestrího soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uved€Dého dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora ruhrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do části pnní, čl. ll zák.č. 396/20l2 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchlo přechodných ustanoveni říZeni o 1ikonu rozhodnuti' která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti lohoto zákona a kerá podle 6 251 zákona č' 99/1963 Sb'' ve zněni účinném ode
dne.nabyti účiÍtnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud roz\.Thne lomoměmě mezi soudni exekutory, kteři byli jrnenovánj do jeho obvodu'
a vyrozumi o tom oprávněného a příslušného soLrdnjbo exekutora. Neni_li do obvodu soudu imenován
Žádný exekutor, soud řízení rozwhne m\'noměmě mezi soudní exckutory, kteří byli jmenovánr do
obvodu soudu, ker'ý má společnou fuanlci s tímto obvodem a kteď patři do ob;odu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol. k1eni se bez zbytečného odk]adu zveřejni na ríředni ilesce soudu, na úřední d€sce soudního
exckutora a na intemeloÚch stránkách Exekutorské komory Čcské rŤublilf' V protokolu se uvede
spisová značka soudu' omačeni účastníků řizeni, exekutor, kený spis převzai' a áen' kdy k převzetí
spisu došlo'

Za potužiti shořa uvedených bodů př€chodných ustanovení byla shořa rubrikovaná věc
řozvdena a předává se soudnímu exekutořovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc'
Pavelčákova l4.

soudní poplatek nccht'je uhrazen na účct soudu č. 3703-92181 l/07l0'ys 44120736|2.

v olomouci dn€ t9.l1.2013

o(
t11
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př

sVOl':i:.::l

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle



'i{ilIF

057EX5201115
Číslo jednací: 44 E 1ó7lz0o1 -1'8

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU EXEKUToRo!'I dl" ď"'r'oaoý'n *o"ovení vtělených do Části první'

čt. tt zlrt.''t':solzotz su"

ve věci \'ýkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 16112001

ve věci oprávněného Česká republika _ okřesní soud v olomouci' tř' svobody 16'

proti povinnému

v Olomouci dne 19'11.2013

JUDr ichal JelíBek
předs OS v Olomouci

771 38, Olomouc

Jiřina Možnarová

nař. 06.12.194ó, Přichystalova 70, 772 0o" olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

il;;l-" ;;il--"vi shora rubrikovaný spis, a 
'to_ 

postupem dle přechodných

".*-"""i ",ar""a 
oo Části prvni. Čt' ll zák'č' J96/20l2 sb"

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o r'ýkonu rozho_rlnutí' i'rrrá byla zahájena přede

ánem nabúí účinnosti tohoto zákona a lrtera podlc $ 25 i'koná a' 99'l9o] sb'' !e měni účinném ode

;[';iffi1il;;i;i;J" "ironu, 
n"pňIj' po tlni nab1ti rlerrmosri tuh:|: Ť}::" do působnosti

::d;: ffi;;;;'h',';'.-o*o'ne-e'*'a 'oii'ii ""'r'uto'v' 
kteii b)L lmenovanr do ieho obvodu'

;"'*ň; #;;;*e.er'," 
" 

pri'r's'eň" *uan'no 
'*'tu'o'u' 

n*'Jr do obv-odu soudu jmenován

:'dJ #ň;;::;ilri,."l '""i't'* '";;;; 
mezi soudni exekutory' kteří byli ]menováni do

nh*lLl soudu. k1e.i má společnou hl."";;iiil obvoilem a kreý paťí do obvodu stejného

kajského soudu-

dle bodu 8) piechodných uslano\enl o piedánr 'prsů 'epiŠe před'e'lá 'o-udl^2_<oudnl 
exelulor

il,;ň't';j":;';;; z'u1rce netro oarta'lu'n'ietní na jredni dc'ce sourlu' na uiedni dť"e soudniho

:l:''";,:;';; in,._.n.io'y'r' *a"r..';'..r' l't''r'.ui"i'i'i lomor} ( eské republlly \ pr''Iokult] 'ť Ll\cde

liiliá;ň il;;, "á"!"i 'ie"''iu''"*'' "^'t'uto'"Ia"'y 
sprs pievzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

7'^ Dolržití shora uvedených bodů přechodných ustrnoveni byla shora Ťubrikovaná věc

'J^l;#; ;ffi;'i;" '"';'i,,." 
*"li'i"'vi Nigr' Ing' Rartimu opl€talovi' se sidl€m olomouc'

Pavelčákova 14.

oNŘ s!tÍ souD
V Cicil''a:ra i

soudní exekutor
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Číslojednací: 43 E 78ol2o12 '23

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNiMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanov€ní vtělených do Části pryní,

cl. II zák.č.396/20t2 sb.'

ve věci výkonu Íozhodnutí sp. zn. $ E 7aol20l2

\ e vec| opra! neneno ceská republika - okresní soud v Náchodě' Palachova 1303'

proti povinnému

547 29' Náchod

Robert Šebek

nař. 01.09.t973, Přichystalova 1077/70' 779 00, olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

PředŠeda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikoYaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těcbto přechodných ustanoveni ři',eni o výkonu rozhodnuti' která by]a zahá;ena přede
dnem nabytí účinnosli toholo zákona a ktcÍá podle $ 25l zákona č' 99/19ó3 sb'' ve znění účinném ode
dne nabýi účinnosti tohoto ákona' nespadaji po dni nab}'ti účin'rosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozwhne ror'rroměmě mezi soudni exekutory, keři byli Jmenováni do Jeho obvodu,
a !rozumí o t()m oprávněného a přis1ušného sourlniho exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován
Žádný exekutor' soud řízení roz\Ťhne rc\noměÍně mezi soudní exekutory' kleři byli jmenováni do
obvodu soudu, ktený má společnou hranici s timto obvodem a ke4i patří do obvodu stcjného
kra]ského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovmi o předáni spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exekutor
přotokol, ktelý se bez zbytečného odkladu zveiejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemetoÚch stánkách ExeL-utorske komory České íepubliky. V protokolu se uveale
spisová značka soudu, označeni účastníků řízeni, exekutor' kteryi spis převzal, a den' kdy k přelzetí
spisu došlo'

z^ polžítí shora uv€d€ných bodů přechodlých ustatroverrí byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€na a předává se soud mu exekutorovi Mgř. Itrg. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc'
Pavelčákova l4.

soudní poplate\ ncchť je uhrazcn

V Olomouci dne 19.11.2013

na účet soudu č.3703_9218r1/0710' Vs 4312078012.
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proti povinnému

l672ll^,140 67,Pr^h^ 4

Petr Obschneider

nar. l5.lo.l982' Trnkova 528/3|, 779 0o, Ólomouc

vedené u okresního soudu v (Jlomouci

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení Ytělená do Části první, Čt. tI zák.č. 39ó/20l2 sb.,
kdv

dlé bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o ýkonu rozhodnuti' která byla zahá.jena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktelá podle Š 251 zákona č' 99/1963 sb', vc zněni účinném ode
dne nabýi účinnosti tohoto zákona' nespadaji po dni nabýí účiÍulosti tohoto ákona do působnosti
Soudu' soud lo^Ťbne Íormomčmě mezi soudní exekutory, ideří byli ]menováni do Jeho obvodu'
a qŤozumí o tom opráWěného a přis]ušného soudního exel'.utora' Nmi-li do obvodu soudu.Jmenován
Žádný exekutor, soud řizení roa,rhne ro\'noměmě mezi soudni exel'utory' L1eří byli jmenoÝíni do
obvodu soudu, kteŤý má společnou hmnlci s tímto obvodcm a ktcrý patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předserla soudu a soudni exekutor
prolokol' ktcrý se bez Zbylečného odkladu zvďejní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na intemetoÚcb stránkách Exekutorskó komory České repub1iky' V probkolu se uv€de
spisová značka soudu. označeni účastníků říZeni, exekutor, kte|i spis pievzal, a den, kdy k převzetí
splsu doŠlo

z^ ponžiti shořa uvedených bodů přechodných ustanov€ni byla shorB rubrikovBná věc
rozvlžena a předává se soudnímu ex€kutoŤovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc'
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 19.11.2013

u57EX5205i13
Číslojednaci: 42 E 47g12006 '14

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

cl' II zák.č. 396/20l2 sb.'

ye yěci r"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E 47912006

ve věci oprávněnébo česká republika - Vězeňská služba České řepubliky, soudíí

JUDr ichál.Ielínek
CrS v Olomouci
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057EX5 3

Čislo jednací: 44 E 735i2011 -t8

PRoToKoL o PňIEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souDNiMU ExEKUrono\'' o'" irJ"n-oa_ni'Justanovení vtě|ených do Části první'

čt. tl 
'ák't' 

39ol20t2 sb"

ve věci \'ýkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 135l2o11

ve Yěď oprávněného Česká republika - okresní soud v olomouci' Tř' svobody 1ó'

proti povinnému

731 38, Olomouc

Pavel Růžička

naÍ. 08.07.1978' Školní 2o3i 783 49' Lutín

V Olomouci dne 19'11.2013

vedené u Okresníbo soudu Y olomouci

Předseda okresního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal označenému

il;í*';;ň,"-vi shora rubrikovaný spis' a to_ postupem dle přechodných

'.-,"-*"i 
. ia""l oo Části první' čl' l t Zák'č' 3q6/20l2 sb"

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o wýkonu rozhorlrrutí' která byla zahá1ena přede

::'JH;,ijil;.f i;';ň lit""" 
" 
r'"'jo"Jr' š 251 zákona Č' 99/i96'] sb'' !e mění účinném ode

dne nabyti účinnosti tohoto ákona, n"'pual1i |o in' nabyti !člnnosll toboto zákona do působnosti

souilrr. souil Íozwhne ro\'noměmě -"' 'oiaii 
exekutory' krai byll jmcnolinr do ieho obvodrr'

:;il;í""',".;;;;rT renetro a piistusnet'o soudniho e*ekuton' Neni_ll do ob\o'lL] soudu jmenován

žádnÝ exekutol. soual ilzeni roz\'rhne '"*"'c'e 
mezi sorrdní exekutory' id€ří byli jmenováni do

:i:;á" #ai' ň;; -" "p"r"*'' 
r''unl"i 

" 
ti-to obvoilem a k.,rý patří do obvodu stejného

kraj ského soudu'

dle bodu 8) prcchodnjťh u\Lano\eni o piťdáni spisů '(plie pred5eda souól^a_soudÍi exekutor

orotokol' klcĎ se be/ /b}'tečného odklaou /veiejni na úÍedni de'ce soudu' na rjLisdnr dcsce soudniho

:;;;;;;;; ,;';;",o''ch srránkach r".r'-i"i.r.e komory Česle Íepubtllry' V prolokolu 'e uvede

$.:]i'iiň ffi,'"'i."tJ 'tJ"'.ont'ii)"i' '*"r**"L""; 
spls pievzal' a den' kdy k převzeti

spisu došlo'

7a DouŽiti shoÍa u\edctrýcb bodů přeChodných ustanoveni byla \hora rllhrikovaná věc

'."^:^'il ňil;" l""á"J-" *"*íio-li M;r. Ing. Radimu opletalovi. \e sidlcm olomouc'

PlYetčákova 14.
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Ů57E)(5145/Í13
Čislo jednací: ,l3 E ó73l2ol2 -l2

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMoucl
SoUDNÍMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni.

Čl. II zák.č.396/2012 sb..

ve věci výkonu řozbodnutí sp. zn. 43 E 67312012

ve věci opřávněného česká republika - okřesní soud v olomouci, Tř. svobody ló,

proti povinnému

731 38, Olomouc

Eduard Táborský

nar. 29.04.1974, Dolany 58,783 16, Dolany

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předa| označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodtrýcb
usta[ovení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) lčchto přechodných ustanovení iíZcni o výkonu rozhodnutí' kerá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnostj tohoto zákona a ktelá podle s 251 zákona č' 99/1963 Sb', ve zněni účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}ti účinnosti tohoto zákona do působnosti
sotrdu, soud loz'rŤhne louloměrně mezi soudní exekutory, kteři byli.Jmenováni do jeho obvodu,
a \Yrozumí o tom oprá\.něnóho a příslušného soudniho exekutora' Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud říz€ní roz!Ťhne lo\'noměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, keý rná spo)ečnou hranici s tímto obvodem a ke{i patři do obvodu steJného
I(rajského soudu'

dl€ bodu 8) piechodných ustanovení o předání spisů scpíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol' kteď se bez zbýečného odkladu zvďejní na uřední desce soudu' na úředni desoe soudního
exekuton a na intemetoÚch stránkách ExckutorsLé Lomory Česke republiky' v protokolu se uvede
spisová mačka soudu' označení účaslníki řízení' exekutol' ktelý spis převza]. a den, kdy k převzetí
spisu došJo.

z^ použití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora fubÍikovaná věc
řozvrž€na á předává s€ soudnímu exekutoroú Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomoug
Pavelčákova l4.

V Olomouci dno 19,11.2013

aI Jelínek
OS v Olomouci
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CI57EJ(5202,
Číslojednací: 44 E 12 5/2007 -31

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části planí'

Cl. II zák'č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 125t2o07

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud v olomouci, tř. svobody l6,

77'l 38. Olomouc

proti povinnému Milan Klempár

nar. l9.07.1965' wuřmova 5, 772 00, olomouc

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu Ý olomouci níže uvedeného díe předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zák.č. 396/20l2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o iikonu mzhodnutí, která byla zahájena piede
dnem nabrí účinnosti tohoto ákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabylí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabrí účinnosti tohoto Zákona do působnosti
soudu, soud roz\Ťhne ro\'noměmě mezj soudní exekutory' kteií byli Jmenováni do jeho obvodu'
a ryÍozumí o tom oprá\.něného a příslušného soudního exekutora. Není_li do obvodu soudu;menován
žádný exekutor' soud řízení rozlŤhne Ťowoměmě mezi soudní cxekutory. kteři byJi jmenováni do
obvodu soudu, který má spo]ečnou hmnici s tímto obvodem a kteď patři do obvodu stqného
kŤaJského soudu'

dl€ bodu 8) piechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutol
protokol, kteď se bez zbylečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřcdni desce Soudního
exekutora a na intemetol^ých stÍánkách Exekutorske komory České republrky' V protokolu se uvede
spisová Značka soudu. označeni účastníH řízeni' exekutor' kleryi spis převzal, a den, kdy k pievzeti
spisu došlo.

z, ponžití sbor{ uv€dených bodů přechodlých ustanovení byla shora lubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnimu cxekutorovi Mgř. Ing. Radimu opletalovi' se sídl€m olomouc'
Pavelčákov' l4.

v olnmo||ci ílne lg.l1_20l3

í5
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057EX5151t13
Čis]ojednací| 43 E |38t2ol2 -2l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtcr"oi'crr áo č,a.stl i.nni,čl Il zát.č. :gďzotz st.,

' ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E l38l2o|2
ve věci oprávněného česká republika - okřesní soud v Nácbodě' Palachova l303,

proti povinnému

5,l7 29' Náchod

Robert Šebek

nař. 0t.09.1973, Přichystalova 1077170' 77i o0, olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovatrý spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtěleíá do části pnní, čl. II zák.č. 39ó/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o r^ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýi účiÍnosti tohoto zákona a která podle s 251 ákona č' 99/1963 Sb'. ve mění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud roz\Ťhne rowoměmě mezi soudní exekutory, k1efi byli Jmenováni do jeho obvorJu,
av;,rozumi o tom oprár'rrěného a přislušného soudního exekutola. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exckutor, soud řízeni rcZvrhne ro\.noměmě mezi soudni exekutory' ktcií byli Jmenováni do
obvodu soudu, l1e1Í má společnou fuanici s límto obvodem a ktelý patři do obvodu ste;ného
kra.;ského soudu.

dte bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepiše předseda soudu a soudni exekutor
protokol, kteíý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desoe soudu' na úředni d€soe soualního
exekulora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České repub]iky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastníků řízení' exckutor' k1erý spis převzal, a áerr, kdy k převzetí
sp1su doš1o'

za po!žiti shořa uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnimu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletaloYiJ se sídlem olomouc'
Pavelčákova I4.

soudní poplatek nechťje uhrazen na účet soudu č. 3703-92l811/0710' vs 43120r38|2.

V Olomouci dne 19.11.2013

JUDr. al Je|ínek
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(i5 .' EX5150lí3
Číslojednací: 44 E l56t201z -16

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU f,xEKUToRovI dle přechodDých ustanovení vtělených do Části prYní,

Čt. It zát.č.:golzotz sl.,

ve věci výkonu rozhodĎutí sp. zn. 44 E ']'5612012

ve vecl opravneneno ceská republika _ okresní soud v olomouci, Tř. svobody l6,

proti povinnému

731 38. Olomouc

Pavel Falešník

nar. 02.02.19ó7, Horní náměstí 583, 772 0l, olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedenóho dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl' II zák'č' 39ó/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí' která byla zalrájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a kteÉ podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb', ve mění účiÍmém ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespada]í po dni nabýi účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud lozvrbne lomoměmě mezi soudní exeLutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a v}Ťozumí o lom opň\'něného a příslušného soudního exekutoÍa. Není-li do obvodu soudu]menován
Žádný exekutoí' soud říz€ní roz\Ťhne lo\'noměmě mezi soudní exekutory, }.1eří byli jmenováni do
obvodu soudu, keý má společnou hranici s timlo obvodem a kteryi patří do obvodu stejného
kra;ského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o přcdáni spisů scpíše předseda soudu a soudní exekutoI
protokol' ktený se bez zbýečného odkladu zvďejní na úřední desce soudu, na uřední desce soudního
exekutom a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označeni účastníků řízení, exekutoi, kteď spis převzal' a den' kdy k převzelí
spisu došlo'

z^ použití shora uvedených bodů přechodnýcb ustanov€ní byla shorá rubrikovaná věc
rozvržena a předává s€ soudnímu exekutoroú Mgr. I[g. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudni poplatek necht'ic uhrazen na účet soudu č. 3703_92l8l l/07l0' vs 44l20r5612.

V Olomouci dne 19.11.2013

.nlDr ichal Jelínek
předs OS v Olomouci
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057EX5149/15
Číslojednací: 44 E 82gt2o12 '11

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRxsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU EXEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Cl. ll zák.č.396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozbodnutí sp. zn. 41 E 829120l'2

ye YěCi oprávněného Česká republika - okresní soud v olomouci, Tř. svobody l6,

proti poyinnému

731 38, Olomouc

Pavel Náplava

naÍ.20.09.1944,L^zecká 24' 772 00' olomouc 2

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okÍesního soudu v olomouci uíže uyedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení \tělená do části první, ČL ll zák.č. 396/2012 Sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí' k|erá byla zahájena přede
dnem nab}.tí účinnosti tohoto ákona a ktem podle $ 25l zákona č. 99/1963 sb'' ve mění účinném ode
dne nabylí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto ákona do působnosti
soudu' soud rozwhne lovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a v}Ťozumí o tom op.ávněného a příslušného soudního exekutora' Nenili do obvodu soudu j menován
Žádný exekutor. soud řízeni roz\Ťhne ro\Ťoměmč mczi soudní exekutory' keří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteÍý má společnou fuanicj s tímto obvodem a kter,i patři do obvodu stqného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exelutol
pÍoÍokol, L1er'ý se bez zbýečného odk]adu zveřejni na úiední d€sce soudu, na uřední desce soudního
exekutora a na intemetových sbánkích Exe|utorské komory České republiky' v protokolu se uvede
spisová mačka soudu' omačení účastníku řízeni' exekutor, který spis pievzal' a den' kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ ponžiti shora uv€dených bodů př€chodDých ustanovcní byla shora rubrikovaná věc
řozvÍžena a př€dává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sid|em o|omouc,
Pavelčákova 14.

soudní popl|tek n€cht'ie rrhrazen na účet soudu č.3703-921811/0?10' vs 4412082912.

V Olomouci dne l9.l1.2013

JUDr. ahal Jelínek
OS v Olomouci

E5Ní go':"
předs
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l 057EX5199 !13
Číslojednací:43 E 523l2o07 -2l

pnoroxot, o pŘrDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNiMU ExxKUToRovI dl€ přechodných ustanovení vtělených do části prvDí,

Cl. II zák.č. 396/2012 sb''

Ye věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 523/2007

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republiky, soudní

proti povinnému

1612/I^,140 67,Prah^ 4

Dušan Gáboř

naÍ. 2l.08.1981, olomoucká t280/l8, 785 ol, Šternberk

vedené u o|.resního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoyetrí vtěle[á do Části první, Č|. lt zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu řozhodnuti, která by]a zaháJena přede
dnem nabytí účiÍnosti tohoto zákona a kerá podle $ 251 ákona č' 99/1963 sb', ve mění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto ziákona, nespadají po dni nabyti účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud roz!Ťbnc ro\.noměmě mezi soudní exekutory, L1eří byli jmenováni do.Jcho obvodu,
a D/rozumí o tom opráulěného a přislušného soudniho exel'.utoÍa' Neni-li do obvodu soudujmmován
Žádný cxckutor, soud řízení ronrhne ro\'noměmě mezi soudní exekutory' k1eří byli jmenováni do
obvodu soudu, keI"ý má společnou hÍanici s timto obvodem a kteý paai do obvodu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protoko]. který se bez zbýečného odkladu zveřeJni na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetoÚch stánkách Exek'utorske komory České repubLiky. v protokolu se uvede
splsová hačka soudu, omačení účastniků řízení' exekutor' který spis pře'Vzal' a den, kdy kpřevzetí
splsu došlo'

z^ ponžilí shořa uved€ných bodů přechodných ustatrovení byla shora rubrikovaná věc
rozvrŽela a předává se soudnímu €xekutorovi MgI. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necha'ie uhrazen na úč€t soudu č. 3703-92181l/0710' Vs 4312052307.

v Olomouci dne l9.l1.2013

JUDr. hal Jelíoek
předse OS v Olomouci

olin !li;l souo
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8, 5200"1 3

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E 413/2oo7

Česká republika - okresní soud v Olomouci, tř. Svobody l6,

771 38, Olomouc

Jiří Košík

nar. |9.11-1932,Lazecká 46, 772 00, olopouc

t,Ji
Číslojednací: 42 E 413/zoo7 'l1

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNiMU ExEKUToRoVl dle přeChodDýcb ustaÍoveDi vtělenýcb do Části první.

cl. II zák.č.396/2012 Sb''

ve věti oprávněného

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedenóho dne předal označenému
soudnímu exekutoroÝi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do Části první, čl.II zák.č.396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o v.ýkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a klerá podle $ 25l Zákona č' 99/1963 sb.' ve 2nění účiÍřtém ode
dne nabytí účrnnosli loholo Zákona' nespadaji po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosll
soudu' soud lozlŤhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do jeho obvodu'
a lfTozumí o tom opráměného a příslušného soudního ex€kutora' Není-]i do obvodu soudu jmenouán
Žádný exekutor, soud řizení ro7\Thne ro\.noměmč mezi soudni exekutory' ktcří byli jmcnováni do
obvodu soudu' který má společnou hranici stímto obvodem a L1eÚ patří do obvodu steJného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedání spisů sepiše předseda soudu a soudní exek:utor
protokol, ktery se bez zbýečného odkladu zveřejní na lÍední desce soudu, na uřední desce soudního
exekutora a na intemetoqich stránkách Exekutorské komory České republiky. v protoko]u se uvede
spisová značka soudu, omačení účastniků řizení, exekutor' kteŤý spis převzal, a den' kdy k převzctí
spisu došlo'

z^ po].''žití shora uYed€ných bodů přechodných ustanovení byla shora rubňkovaná věc
rozvřž€na a předává se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu op|etalovi, s€ sídlem olomouc'
Pávelčákova t,í.

V Olomouci dne 19.11.2013

hal Jelínek
OS v Olomouci

ol(R sNl souD

soudní ei
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057E)(5169 /13
Číslojednací: 41 E g20l2o07 -2o

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMoucl
SoUDNÍMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Čásri přvni,

cL II zák.č.396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 4l E 92012007

ve věci 'oprávněného česká republika - Ministerstvo vnitra' Nad štolou 936/3'

přoti povintrému

170 00' Přaha 7-Holešovice

olga Lichnovská

nar. 06.0l.l966' Gen. Píky 300/12 B' 779 00, olomouc -

Repčín

vedené u okresního soudu y olomouci

Předseda okresního soudu v o|omouci níže uvedeného doe předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustatrovení vtělená do Části první, Čt. lI zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto picchodných ustánovení řizeni o qikonu rozhodnuti, kerá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a k1erá podle { 25] zákona č- 99/1963 Sb'. ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespada;í po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti
soudu. soud íozwhne ro\'nomčmě mezr soudni cxekutory' kteří bylj jmenováni do jeho obvodu'
a \]'rozumi o tom oprá\Ťtčného a příslušného soudního exekutora. Neni-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízenl rozvrhne ro\'noměmě mezi soudní exekutory' kteří by]i jmenováni do
obvodu soudu' kteqi'má společnou kanici s tímto obvodem a l\1erý patři do obvodu stejného
kraJského soudu'

dlc bodu 8) přechodnýoh ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteri se bez zbytečného odkladu zveřejni na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na intemeto\aich slr;ínkách Exekutorské komory České repubtik}'' V protokolu sc uvede
spisová značka soudu, označení účastniků řízení' exekutor' k1er'ý spis převza]. a den, kdy k převzeti
spisu doš1o'

za polJžití shora uv€dených bodů přcchodných ustanov€ní byla shora rubřikovaná věc
Iozvřžena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr.lng. Radimu opletaloú' se sídlem olomouc'
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 19.11.2013

JIII) ichal Je|ínek
OS v Olomouci

x 5Nl aounOK
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Číslojednací: 42 E 3 4l2oo8 -l7

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovl d|e přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. lI zák.č. 396/2012 sb.'

Ye Yěci výkonu rozhodtrutí sp. zn. 42 E 34l2o08

ve věci oprávněného Česká republika - Vězeňská s|užba České republiky, soudní

přoti povinnému

161211a,110 67,Prah^ 4

oldřich Mikšík

uar.06.0l.l95l, Kozinova ó34,783 91, Úničov

vedeúé u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis, a to postupem d|e přechodDých
ustanoyení vtělená do Části první, Čl. II zák.č. 396/20l2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o l:ýkonu rozhodnutí, lderá byla zahájena přede
dnem nab}'tí účirmosti tohoto ákona a ktcná podle { 251 zákona č' 99/1963 Sb', ve mění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespada]i po dni nabytí účiÍnosti tohoto ákona do působnosli
soudu, soud Íoz\Ťhne lo\noměmě mezi soudní exekutory, keří byli ]menováni do.jeho obvodu'
a \YŤozumí o iom oplálrrčného a přislušnóho soudního exekutora' Není li do obvodu soudu Jmenován
ádný exeLutor. soud řízení rozvÍbne ro\Ťloměmě mezi soudní exekutory, keři byli jmenováni do
obvodu soudu' kter'ý má společnou hranici s timto obvodem a který pa|ři do obvodu stejného
kra1ského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sŤiše piedseda soudu a soudní exekutor
protoko]' kteý se bez zbýečného odkladu zveřejni na lÍední desce soudu' na úřední desce soudniho
exekutora a na intemetoÚch slránkách Exekutorské komory České repub]ik]. V protokolu se uvede
splsová značka soudu' označení účastníL:ri řizení, exelutoÍ' ktelý spis převzal, a den, kdy k převzeti
splsu došlo'

z^ pol'žití shořa uvedených bodů přechodných ustanoveni byla shořa řubřikovaná věc
fozvržerra a předává s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova l4.

soudní poplatek Decht'je uhrazen

v Olomouci dne 19.11.2013

.IUDr aI.Ielínek
OS v Olomouci

ol(
t71

cst!Í 5ot!r
s v otoÍau;l

na účet soudu č.3703-921811/0710. vs 4212003408.
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Číslojednací: 42 E 699/2008 -30

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoÝ'I dle přechoduých ustanovení vtělených do části přvní,

cl. II zák.č. 396/20l2 sb''

ve věci výkonu rozhodtrutí sp. zn. 42 E 699l2n08

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud v Prostějově, Ilavlíčkova 16,

přoti povinnému

797 09' Prostějov

Milan Klempár

nar. 19.07.1965, Wurnova 5,772 00, Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čt. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dt€ bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízeni o výkonu rozhodnuti' která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která pod]e $ 251 ákona č' 99/1963 sb'' ve mění účinném ode

dne nabytí účinnosti toholo zákona, nespadaji po dni nabýi účinnosti lohoto zákona do působnosti

soudu' soud roz\.Ťhne ro'!'noměmě mezi soudní exekutory, kteří by]i Jmenováni do jeho obvodu,
a \yÍozumí o tom opťáměného a příslušného soudniho exekutora' Není_li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutoÍ' soud řizení roz\Ťbne ro\moměrně mezi soudní exekutory' keří byli jmenováni do
obvodu soudu' ktď má společnou fuanici s tímto obvodem a l'1e{i patři do obvodu stejného

kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o přeďíni spisů sepiše předseda soudu a soudni exekuloř
pÍotokol, kerý se bcz zb}tečného odkladu zveřeJní na úřední desce soudu, na úedni desce soudního
ixel'utora a na intemetoťch slránkách ExekutoÍské komory Českó republiky. V protokolu se uvede

spisová zrračka soudu, omačení účastr'iků řízení, exel'utor' kleÍý spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu doš]o'

Z^ po|užiti shora uvcdených bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc

rozvržena a přcdává se soudnímu exekutorovi Mgr.Ing. Radimu opl€talovi, se síd|em olomouq
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 19.11.2013

JUD hal Jelínek
OS v Olomouci

o'{ !t $r.lI sCUn
t11 :7
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Číslojednací: 44 E 1080/2010 -47

PRoToKoL o Pň$DÁNÍ sPrsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇÍuu nxnxUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první'

Cl. II zák.č.396/2012 Sb''

ve věci výkotru řozhodnutí sp' zn' 44E1080/2010

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba České republiky' Soudní

přoti povinnému

1611,1 | a, L40 67, Praha 4

Imrich Baláž

nar. 05.02.1970, Sku poy^ 574t15,779 0o' olomouc - Nové

Sady

v Olomouci dne 19.11.2013

JUDr ichal Jelínek
předs oS v Olomouci

vedené u oktesního soudu v olomouci

Předsedaokresníhosouduvolomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenému

"n,,ani.o"'"t.uto.ovishořarubrikovanýspis,!topostupemdlepřechodnýcbustanovení vtělená do Části pnuí, čl. rI zák.č. 39ó/2012 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovcrrí řízcní o výkonu roňodnlrtí' která byla zahájena přede

J."-.^lly',í "tm*i 'ohoto 
zákona a která podle \ 251 ákona Č' gq/I9Ó3 sb'' !e znění účinném ode

Jrre nubytí útirrrrosti tohoto zákona, n.spadáj' po dnl nabýl ú'lnnosll tohoto ziikuna do působnosti

.".a', J""a roz\'Ťbne lo.tnoměmě -.'i .oůd"l exekutory' keří byli jmenováni do jeho obvodu'

"'ň-..r " 
,". 

"p.awěného 
a přislušného soudního exekutora' Nenlli do obvodu soudujmenován

;.aá.'Ý exek,rtor. soud ři"ení rozwhne Iomoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do

;;;il souáu'' ůerý má společnou hÍanici s tímto obvodem a kte4ý patři do obvodu stejného

kra.1ského soudLt'

dlc bod 8) přechodných ustanovení o piedáTrr sprsů sepjŠe piedseda soudu a soudní excL:utor

ĎloloL('l k1en se bť/ Árrcčneho odLladu zreie|ni ;a úiedni rle'':e soudu' na úiedni dcsťe soudnlho

:..ňi;;";;: ;;,;'*;r'1ch .trankich l'reL-uroi.ke kÚmory České lepubllky' V pÍolokÚlu se u!cde

špr."'] ^"ň ."'a'' oziračení účastníkl řízení, exekutor, který spis přcvzal' a den' kdy k převz€tí

spisu došlo'

z^ porržiti shora uvedených bodů př€chodtrých ustaDovení byla shořa ruhÍikovaíá věc

'*'ii"nn 
a pr"aana 

'e 
souánímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi' se sídlem olomouq

Pav€lčákova l4.

,71
isNI Salrln
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Číslojednací:43 E 625/2009 -13

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
souDNíMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanoYení vtělených do části první,

Cl. lI zák.č.396/2012 Sb..

' ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E 62512009

ve věci opráyněného Česká republika - okresní soud v olomouci, Tř. svobody 1ó,

proti povinnému

731 38. Olomouc

Jiří Křyl 
'

nar' 01.l0'1978' KoYářov 5' 783 25' Bouzov

vedené u okreŠního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shola rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části prvnÍ, čL Il zák.č.396/2012 sb.,
kdv

dlc bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o q'konu rczhodnutí, kteŤá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle s 251 zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabýi účinnosti toboto ákona, nespadaji po dni nabytí účirmosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud lozwbne Íormoměmě mezi soudni cxekutory' keří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprár.něného a přislušného soudního exekutom. Není-li do obvodu souduJmenoÝín
žádný exekutor, soud řízení roa,rhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří bylí jmenováni do
obvodu soudu' ktelý má společnou hmnlci s lím1o obvodem a kteý paťí do obvodu stejného
l(ral ského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovmí o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exelutor
pÍotokol, ktď se bez zbytečného odkladu zveie]ní ná úřední desce soudu' na úředni d€sce soudního
exekutora a na intemetorrch stránkách Exekutorské komory České republiky' V pÍotokolu se uvede
splsová zÍlačka soudu' omačení účashíkti říZení' exekutoÍ, kteď spis převza]' a den, kdy k převzetí
sprsu došlo'

z^ poažití shora uved€ných bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnimu exekutoroú MgŤ' I|rg. Rrdimu opletalovi, se síd|€m olomouc'
Pavelčákovr 1,{:

V Olomouci dne 19.11.2013

JUDr chal Jelínek
předs OS v Olomouci
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Číslojednací| 43 E 1101/2009 -13

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM SoIJDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. Il zák.č. 396/20l2 Sb..

. ve věci výkonu rozhodnutí Šp. zn. 43 E l 101/2009

ve věci oprávněného Česká republika - okresní soud v olomouci, Tř. Svobody 16,

proti povinnému

731 38, Olomouc

\4ilán Kučerák

nar. 07.01.l957, nám. osyobození 496, 783 91' Uničov

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dtre předal označeíému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl' II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o Úkonu roňodnutí, L1erá byla zahájena přede
dnem nabýi účinnosti tohoto ákona a ktelá podle s 251 zíkona č' 99/1963 Sb.' ve znění účinném ode
dne nabýi účinnosti tohoto zákona' nespadají po dnj nabýi účinnosti tohoto Zákona do působnosti
soudu' soud mzlŤbne ro\'noměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenovánl do;eho obvodu'
a lryrozumí o tom opráWěného a příslušného soudniho exekutora- Není-li do obvodu soudu jmenován

Žádný exekutor, soud řízení Íozwhne ro\.noměmč mezi soudni exekutory' keři by1i;menováni do
obvodu soudu, L1eď má společnou branicl s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
kr'a1ského soudu'

dle bodu 8) přcchodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
přotokol, keI"ý se bez zb)'tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desoe soudního
exekuton a na intemeto\"ých stránkách Exekutorské komory ceské republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníku řizení' exekutor, ktelý spis přelzal, a den' kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ ponžiti shora uvedených bodů přechodných ustanove[í byla shora rubrikovaná věc
rozvřžcna a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletaloÝi, s€ sídlcm olomouc'
Pavelčákova 14. '

v Olomouci dne 19.11.2013

JUDT icha| Jelínek
předs OS v Olomouci
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ve věci oprávněného

proti povinnému

V Olomouci dne 19.11.2013

057E)(51

česká republika - okresní soud v semilech, Nádražní 25'

513 34, Semily

Břetislav Gerža

nar. 28.07.l9?8. olomouckí l287/2, 785 0l. Šternberk

66i 15
Číslo jednací: 43 E 809/2008 -14

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDŇÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Cl. Il zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci \"ýkonu rozhodDutí Šp' zn. 43 E 809/2008

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předa| označenému

soudnímu exekutořovi shora rubřikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čt. II zák.č. 39ó/2012 sb.'
kdv

dte bodu 2) těchto přechodných uslanovení řízeni o \'ýkonu Ťozhodnutí' L1€íá byla zahájena předc

án"- nubyí ,iti.'.'o.ti tohoto ;ákona a která pod]e $ 251 zákona č' 99/1963 sb', ve znění účinném ode

dne nabýi účinnosti tohoto zákona' ncspadají po dni nabýí účinnostl tohoto ákona do působnosti

.or'du, .oua roz\Ťhne ro\.noměmě mezi soudní exelutory, kteři byti jm€nováni do jeho obvodu'

a'v1,rozumí o lom oprá'r,něného a příslušného soudniho exckutom' Není-]i do obvodu soudu Jmenován

Žáíný cxekutor' soud řízení rozlthne rovnoměmě mezi soudnj exekutory, kteři byli jmenováni do

ob'o'au.o'au' lr""ý má Společnou hÍanici s timto obvodem a keqi paai do obvodu ste1ného

kra.; ského soudu-

dle bodu 8) přechorlných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ

prototol' ttůi.. t"' 
''tytečného 

odkladu Z\eieJni na uredni desce soudu' na újední desce soudního

!*.ňi.." "." intemetofoch stránkách Exekuturské komory Česke republlky' V Fotokolu se uved€

;t";; "';čk" 
souclu' označení účastnjků říZení' exekutor. kteď spis převzal' a d€n, kdy k převzeti

spisu doŠlo.

z^ použití shoÍa uvedcných bodů přechodných ustanovení byla shora ŤubŤikovrná věc

rozv'ržena a předává se souánímu exekutoroú Mgr. Ing' Radimu opletaloYi, s€ sídlem olomouc'

Pavelčákova l,{.
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Číslojednací: 43 E ó37l2oo9 -32

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRxsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných uŠtanovení Ytě|ených do Části první'

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 63712009

ve věci oprávněného Česká řepublika - Krajský soud v Brně, Rooseve|tova l6,

proti povinnému

601 95, Brno

Pavel Novák

nar.03.04.1972, Horní náměstí 583/1ó' 77,1 27, olomouc

vedené u okřesniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutolovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodnýcl, ustanovení řízmí o ťkonu Íozhodnutí' která byla zahájena přede

dnem nabýí účinností tohoto ákona a která podle { 25t zákona č' 99/1963 Sb', ve zněÍi účinném ode

dne nabýí účiÍmosti tohoto Zákona' nespada.jí po dni nabýi účínnosti tohoto zákona do působnosti

souilu. soud lozlŤhnc Ío'i'noměmé mei soudní exekuiory, kteři bylí jmenovánl do jeho obvodu,

a'Vyrozumi o tom opráWěného a přís]ušného soudního exekutom. NeniJi do obvodu soudu;menovrán

Žádný €xekutol, soud řízcní roz.'rhne Ťo\.Íroměmě mezi soudní exekutory' ktďi byli jmenováni do

obvorlu sourJu' l1eryý má společnou hranici s tímto obvodem a kter'i patři do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o př€daní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol' který se bez zbytečného odkladu zveřeJní na úředni desce soudu' na úřední rlesce soudního

exekutora a ,'a intemeto\"ich slŤánkách Exekutorské komory České republilry. v protokolu se uvede

spisová zračka soudu, označení účastníl'.u řjzeni, exekutor, k1eď spis převza]. a den, kdy k převz€tí

spisu došlo'

z^ polržití shora uvedených bodů přechodtrých usÍanove byla shora rubřikovaná věc

rozvržena a předává se soudnímu €xekutorovi Mgř. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouq
Pavelčákova 1'{.

V Olomouci dtre 19.11,2013
t

icha| 'IelíÍek
OS v Olomouci soudní exekutor
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Číslojednací: 43 E 1188/2009 _19

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI'd|e přechodtrých ustanovení vtělených do Části první,

c|. II zák.č.39ó12012 sb.'

. ye yěci yýkonu rozhodtrutí sp. zn. 43 E 1188/2009

ve věci opráyněného česká republika - okresní soud v ostravě, U Soudu 4/6187,

proti poviunému

708 82. Ostrava - Poruba

'Iaromíř Komůrka

nar. 03.05.1980' Náměstí 2' 783 07' Libavá _ Město LibaYá

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal ozíačenému
soudnímu exekutořovi shora řubřikovaný spis, a to postupem dle přechodtrých
ustanovení vtělená do části první, Čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustBnovení řízení o výkonu rozhodnuti, kteÉ byta zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb., ve zněni účjnném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud Íoz}Ťhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom opráwěného a přislušného soudniho exekutora. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor. soud řízeni rozwhne rowoměmě mezi soudní exekutory' kt€ří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktený má společnou bmnici s tlmto obvodem a L1ený paťí do obvodu stEného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných usunoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteÚ se bez zbýečného odkladu zveřejní na úředni desoe soudu' na úředni desce soudního
exekuton a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republilry' V Fotokolu se uvede
spisová značka soudu' označeni účastníků řízení, exekulor, kteÚ spis převza]' a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

Z^ ponžiti shora uvedenýcb bodů př€chodných ustrnoveni by|a shora rubrikovaná věc
rozvržena a př€dává se soudnímu exekutoŤovi Mgr.Ing. Radimu opletaloú, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 19,11.2013

JUDř chal Jelínek
předs OS v Olomouci
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Číslo jednací: 41 E 1008/2010 -34

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
souíilřliřiiřn"řuib*íów{lit.*'tji;l2stš;ovenívtělenÝchdočástiprvní'

Ye věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 41 E 1008/2010

ve věci oprávněného Česká republika _ okresní soud Y olomouci' Tř' Svobody 1ó'

proti povinnému

v olomouci dne 19.11.2013

731 38, Olomouc

Alan Výkruta

nar' 23.1l'1968, Dukelská ll1ó, 783 91, Uničov

yedené u Okresního soudu v olomouci

PředŠeda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předat označetrému

ŠoUílnimu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechoduýcb

u'.iJ*u"oi uttr"oa ao Části první' čl' l l Zák'č' 39ó/20l2 sb"

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutj' L1eÍá byla zahájena př€de

;:'Jffi';í;il;;.;;'h"ň áar'*" 
" 
t"'J p"ar" $ 25l zaLona 

'' 
99i 1963 Sb'' l.e mění účinném ode

illlraili'ffiil;.to.Iroioáton". n"'pu'tu1i po dni nabýi Lrčinnosx tohoto zákona do působnosti

::1;;H j_',,;.,;,l';. ,o,''omemě ,,'''; 
'oiani 

exekutoó' keii byli JmenÚvánl do jeho obvodu'

^ .^-^-''-i 
^ 

f^ň nnrávnenerro a ptislusného soLrdního exeřutora' NeníJi do obvodrr soudujmenován

;'#;'.::ffi;: ;il:i^-.""'ii". ."-.-"mě mezi sou.lní exekutory' kteří byli jmenováni do

;i;;á"*;ň: ' ň; -J iň"enou t''uni"i 
' 
ti-to obvo'lem a kte'ý patři do obvodu stejného

kaj ského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o Ftedáni spisů sepiŠe piedscda soudu^ a_ Šoudní exckutoÍ

nrotokol. ken .e be/ 7byleČného odkladu nercinl na úredni de"e sourlu' na úiedni desce soudniho

í:lT;; ;';: i"'...i.,i,.r, ,na"u.r' l-*.*"i"i.rre komor) Če'ke lepublll$.' \ prorokolu se Lrvede

il.il'il ka il;, .á"l*l 
'itu"t'ir'e'_ri"l'í' 

exekutoř' který spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisrr došlo

Za pouŽiti sbora uvedenýCh bodů přecbodnjCh ustaBoveni byla sbora r brikovaná věc

-ňi'"*_" 
oruaara ," .oudoi'u 

"*"kulo'uú 
M"gr' lng' Radimu opletalllvi' \e {idlem olomouc'

P2vetčákova l4.

JUDr hal Jelínek
OS v Olomouci
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r)5,tx5161113
Číslojednací:41 E 232l2o1o -14

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. II zák.č' 39ó/2012 sb..

ve věci Úkonu rozhodnutí sp. zn' 41 E 23212010

ve věci oprávněného Česká republika - okresní soud v Semilech' Nádražní 25,

přoti povinnému

513 34, Semily

BřetisIav Gerža

nař. 28.07.l978, olomoucká l28712, 785 01' Šternberk

vedené u okresniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora Íubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) lčchto přechodných ustanovení řizeni o \.ýkonu Ťozhodnuti' která byla zahájena přede
dnem nabýi účinnosti lohoto zákona a která podle $ 251 zíkona č' 99/1963 sb', ve mění účinném ode
dne nabýi účinnosti tohoto ákona, nespadaji po dni nab}ti účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud Ťoz\Ťhne ro\Ťoměmě mezl soudni exekulory' keři byli ;menovánr do Jeho obvodu,
a rYrozumi o tom opláměného a příslušného soudnjho exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne ro\'noměmě mezi soudní exekutory' ].1eři byli ]menováni do
obvodu soudu, kleÍý nú společnou hÍanicl s límto obvodcm a k1crý patří do obvodu ste]ného
kÍajského soudu'

dle bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše piedseda soudu a soudní exekutor
protoko]' který se bez zbylečného odkladu zvďejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudniho
exekutora a na internetoÚch stránkách Exekutorské komory České repub]iky' v protokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řizení, exekutor, keý spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

zL polžití shora uvedených bodů přechodných ustaDov€Dí byla shora rubrikoYaná věc
řozvřžeía a předává se soudnímu exekutořovi Mgř. Ing' Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
PaYelčákova 14'

V olomonci ílne lg_l l_20lf
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Číslojednací| 41 E 64ot2o1o -l4

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU EXEKUToRov| dle přechodných ustatrovení vtělených do části první,

cl. II zák.č. 39ó120l2 sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zl], 4l I' 64012010

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud v semilech, Nádražní 25,

513 34, Semily

Břetislav Gerža

nar. 28.07.1978, olomoucká l28712, 785 0t, Šterntert<

v€dené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikoyaný spis, a to postupem dle přechodných
ustánovení vtělená do Části první, čl.II zák.č.396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto př€chodných ustanoveni řízení o Úkonu íozhodnutí, kerá by]a zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle Š 25l zákona č' 99/1963 sb., ve ,Ťtění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabýí účirmosli tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozlThne Ío\'noměmě mezi soudní exekutory, L1ďi byli jmenováni do jeho obvodlr,
a \TŤozumí o tom opráWěného a příslušného soudniho exekutoÍa' Nmíli do obvodu souduJmenován
Žádný exekutor, soud řízeni roz\Ťhne ro\{lomčmě mezi soudni exelutory, k1cí byli jmenováni do
obvodu soudu. L1erý má spolcčnou fuanlci s tim1o obvodcm a l'1er.ý patří do obvodl] stejného

kaJského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanoveni o předání splsů sepiše předseda soudu a soudni exekutor
protoko], kteÍý se bez zbýečného odkladu zveřejni na úředni desoe soudu' na uřední desce soudního
exekutoÍa a na internetových sb'ánkách Bxekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede

spisolá značka soudu, označcni účastniků řizení, cxekutor, kleni'spis převzal, a dcn, kdy k převzeti
spisu došlo'

Z, ponžiti shora uv€dených bodů př€chodných ustanovcní byla shora řubřikovaná věc
rozvržena a př€dává se soudrrímu exekutoroYi Mgr. Itrg. Radimu op|etaloYi, s€ sídlem olomouc,
Pavalčákova l4.

V Olomouci dne 19.11,2013

.IIIDT hal Jelínek
OS v Olomouci

proti poyinnému

ot( !sNi Sorit
I v cior.io,.til
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SP zn soudu; 74 L 3487/201 I

l'rotokoI o.přcdáni Špisu soudnímu exckutorovi

Měs1ský soud v Bmě ve včci výkonu roáodnutí

oprávněného (oprávněné): Úřad práce České republiky, Kařtovo nám' 1359/l, t28 0l' PÍaha 2

3

dne 29.listopadu 2013 v souladu s bodem 8 čl' ll přechodných ustanovcní zákona č' 396/2012

Sb.' kterým sc mění zákon č. 99/1963 Sb'' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovort

znaěkou 74E 3487/20l1.

Spolu se spiscm byla soudnimu exekutorovi přediina vyrozumění oprávněného a

exckutora o předání spisu soudnímu exekutorovi.

proti

Povinnému (povinné):

JUDr' Rooan Kiš' Ph.D'
mistopřcdseda soudu

1ana Hausmannová
nar' 28.07' l985. Vacrrlíkova 3' 613 00' Bmo

předal soudnímu cxekutolovi

Tímto Městský soud v Brně Žádá soudního exekutola

o \ t včŠeni PÍotokolu o předáni spisu soudnímu exekutorovi na elektronickou úlední dcsku

Exckut.,rsLe komory České repubtiky'

V l]rně dne 29' 1 l '20]]

._L ,_'Ď
\lls to\-,---

Mgr. Ing. Radim Opletal
soudni exekutor
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRĚsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRo\'.I atle přechodÍých ustanoYeni vtěleDých do Čásri prvni,

Cl. II zák.č. 396/20l2 sb.'

ve véci výkonu rozhodnulísp. zn' 43 E l9t/2008

ve věci oprávněného Česká republika _ okresní soud v Prostějově' Havlíčkova 16,

Ř[sNÍ 9oLlD
38 V CL()] ,,1.,1

proti povintrému

797 09' Prostějoy

Eva Maršoutrová ]

nar. 04.05.1970, Vojaiora 1021116,179 00, Olomouc

Yedené u okresního soudu v o|omouci

Předseda okresDího soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenérnu
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do částiprvní' Čl. II zák'č.396/20l2 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o \ýkonu rozhodnutí, která byla zahájerra přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a k1eÍá podle | 25l zákona č. 99/1963 Sb', ve mění účinném ode
dne nabýi účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti lohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne ro'inoměmč mezi soudni €xekutory. kteří byli jmenováni do jeho obvodtr,
a \yŤozumí o tom oprá\'něného a příslušného soudního exekutom' Není-]i do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řizeni roz\Ťhne Ío\'noměmě mezi soudní exckutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' ke.ý má společnou hranici s timto obvoden a l'1eď paři do obvodu stejného
kra1ského soudu.

dle bodu 8) přeohodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' L1eI"ý se bez zbytcčného odkladu zveřejní na úiední desce soudu' na uřední desce soudního
exekutom a na intemetov"ých stránkách Exekutorskó komory České republilJ- V protokolu se uveale
spisová značka soudu, označení účastníki řízení' exekl]tor' ker,i spis převzal, a den, kdy k převzelí
spisu došlo'

za polužilí shoÍa uved€ných bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná Yěc
rozvržena a předáyá s€ soudnímu exekutoroYi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi' se sídl€m olomouc,
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne I9.1 1.2013

hal Jelínek
OS v Olomouci
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Čislojednací: 43 E 2 5/z0l2 -2o

^^-' 
PRoToKoL o PŘ8DÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCIsoUDNiMU ExEKUToRoV| dle přechod'Í.h ;;;.*;;;;i'*yiřřl eu.,, o*.r,čt.tliak't. ssóDotz š;.; 

--- -

ve Yěci výkorru řozhodnutí sp. zn. 43 E 25l20'l2
ve věci oprávněného česká republika _ okresní soud v olomouci' Tř. svobody l6'

731 38, Otomouc

Bedřich Pospíšil

nar.28'05.1951,Zahradní 368/3' 772 00, olomouc -
samolišky

proti povinnému

JUDr. Jelínek
OS v Olomouci

vedené u okresDího soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shora ruhrik-oraný spis, a to po*up"a ar" př€chodnýchuslanoveni vlěleuá do Části první. Čl. rr zeli':'s'zolz štkdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanÓvení řizení o ýkonu lozhodnuti' ktelá bYla zahájena piedednem nabýí účinnostj tohoto ákona á k.ú poar" s-zs i'il*"ž.lsiiii] ši'."'J'^*, ou,'.u. 
"a"

dne nab}Ťi uČinnos'l tohoto ákona. ne.naau,i. po oni ;"b'.í ;čffi;-d;'"l?Í'* ao p,:rouno.r;'oudu. .oud lo..\Ťhne ro!'noméme m.zi 
"oudni 

' 

erekutory ň;i ;;l; ,#;"T;"'ao 1.ho ob,odu,
:'il":'Ti"T-.n";:Tl"":jfi:"::ť"':"'" ho cxeiutoru' H';i-ri'á.'""s-.i"'*"auJmmÚ!án
ot"oa" .ouj". rři, |j.".ň;; 

luýnuměmš mc/l 'oudn| ť\el'uto|\' lleii hrlr tmenuránr do
l.,alského soudu' nicl slimlo ohvodem a he'j páři do obvo<iu srejneho

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předíní.spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutorpřotokol, 
'ne{ý 

se bez zbytečného odkladu zveřeJni na úřed;í de; s;uái', ,iJ",ii.ňi o.""".oua'ir'oeIek!Iom á nr lnlemclo'r]ch siránLach LxťL-utoi.ke i"'"" č..ie ..'"uiri]'' i,'ill,o*o'" 
'" u*o.

:il:::1,1':1'*" 
soudu' o''načeni úČas'niků ri7eni. exekutor. ltery .pr.'pie,zát' c áen. kd, Lpicvzerr

::-'o::::r' _shof ' r'wdených hodů přechod_ných ustanovcni byla shora rubrikovaná věcrozrrzena a předává \ť soudnímu expktrt
Pavelčákova 14. orovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m o|omouc,

soudní poplatek nechťje ubrazen na účet soudu č.3703-92l8l1/0710, vs 43l20025l2.

V Olomouci dne 19.11.2013

ot:
t71

[!t:Í 5ouD
v oLc:lailal
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoI]cI
souoŇiruu nxnruToRovl dle přechodných ustanovetrí vtělených do části první'

Čt. tI zett.:l6lu otz sr.'

ve věci výkotru rozhodnuti sp' zn' 42 E 99912007

ve věci oprávněného česká republika - Okresní soud v olomouci' tř' Svobody 16'

proti povinnému

771 38, Olomouc

Věra Šafránková

nar.31.05.1949. U Stadionu 10872,784 01, Litovel

V Olomouci dire 19'11.2013

.II]D chal Jelínek

vedeDé u okresního soudu Y olomouci

Předsedaokřesníhosouduvolomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenému
.áuáoi^o 

"*"t 
oto.ovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustánovení vtělená do Části první, čl. II zák'č. 39ó/2012 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízeni o Úkonl] rozhodnuti' která by1a zahájena přede

J,l.. "ntttí 
,irin"o.il tohoto zrákona a Lterá podle $ 251 zákona č' 99/ ] 963 sb'' vc znění účinném ode

á,l" nutyii uiin"o.ti tohoto zákona' ncspada1i po dni nabýí účinností tohoto ákona do působnostI

*uď'Joua '--l'* rovnoměmě me"i soudni exe]"utory' ]'1eří by]i jmenováni do ]eho obvodu'

u 'y'o""-i o to- op.a*ěného a příslušného sol!]ního exekutora' Není-li do obvodu soudujmenován

zaí'rý ;"i*".' .oi,l řír"ní .o^"hn. rovnoměmě mezt sorrdní exekutory, l'1eří byli jmenovríni do

"t'.á" '.'a','t'"ri má společnou hmnici s tímto obvodem a keÚ patřj do obvodu stqného

L.raj ského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedári splsů sepišc piedsedá qoudu a 'soudní exekrrtor

p.","r."r' r,aJď.. u* 
"íýečného 

odkladu zveieJnl na úieLlní desce soudu' na úitdni desce soudního

i*"t,r,oru u ,,á l","-.toÚcb stránkách Exe}'-utorske komory České repL]blllry' V protokolu se uvede

.pi'J -""t" *'a', označení účasmíku řízení, exekutor' kteď spis převza]' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

za poltžití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubŤikovaná věc

rozvižena a předává se soutlnímu exekutorovi Mgr. lng' Radimu opletalovi s€ sídlem olomouc'

Pavelčákova 'l4.

?E)(

soudní exekutořpředs OS v Olomouci
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Číslojednací:4l E 46212003 -|2

pnoroxor o pŘooÁtlÍ sptsu oxnnsxÍu souonpt v oLoMoUCI
soulNÍuu nxrruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni,

Čt. rI zat.t. :qelzorz sr..

ve věci výkonu rozhod[utí sp. ztr. 4l E 46212003

ve věci oprávněného Česká republika - okresní soud v Liberci' U soudu 540/3'

proti povinnému

460 72, Liberec 2

Věra šafránková

nar.31.05.1949, U StadioD! 10872,784 01, Litovel

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikováný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čt. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni iízeni o výkonu Íoáodnutí, ldeÍá byla Zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto Zákona a která pod]e $ 251 ákona č' 99/1963 Sb.' ve znění účinném ode
dne nabyti účinnosti tohoto zákona, nespada;i po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud roz\Thne rovnoměmč mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do.Jeho obvodu,
a vylozumí o tom opÍá\.něného a příslušného soudniho exel:utora. Není-li do obvodu soudu]menován
Žádný exekutor' soud řizení ro7\Ťhne rowoměmě mezi soudni exekutory. kteří byli jmenováni do
obvodu soudu. kteqi' má společnou hranici s tímto obvodem a l'1e.ý patři do obvodu stelného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o přerlán1 splsů sepiše piedseda soudu a soudní exeku|oI
protoko]' ke.i se bez zbýečného odkladu zveřejní na lÍední desce soudu, na úředni desce soudního
exekulora a na inlemeÍov.ich stránkách Exekutorské komory Č'eske repub1rky' V prolokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastniků iízení, exekutor, kteď spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

zx ponžilí shora uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shora řubřikovaná věc
rozvrž€na a předává se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu oplctalovi, se sídlem olomouc'
Pavelčákova l4.

v Olomouci dne 19.11.2013

předs

o!{

l Jelínek
OS v Olomouci

a ]'}: Í 3ouD

soudní exekutor

\ cr-or,lí]ilai
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" ^' ':I9195-_o_L-9 
PŘnDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcIsoUDN|MU ExEKUToRovl dle přechodrrých ustano'"oi ntcr"ni'"l áo 

_Č-eiři"noi,

Cl. II zák.č.396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 635/2008
ve vecl oprávtrěDého Česká republika - okřesní soud ve svitavách, Dimitrovoya

679133, 568 19, Svitavy

proti povinnému
Bc. Leoš Kuba

nař. 03.l Ž.l só5. Zahrádní 402. 783 45, senice na Hané

V Olomouci dne 19.11.2013

vedené u okresníbo soudu v olonrouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shora -b:i!:"1]ý- spis, a to p"""p"il- al" přechodnýchustaÍoYení Ytělená do části první, čL ll zar..l. :'solzorz šl.l 
-

kdv

d|e bodu 2l léchlo přechodnich u\IanovenI iileni o qkonu rozhodnutí. klera byla /ahaJena předednemnabyli úČinnosliloholo./álonaakeÍápoar.s:sr'il"""clósr;;];;-"';'';* 
úČinnémode

!:,:':"Y ''.-':.:l,llŤto 
zákona. ncspadaji po dni nabyí uei*".'i_ň"ň'á""a do působnosti\ouou. souo rol!Ťhne rowomemé me7l \oudn| elekul,try. heh b1Ir jmenovanr do Jeho ob\odu,

i":f'9,-"'Ti::::. :|]:::]Ého 
l] prisIuinéhl' \ouJnrho exekuto,o' ru"'"i_ri,l" 

"uřt"'*",lu 
jmeno\án/dully ť\ťKuror. .oL'ú rl,/enl rollTfu1e ror'nomcŤne me,,l soudnl exelulory. líeií byll]mťno!áni doobvodu soudtr, ker]i má společnou hÍanlcl stimto obvodcm a L".j 

_'p",i_ 
l" 

,"u*a. 
.q"er'"kra1skÚho soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předani spisů sepíše předseala soudu a soudni exekutorprotoko]' keÍ\' se bez zbytečného odkladu zveie;nr na úredni desce souau' n" ut"on, a"r". .ouarlit oexekutora a na intemetoÚch stánkácb Exekutoiske t".".l c..t! ."p"iirry' V}otototo .. uu.a.spisová značka soudu' označení účashíků rizťni, crekutor' ktery .p'';;.";, u á.i, tay t pi"ur.tlspistr došlo'

z, pol'žiti shořa lvedenýcb bodů přechodných ustanovení byla shořa rubrikovaná věcrozvrŽena a předává se 5oudnimu cxekutorovi Mgr. rng. Raainu opietJ'ii" Jor". oro-oo"'Pavelčákova l4.

13

ichalJelínek
OS v Olomouci
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pnororor o pŘroÁNi sprsu oxnrsNÍu souonlr v oLoMoUCI
sounNÍIuu nxnruToRovl dle přechodných ustanovení vtatenýcl ao Částiprvni,

Cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnuti sp. zn' 47 E ll2olo
ve věci oprávněného okresní spřáva sociálního zabezpečeDí olomouc' tř.

přoti poyinnému

Kosmonautů l151/6c' 779 00, olomouc

Renata Ištoková

nar. 20'09.1960' Dvorská 604/4, 772 00, olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uv€deného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení ytělená do části první, Čl. II zatt' :golzorz su..
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí řízení o Úkonu rozhodnutí, kerá byta zahájena př€de
dnem nabytí účinnosti lohoto zákona a kt€rá podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb'' ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadaji po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozwhl1e ro\.loměmě mezi soudní exckutory, kleří byli jmenováni do ]eho obvodu,
a vyrozumí o tom oprámčného a příslušného soudního exckutora' Není-lr do obvodu soudujmenován
žádný exekutor' soud řizeni rozwhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli Jmenováni do
obvodu soudu, kte4i má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předáni spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteÚ se bez zbytečného odkladu zveřejni na rířední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na in|emetových stránkách Exekutorské komory České rcpubliky' V pÍotokolu se uvede
spisová mačka soudu, omačení účastníkri řizeni, exekuto.' kteď spis převzal' a den' kdy k převzetí
spisu doš]o'

z^ poažití shora uvedených bodů přecbodných ustanovení byla shořa rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu €xekutoroú Mgr. Ing. Radimu opl€talovi' se sídlem olomouc,
Pav€lčákova l4.

Y Olomouci dne 19,11.2013

JU Dr al J€|ínek
OS v Olomouci soudnÍ exekutor
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Číslojednací: 44 E 15612008 -l2

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oxREsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 156/2008

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud ve sYitavách, Dimitrovova

proti povinnému

679133, 568 19' SvitarT

Bc. Leoš Kuba

nar. 03.l2.1965' Zahradní 402, 783 45' senice na llané

v Olomouci dne 19.11.2013

.TUDř chal Jelínek
předs OS v Olomouci

Ert:l .:ol,| n

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci nfte uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čl' II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) tčchto přechodných ustanovení řízeni o ýkonu rozhodnutí' l1erá byla zahá]ena přede

dnem nab}1j účinnosti tohoto zákona a klerá podle $ 25l zákona č. 99/1963 sb., ve znění účifu1ém ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespada]í po dni nabytí účinnosti lohoto zákona do působnosti

sou<lu. soud roz\Ťhne ro\Ťoměmě mczi soudní exel(utory' kteří byli ]menováni do jeho obvodu,

a lyrozumí o tom opráměného a přís]ušného soudniho cxekutora. Není'Ii do obvodu soudujmcnován

ájný exekutor' soud řizení ÍoziŤhne Ío\Ťloměmě mezi soudní exekutory, kteřÍ by1i jmenováni do

obvolu sourlrr' keď má společnou hranici s tiÍnto obvodem a který paří do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o piedáni sprsů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, kt;ý se b€z Zbýečného odk]adu zveie]ní na úiednl desce soudu, na uiední desce soudního
'exekutoia a no intemetouych st ánkach Exekulorske komory Česke replrblll]' V pÍotokolu se uvede

spisová značka soudu' omačeni účastníků iíZení' exekutor' ].1erý spis převzal' a den' kdy k převrctí

spisu došlo'

z^ poažití shora rrvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubřikovaná věc

rozvižcna a předává se soudnimu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, se sidlem olomouq
Pav€lčákova'l4.

OK
,71 V CiOrliJll:l
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveDí vtělených do části první,

Cl' lI zák.č' 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 45 E 44612004

ve věci oprávněného česká řepublika - okresní soud v Liberci' U soudu 540/3'

proti povinnému

46012, Liberec 2

Věra Šafránková

íar.3l.05.1949' U stadionu 10872,784 0l, l,itovel

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čt. II zák.č. 396/20l2 sb.'
kdy

dle bodu 2) těohto přechodných ustanovení řízeni o ťkonu Íozhodnuti' kteÍá byla zahá]€na přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle s 25l zákona č' 99/l963 Sb', ve zněni ťrčinném ode

dne nabylí účinnosti tohoto zákona, nespadqí po dni nab}'ti účinnosli tohoto zákona do působnosti

soudu. soual roz!Ťhne rovnoměmč mezi soudní exekutory, kteří byli Jmenováni do jeho obvodu'

a r'y,rozumí o tom oprá\'něného a přislušného soudniho exekutora' Neni-li do obvodu soudu jmenouán

žádný exelutor, soud řírcní řoz!Ťhne rovnomčmě mezi soudní exekutory, kleří byli jmenováni tto

obvodu soudu, k1eqi m.á společnou bmnici s tímto obvodem a ktelý patři do obvodu stejného

VaJskeho souJL.

dte bodu 8) piechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exel'utoť

protokol, k1eď se be7 zbylečného odkladu zveřelnj na úiední desce soudu' na úřední desce soudního

exel':uto.a a na intemetových stránkách Exekutorské komory Českó repub]iky' V protokolu se uvcde

spisová Značka soudu' označení účastníků řizcní' exekutor' kteď spis převzal' a den' kdy k převzeti

spisu došlo'

za ponžiti shora uvedených bodů př€chodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc

rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Rrdimu opletalovi' s€ sidlem olomouq
Pavelčíkova 14.

V Olomouci dne 19.11.2013

.IIIT) chal Jelínek
á os v C)lomouci

ot{
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PRoToKoL o Pň]'EDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustaÍovení vtělených do části pryni'

cl. II zák.č. 396/20l2 sb.'

ye yěci yýkonu řozhodnutí sp. zn. 4l E 42tl2ol1

ve věči oprávněného Magistrát města olomouce' Horní Dáměstí 58310,779 o0'

proti poviníému

Olomouc 9

Ladislav ChuraÚ

nar. 21.01'1956, Komenského 17, 772 00':olomouc

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uyedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čt. It zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí řízení o Úkonu rozhodnutí, kteÍá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kerá podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb.' ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud Íoz\Ťhne rovnoměmě mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a wŤozumi o tom oprár.rrěného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu;menován
Žádný exekutor' soud řízmí lozrŤhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, ktďí byli jmenováni do
obvodu soudu, kteíý Íná společnou bÍanici s tíÍÍto obvodem a který paří do obvodu steJného
kajského soudu'

dle bodu 8) přcchodných ustanoveni o předáni spísů sepíše předseda soudu a soudní ex€kuloí
pÍotokol, ke4ý se bez zbytečného odkladu zveřejni na uřední desce soudu, na uřední desce soudního
exekutora a na intemetov,ich stránkách Exekutorslé komory České republlky' V |rotoko]u se uvede
spisová načka soudu, omačení účastníků iízení' exekutoŤ' kteŤý spis převzal, a den, kdy kpřevzeti
spisu došlo'

za použiti shořa uvedcných bodů přechodných ustánovcní byla shorr řubřikovaná věc
rozvrŽ€na a předává se soudnímu €xekulorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomoug
Pávé|čákov' l4_

V Olomouci dne 19,11.2013

JUD ichal Jelínek
OS v Olomouci

o
,i

nEs!:l $ouD.
33 v oloi'icucl

soudní exekutor
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNíMU EXBKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části prÝŤí,

Čl. II zák.č. 396/20l2 sb.,

ve yěci výkonu řozhodnutí sp' zn. 4I E 19312012

ve vě'ci oprávněného česká republika _ okřesní soud v olomouci' Tř. svobody 16,

731 38, Olomouc

Matthew Jason Taylor

nar. 20.07.1970, Havelkova 88/2, 772 00,.Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okrestrího soudu v olomouci níže uvedenébo dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shoÍá řubrikovaný spis, a to postupem dle přecbodtrých
ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zák.č' 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanov€ni řízeni o v.ýkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede
dnem nabýí účjnnosti tohoto zákona n ktelá pod]e š 251 zákona č' 99/1963 Sb'' ve mění účiÍmóm ode
dne nabytí účiÍL1osti tohoto zákona, nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud roztThnc ro\.nomčmč mezi soudní exeLutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a qTozumi o tom opráwěného a přís]ušného soudního exekutořa' Neni-li do obvodu soudujmenován
Žádný exel:utor, soud řízení rozwhrre Ío\'noměmě mezi soudní exel'.utory, k1eři byli jmenováni do
obvodtr soudu, kie4ý ÍIa spoiečnou fuanici s timto obvodem a kted paťi do obvodu stqného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoŤ
pÍotokol, keď se bez zbýečného odkladu Zveřejní na úřední desce soudu, na uředni desce soudního
exekutoÍa a na int€metoÚch stránkách Exekutorskc komory Česki republik}' V prolokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účashíků řízení' exekutor' keÚ spis převzal' a den' kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ polJ.žití shora uYedených bodů přecbodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€na a předává se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomoug
Pave|čákova l4.

soudní poplatek necht'je uhrazen

v Olomouci dne 19,11.2013

ichal Jelínek
OS v Olomouci

l{ltřst'lÍ soub
I 18 V O',C,\1OUal

na účet soudu č. 3703-92l81l/0710' Vs 4112019312'
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do čásfi první,

'cl. II zák.č.396/2012 sb.'

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 1116120lI

ýe věci oprávněÍého Okresní správa sociál1ího zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů ll5l/6C' 779 00' olomouc

Mário Jankovič' opletalova 47618'779 o0, olomouc

vedené u okřesního soudu v olomoucl

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části pnní, čl. II zák'č. 396/2012 sb',
kdv

dle bodu 2) těchto přechodnýcb ustanovení řizení o výkonu rozhodnutí' l1erá byla zahájena přede
dn€m nab}'tí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podlc { 251 zákona č' 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nabylí účinnosti tohoto zákona' nespada]i po dni nabytí účinnostl tohoto ákona do působnosti
soudu, soud roz\Ťhne ro\'noměmě mezi soudní exekutory' L1eří byli ]menováni do 1eho obvodu,
a ryŤozumi o tom oprávrrěného a přís1ušného soudního exekutoŤa' Neni-]j do obvodu soudu.Jmenován
Žádný exekulor. soud řízeni rozwhne rolToměrně mezi soudní exekutoly, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu. ker'ý má spolcčnou hranici s tímto obvodem a kte{i paří do obvodu stejného
kra;ského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor
prolokol' kteď se bez zbýečného odkladu z,l'eřeJni na lÍedni desoe soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na lntemetol.ých stránkách Exekutorskó komory České republiiry' V protokolu se uveale
spisová značka soudu' označeni účasmíků řízení, exekutor' kteŤý spis převzal' a den' kdy k převzctí
spisu došlo.

z, použiti shora uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€na a př€dává se soudnímu ex€kutoŤovi Mgr.Ing' Rrdimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14,

V Olomouci dne 19.11.2013

,IIIDr. hál Je|ínek
OS v Olomouci

o:( 5NI SOUD
'/ cr.cf,lciicl

soudní exekutořpř
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMoucl
souDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první'

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 77012012

ve věci opráyněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů l l5l/6c, 779 00, olomouc

Svetlana Babin

nar. l0.l0.l9?5. varša\ské nám. l093/t,779 00, olomouc

Yedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudíímu exekutorovi shora rubrikoYaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoveíí vtělená do Části první, Čl. tt zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \"ýkonu rozhodnuti' l(terá byla zahájena přede
dnem nabýíúčinnosti tohoto ákona a L:tem podle $ 251 zákona č' 99/1963 Sb', ve mění účinném ode
dnc nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadaji po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozwhne ror.noměmě mezi soudní exekutory, k1ďí byli ]menováni do jeho obvodu,
a \ryŤozumi o tom oprávněného a příslušného soudniho exekulola' Neni]i do obvodu soudu jmmov|in
Žádný exekulor. soud řizeni rozwlne Íovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' ker'ý ÍI1á společnou hranicl s timto obvodem a t1erý patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných usianovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutol
protokol, ktcíý se bez zbýečného odkladu zveiejni na úřední desce soudu, na úředni desce soudního
exekutom a na intemeto!ých stránkách Exel:utorské komory České republiky. v protoko]u se uvede
spisová značka soudu' omačení účastniků řízení' exekutor, klerý spis pře.!zal, a den' kdy k přelzetí
spisu došlo'

z^ ponžití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora řubŤikovarrá věc
rozvržena a přcdává se soudnimu exekutořovi Mgř. Ing. Radimu opletAlovi, se síd|ern olomouc,
Pavclčákova 14.

soudní poplatek n€chť j€ uhrazen na účet soudu č.3703_921811/0?10' vs 4312077012.

V Olomouci dne 19.11.2013

hal Jelínek
OS v Olomouci
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvDi,

Cl. II zák'č. 396/2012 sb''

ve věci oprávněnébo

přoti povinnému

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 15312012

okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6c, 779 00, olomouc

Matthew Jason Taylor

nar. 20.07.l970' U Panelárny 538/1' 779 00, olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora řubřikovaný spiŠ, a to postupem dle přechodDých
ustanovení vtělená do části první, čl' II zák.č. 396/20l2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí řízcní o výkonu rozhodnutí, L1erá byla za}Lájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a keÍá podle $ 25l zákona č. 99/1963 Sb.' ve znění účinném ode
dne nabyti účlnnosti toboto ákona, nespada;i po dni nab}'tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud loziŤbne Ío'inoměmě mezl soudní cxekutory, L1eří byli jmenováni do jeho obvodu'
a lyrozumi o bm oprávněného a přisluŠného soudniho exckulora. Není_li do obvodu soudu jmenován
Žádný exekutor' soud řízení roz\Ťhne .olnoměmé mezi soudní exeluÍory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' který má společnou hranici s timto obvodem a kleď patří do obvodu stejného
1<la1 ského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protoko]' kteÚ se bez zbýečného od]dadu zveřejní na úřední desce soudu, na úředni desce soudního
exekutora a na intemetoťch st|ínkách Exelutorské komory České republiky' V prolokolu se uvede
spisová ziačka soudu' omačení účastniků řízení. exekutor' l1eď spis převzal, a den, kdy k přcvzetí
spisu došlo'

z^ polržití shora uvedcných bodů přechodDých ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlenr olomouc,
Pave|čákova 14_

soudni poplatek nechť ie uhrazen

V Olomouci dne 19.11.2013

na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 411201$r2.

al.lelínek
OS v Olomouci
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveni vtělených do Části první,

čt. It zát.č. 3qelzotz st.'

ve věci \"ýkonu rozhodnulí sp. zn. 44 E 19412012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc, tř.

Kosmonautů l15l/6c, 779 00' olomouc

Miroslav Feneš

n'ř. 29.l l.ls83. Riegrora 405/3. 772 00. Olomouc

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

Šoudnímu exekutorovi shora řubrikovanÝ spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtěletrá do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb',
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizení o qikonu rozhodnutí' kerá byla zaháJena přede

dnem nab}ti účinnosli tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č' 99/1963 Sb', vc měni účinném ode

alne nabýi účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud loz\Ťhne rouroměmě mezi soudní exekutory' keři byti jmenováni do jeho obvodu,

a ryÍozumí o tom opráměného a příslušného soudního exekutom' Nenili do obvodu soudu jmenován

ádný exel'.utor' soud řízmi roz\Ťbne ro\'Ťoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do

obvoiu soudLr' kteÚ má společnou fuanici s timto obvodem a ktď patří do obvodu stejného

ka;ského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor

pÍotokol' keÍý se bez zbýečného odl]adu zleiejni na ú.iedni desce soudu. na uiedni desce soudního

;xekutom a na intemetových stánkách Exek-utorské komory České republ']q/' v protokolu se uvede

spisová mačka soudu, o'načmí účasmíků řízeni, exekutor, L1ed spis převzal' a den, kdy k převzetí

spisu doš]o.

Za pour]žilí shořa uved€ných bodů přechodných ustaíovení byla shora rubrikovaná věc

rozvrŽ€na a předává se soudnímu ex€kutorovi Mgř.Ing' Radimu opl€talovi, s€ sidlem olomouc,
Pavclčákova 14.

soudní poplat€k nechť je uhlazeÍ nr úč€t soudu č. 3703-92l811/0710'vs 41t20794l2'

V Olomouci dne 19.11'2013

ichal.Ielínek
OS v Olomouci

E3NÍ souDor{
f,l V cLcJÓ|.ji-l
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"EY4834Í13
Číslojednací: 44 E 749/2012 -76

PRoToKoL o PŘIDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRo\rI dle přechodných ustanovení vter"ny'"l áo Čířp.roi,

CI. II zák.č.39ó/2012 Sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 74912012

ve věci oprávněného Finanční úřad pro olomoucký kraj, Územní pracoviště v

proti povinuému

olomouci, Lazecká 2 45122,77900, olomoýc

Miroslav Trochta

nar.05.0l.l959' Pňovice 133,781 01, Pňovice

JUDr
předs

15

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupem d|e přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zák.č. 396i2o12 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení iízení o lrikonu lozhodnutí, ktcrá byla zahá;ena přede
dnem nabýi účinnosti tohoto zákona a která podle { 25] zákona č. 99/1963 Sb., ve zněni účinném ode
dne 

-nabytí 
účinnosti lohoto ákona, nespadají po dni nabýí účinnosti toholo zákona do působnosti

soudu' soud loztThne ro\.noměmě mezi soudní exekutory, kteři byli Jmenováni do jeho obvo<iu,
a ]]Íozumí o tom oprá\'něného a přislušného soudniho exelutora. Neni-li rlo obvodu soudujmenován
Žádný exekutor. soud řízeni rozwhne romoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu, ]l1elý má spotečnou hranicl s límto obvodem a ktený paři do obvodu ste.1ného
kJaJského soudu-

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o přeďíní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutol
protokol, keIý se bez zbýečného odkladu zveřeJní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spjsová značka soudu, označení účastník] řízeni' exekutor' Lterý spis převzal, a áen, kdy k převzetí
spisu došlo'

Za poÚžiti sbora uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shora řubřikovaná věc
rozvrž€na a předává se soudnimu exekutorovi MgI. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova l4.

soudní poplatek n€cht'j€ uhřazen na účet soudu č. 3703-9218l l/o710.ys 4112014912.

V Olomouci dne 19.11.2013

al Jelínek
v Olomouci

oKŘE
,1" ra

Í soUD
OMOUGJ
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957 E)(4835 /13
Číslojednací:44 E 7o1l2o12 -3s

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNíM soUDEM v ol-oMoucl
soUDNÍMU ExxKuronovr ore ďeclo<lných ustanovení vtětených do čáŠti první'

čt' tt zák'r':soizotz sl''

ve věci výkohu rozhodnuti sp' zn' 44 Í' 7o1l2o12

ve věci oprávněného Finanční úřad přo olomoucký kraj' Územní pracoviště v

olomouci' Lazecká 245122' 77900' olomouc

proti povinnému

v olomouci dne t9'11.2013

Pavel vydržel

nar. 06.09.l964, Nasobůrky 141,783 21' chudobín

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci nae uYedeného dne předal označenému

ffi;-';;ň-a*"vi shora rubrikoYaný spis, a to postupem dle přechodných

".i'ň""oi "ter"oa 
oo Části prvni. Čt' ll zák'č' J96/20l2 sb"

kdv

Ílle bodu 2) těchto piechodnýcb ustanovení řízeni o ťkonu rozhodnuti' L1€rá byla zahájena přede

ilHffiíi#ffi#il; íLon" o tt"'u poá" s z5I zákona Č' 99/l90] sb'' !c znění účinném ode

dne nabltj účinnosti tohoto zákona' n"'puanli po inl nabýi t]Čln']rostl lohoto zakona do působnosti

"^:,:'"" .',"_'';''-""" rn\nrmémé ..ri 'oiani exeluLory. lteii b)ll Jmenovani do jeho obtodu'

i"ixl;jL]"" ilí] ji::'*"."ií.l'o,l.i"ňer'" ..trdního exekrtora' Neníli do obvodu soudu jmenován

;#ř 
""i:,ň;;. 

;;ilii)..l_'.^"r'" 'o*o,nc.ne 
mezi souťlni exekutory' l'1€ří byli imenováni do

:i;i':ffi;,' ň; .J'.p"l"l"* hrÁci s timto obvodem a který palří do obvodu stejného

kJa].kéh,' soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedáni splsů sepiše piedseda soudu a soudni exekutoÍ

". nkol kťn le bť/ /hllecného odkroo"''"ňi nu úr'dni d""' 'ouJu' na úredn'desce soudniho

:l:i'l;l":';: ';';.í;;";:i,"";;;l 
*erurorsk. komory Če.Lé republiky' V pIolololu.e uvede

fi;;'#,ů ffi;""j'"i*l 'to"'tn*r''il^rri' 
exekutor' keď spis přerzal' a den' kdy kpřevzeti

spisu došlo'

Zs použiti shoÍa uv€d€ných bodů_ pře€hodných ustaíovení byla shora rut}Íikovaná věc

Ťozvržena a př€dává se soudnimu exexutoroú lligr. Ing. Rartimu opletalovi' se sídlem olomouc'

Pav€lčákova 14.

so dní poplatek necbť ie uhrazen nl účet soudu č' 3703-921811/o?l0' vs 44l2070712'

.ruDr, hal Jelínek
předs OS v Olomouci

nr:Nl 30uI)
38 Y cLo]J'ů1-';:I
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057EX4836 / 13
Číslo jednací: 44 E 680120!2 -26

PRoToKoL o PňLEDÁNí SPISU oKRxsNíM soUDEM v oLoMoUCl
souDNiMU ExEKt]ToRovl dl. pr""noooý"t o.tuoovení vtělených do Části první,

Čt. zák'Č.3có/20l2 sb"

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 44E 680/2012

ve věci oprávněného okresni správa sociálního zabezpečení olomouc' tř'

Kosmonautů l15l/6C' 779 00' olomouc

proti povinnému Jana Kryštofová

nar. 18.03.1982, Riegrova 405/3, 772 00,;Olomouc

v olomouci dne 19.11.2013

vedené u okresniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

"""n"l-" a*r't-ovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přecbodných

u.iuoon"oi u,er"oe oo Části pnoi. Čl' ll zák'č' 396/20l2 sb"

kdv

dle bodu 2) těchto přecbodných ustanovmí řízení o výkonu rozho_dnuí' která byla zahájena přede

il'#ffii,iři"#;Ji ňJň']it"." 
" 
t"a p"la l 25iikona''' 99/19ó3 Sb_' ve.mění účinném ode

{lne nabvtí účinnosli tohoto Zákona, n"podqi po in' nabyll uČlnnostl toh0ro zákon: do působnosti

ij"li"_'^, '"-'."l*'." ro!Ťomémé ..ri -"a,]i exekuroi. kt.ir b}lr ']men,rranr do jcho obvodu.

]'.11'"; ]}i" ffi "l'ri**eh" " 
oi'i""er'" *'a'ího exekrtora' Neni-li do obvodu soudujmenován

l'J'ťi',i:il#. 'il. ;i)""l 
'.i'i'r,''. 

,á'"".emě mezi sou.lnj exekulory, kteří byli ]menováni do

obvodu soudu. klery ma spolcČnou n'u''i"i 
' 
ti'to obvodem a který patří do obvodu steiného

kraj ského soudu'

dlc bodU 8) piechodnjch uqLa'lo\eni o ptetlanl spl'ů sepiše piedseda coudu a soudni e\ekuloí

;;:'"k"'' t<r;lJ ;;.; z!|eeneno odl'tadLr )vere;ni na rÍeanr de'ice "oudrr' 
na uiedni desce 'oudniho

:';k.l;;;; n; inrcmoou1ch srranlácn r tel-uioiske komory Če.ké republiky' V pr'rrokolu 'e uvedc

il'lvi'iri,ň il;'-.)i,"l*i 'l't"'"ir't 
ii"ní' exekutor' který spis přelzal' a d€n' kdy k převzeti

spisu doš]o.

Z^ oolržiai shora uvedených bodů přechodných ustanovení byls shora IubŤikovaÍá věc

il"l;#; ;ffi"':"loiáo],ou "*"ti"o'ovi 
úgr' lng' Radimu opl€talovi' s€ sídlem olomouc'

Pavelčíkova 14'

soualní poplat€k nechť je uhrazcn na účet soudu č' 3703-9218l1/0710' vs 44l2068012'

JUDr. al Jelitrek

o
trl

OS v Olomouci
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057EX5331113
Číslojednací: 43 E 683/2012 -3l

pnororol o pŘrDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM sot'DEM v oLoMoI]cI
soUDNiMU ExEKuronovr ar" pr""u-oa"y"h ustanovení vtělených do části prvDí'

Čl. tl7ákč. 396/20l2 sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 43B' 683Do|2

ve věci opřávněného okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc'

tř. Kosmonautů l151/6c' 779 00 olomouc

vedené u okresniho soudu v olomoucr

Předseda okresního soudu v olomouci niže uvedeného dne předal označenému

-""a"i-" 
"*"r."a.ovi 

shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přcchodných

u"ianoueni 
'tcrená 

ao Části prvni, Čl' ll zák'č' 396/20l2 sb"
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o ýýkonu rozhlinuí' která byla zaháiena přede

il;;;ýíň;;"ii,ohoto zákona a která podle š-25 iákona-č' qq/1q63 Sb'' 
'!e_zLrění 

účinném ode

dne nabvtí úěinnosti tohoto zákona, n"'puáá.ii po ani nabytí učimosti tohoto zákona do působnosti

:;Tdli #ř';;;#.;"il;';'.""i .oidn' 
"*.kutory' 

kteii b}li jmenováni do ieho obvodu'

' .--\7nmi o to,.' oorávneného a pnslusllého soudního exeřurcra' Neníli do obvodu soudujmenován

;^."#ilil#. ;ff;i'.-'ř'"ll" '""""'ěrně 
mezi soudní exckulory' kt€ři byli jmenováni do

:i:;i'*J;'' ř; -a'"p"r"t.." hranici stímto obvoilem' a který patří do obvodu stejného

krajského soudu-

íllé hodu 8l Drechodných u\tanoveni o predání spisů sepiŠe piedseda soudu a 'oudnl exelulor

l,l,iTiř"".. t-'riň.".r'" "jii"a"'''"icini 
na úredni desce soudu' na útedni desce 'oudniho

:;ňi;;; 
"; 

;n1.,n.1o,y.h srránkách Lxekutoiské lomor1 České íepublik}'' V pr'ýokolu 'e u\edť

liilu'j'inlař" ffi;;o"'ul*i i,ou'tnití;i'ení' exekutof' kteÚ spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

Z' oouŽili shora uted€ných bodů přecbodoých usránorení byla sbora rubrikovaná věC

'."^:^*; il;;";;" .""á"J." "-"ri'"ri úgr' lng' Radimu opletalovi' s€ cidl€m olomouc'

Pavelčákova 14.

soudní poptat€k necbť ie uhraz€n nr úč€t soudu č' 3?03-921811/o710' vs 4312068312'

V Olomouci dnc 6.8.2013

proti povinnému

,lUDr. al Jelínek
OS v Olomouci

Miroslav Křena' nar' 23.01.1955'

Elišlra Krásnohorské 5, 779 00 olomouc

o :::5 i. a lJD
!r Y a-L'r'!--l7i I
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057E)(53
Číslo jednací: 41 E 987 Dorl -44

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇÍr'lu oxnruToRovt dle přechoilných ustanovení vtělených do Cásti první'

Čt. u 'etč. 
:l6lzotz st'''

27! 13

ve věcl oprávněného

proti povinnému

JUDr. l .Iclííek
v Olomouci

ýí . ouD
L_. . Úl|

ve věci r'ýkonú řozhodnutí sp' zn. 4I F' 987 Dol|

okresní správa sociálního zabezpečení olonouc'

tř. Kosmonautů 1151/6c, 779 00 olomouc

Zdeněk Čonka, nar. 13.03.1958'

Heydukova 240/20, 774 00 olomouc - černovír

vedené u okresního Šoudu v olomouci

PředsedaOkresníhosouduvolomoucinŽeuvedenéhodnepředaloznačenému
";ň;-" ;il*"vi shore rubřikovaný spis, a to poŠtupem dle přechoddých

ustanoveni vtělená do Části prvni' Čl. ll zák'č' 3s6/20l2 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o \'ýkonu Íozhorlnuti' ktěrá byla zaháiena předc

il;;;;íilil;Ji,ohoto iákona a která podle $ 25 ] ákona'Č' q9i 196] sb ' \ e znéni účinném ode

.lne nab\ti úČinno5li roholo 7álona. nespada.ji po dni naby1i úcinno(ti Loholo /ákona do pů'obnosLi

;;d;: ];;;,*h;; ,-"o'.,"" '.,i 'ouani 
e\ekuloD_ l'Ieři byti jmello\áni do jeho ob\Údu'

" 
*ů"lnr "i". 

.p'*Íěného a přislušného soudního exekutoÉ' NeníJi do obvodu soudujmenován

)"i''ř *"iň"'.'..ia ri""ni -ru'.t'o" rovnoměmě mezi soudní €xekutory' kteří byli jnenováni do

ffi;;i"-'."ň;'ř"Ú .a iň"t"* hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

kajského soudu.

tlle bor|u 8) přechodÚch ustanovení o piedánl spisů seprŠe piedsedá soudu a soudní exekutor

i.",nr.a. treri'se t., z_býeČného odkladu /veřejni na úredni desce 'oudu' na úi€dní dPt'e 'ol'dního
!*|iň"'il ;;';;;í.n 

't',lnta.r, 
Exekrrtoirke komory Ceské republiky' V prolololu \e u\ cde

.;il;;;.;čk" il'' ozíaěení účastníku řizení' exekutol, kteď spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

7'r' Í:loůiti shora uvedených bodů přechorlných ustanov€ní byla shora rubřikovaná Yěc
".*"íz'""" 

' or".ia'".e souÍnimu exekuto'ovi Mgr' Ing' Radinu opl€talovi' se síí|lem olomouq

Pavelčákova 14.

v olomouci dne 6.8.2013

oK!i:

Šoudní exekutor
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Í'} q" 3355/r3
Číslojednací: 44 E 72aDo06 -11

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. II zákč. 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodÍutí Šp' zí. 44 E 72an0o6

ve věci oprávněného Česká republika - Vězeňská služba české řepubliky,

Soudní 167211a' 140 67 Praha 4

Roman Fabisz, nar. 29,01.1970,

Mladějovice ó0' 783 95 M|adějovice

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomoucr

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první' čl' II zák'č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o výkonu rozhodnutí' která by]a zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle s 251 zákona č. 99/1963 sb., ve zněni účiÍlném odc
dne nablí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, L1€ří byli jmenováni do jeho obvodu.
a vyÍozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoÍa. NeníJi do obvodu soudujmenoviín
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a ktený patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
pÍotokol, ktery se bez zbýečného odk|adu zveřejní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutoŘ a na intenetových stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků říŽení' exekutor. který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponžilí shora uved€ných bodů přecbodných ustanoYení byla shora rubrikovaná věc
řozvřžena a předává se soudíímu ex€kutorovi Mgř. Iíg. Radimu opl€talovi' se sídlem olomouc,
Pav€lčáková 14.

soudní poplatek necht'je uhrazen na účet soudu č. 3?03-921811/0710' vs 44r2072E06.

V Olomouci dne 6-8.2013

chal Jelínek
OS v Olomouci

FY

o
t:

n::Nl 90uD.
38 Ý cic:'i;u!-|
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057EX5336 t13
Číslojednací: 43 E 42212006 -43

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do Části pryní,

Čt. II zát<.č.:lolzotz sr.,

ve věci výkonu řozhodDutí sp' zn. 43 E 42212006

ve vědi opřávnětrého Česká republika - Vězeňská služba České řepubliky,

proti povinrrému

Soudní 167211a, 140 67 Praha 4

Adolf Kraus, nar. 03.08.1973'

sokolská 13/580. 772 00 olomouc 2

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to poŠtupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, Čl. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přecbodn'jch ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí' kerá byla zahájena přede

,tnem nabytí účinnosti tohoto žákona a která podle $ 251 zákona č' 99/1963 Sb'' ve znění účinném ode

dne nabýi účimosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, šou<l loz\Ťhn€ lovnoměmě mezi soudní exekutory' kteři byli Jmenováni do jeho obvodu,

a ryrozumí o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutora' Není-]i do obvodu soudujmenován

Žááný exel-utor' soud řízení rozwbrre řo\Ťroměmě mezi soudní exekLrtory' ktcří byli Jmenováni do

obvoáu soLrdu' který má společnou fuanici s tímto obvodem a ktený patří do obvodu stejného

ka;ského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o př€dání spisů sepíše předseda soudu a 'soudní exekutor

protokol, který se bez ibýečného odkladu zvďe]ni ná úiední desce soudu. na urcdní desce soudníbo

e*.tutoá u nu intemetolch snánkách Exekutorské komory České repubLl]q. V píotokolu se uvede

spisová mačka soudu, oÁačeni účastníki řízení, exekutor, L1eď spis převzal, a den, kdy k převzctí

spisu došlo.

Za použilí shora uved€ných bodů př€chodných ustanovení byla shora rubřikoYaná věc

rozvrženaapředávásesouclnímuexekutoroviMgr.Irrg.Ridimuopletalovi,sesidlemolomouc'
Pavelčákova 14.

soudní poplatek necht'j€ uhrazetr na účet soudu č. 3703-9218l1/0110,vs 43120422Í|6'

V Olomouci dne 6.8.2013
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Číslojednací: 44 E 753120|2 -23

pnoroxor- o pŘnlÁNÍ sprsu oxnnsNÍlr souon'na v oloMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUronovr are přecnodných ustanovení ltělených do Části první,

Čl. ll zák.č. 3s6/20l2 sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 75312012

r{ věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc'

tř. Kosmonautů 1151/6C' 779 00 olomouc

přoti povinnému Josef Nitka, naí. 30.1 1.1 978'

Uničovská 2137188, 785 01 Šternberk

JUDr al Jelínek
OS v Olomouci

vedené u okresníbo soudu v olomouci

Předseda okresního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal oznáčenému

"""i'jr"' "'"r.**ovi 
sbora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

u.ianovenl vruená ao Části prvni. Čl' tl zák'č' 39ó/20l2 sb"

kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízení o výkonu rozhodnuti' k1erá byla zahájena přede

ilHffi'líň;;#il; žit'"" 
" 

r'"'a poal' 5 :5l zákona'c' s9l196] sb" ve znění účinrrém ode

dne nab\4í účinnosti tohoto ákona, 
''"'puJáJi 

po ini nabyti ičiÍlÍlostl tohoto ákona do působnoýi

;:jri: # j";ffi;;_,'o*oíe^e'-""i 
"oůdni "*"t',urory, 

kÍďi by'l jmenoúni do jeho obvodu'

:;;ňj""'ti.m;pra*en!t o u pii,tosnet'o 
'oudniho 

exekutora' Neni-li do obvodu soudll jm€nován

;"J# ;il;;;:;ilii'á ."'*t"" .o\rno-e-e mezi souilní exekutory' kteří byli jmenováni do

í;;i";il'' řJ ,ne 
"pot"t"ou 

hÍanici s tjmto obvoilem a Lrerý patří do obvodu stejného

}oa'1ského soudu.

dle bodu 8) piechodných u\lanoteni o pieď;ni spisů sepíše piedsedl \oudu a soudni c\elulor

^"^'nlr^l Llň' \e he7lbúečného oduadu'^.i'1ni nu úiedni desce soudu' na ůiedni de'ce 'oudniho
:l:'ff;|":';: il;'..-.;.ř'.íi""n""ir-.r,"'"i.ké komory České republik]r' V prolokolu sť u\ede

il;i?.i'lri; il;' á"i'"JJ 
're "'tnrr''_ii""i' 

exekutor''ktený spis pievzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

za pot'Žiti shora u\edenýCh bodů přecbodnjCh ust|noveni b)la shora r[hřikovaná \ěc
-.-'ij"*'u 

or"aa.e .e soudnimrr exekirtorovi M!r' lug' Radimrr opletalovi' se sídlem olomouC'

Pevelčákova 14.

soudní pophtbk nechť je uhrazetr na účet soudu č' 3703_921811/0710' vs 44120753r2'

v olomouci dne ó.8.2013
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ve věci výkonu Íozhodnutí sp. zn. 41 E 657120|',

okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř'

Kosmonautů 1l51/6c' 779 00 olomouc

David strážnický, nař. 16.01.l979'

Komenského 884/l8, 772 00 olomouc

't

Číslo jednací: 41 E ó57l201l '41

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRxsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanoYení vtělených do cásti první,

čl Il zetč. 3oolzolz sl',

ve r ěci oorávněného

přoti povinnému

chal Jelínek
s v Olomouci

REs l !ouD
rlr v CICIIOLJCj

vedené u okíesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

.ouaoí-u 
"x"tuto.ovi 

shora Íubrikoyaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení \ lělená do Části první. čl. l l zák.č. 3q6/20l2 sb'.
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ťkonu lozhodnutí' která byla zahájena přede

J"."' 
""tytí 

,ro**.ii tohoto žákona a kerá pod1e $ 25 l zákona c' 99/1963 Sb' ' r e méni írčinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadá;i po dni nabýi úČjnnosti tohoto zákona do působnosti

.ouau, 
-Joua 

'o^.1,* 
ronoměmě -""i ,oodni exe1utoŤy, líeři byli jmenováni do jeho obvodu'

u .ry.o^-i o to- oprarT rěného a příslušného sou<lního exekutora' Není-li do obvodu soudu jmenován

za,ív .-"t'a.' soud ři"errí ro'rrrbrre ror'noměmě mezi soudní exekutory, kleří byli jmenováni do

otuoáo .ouau.' tt*ý má společnou fuanici s tímto obvodem a ktď paří do obvodu stEného

kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedáni spisů sepjŠe picdsedá soudu c 'soudní exel:utor

nroLokol. ked se bc/ Z'b\lečnéhÚ oďla.]u z\elejni na úiední dcsce 'oudu' na uiedni desce "oudniho
!'"'ňi;;; n'u ,n'...'oó.n shán}ách LIeLJLorske komory České lepubllky' V plolokolu se uve'lc

;;;.;; ;";čk" ;;J"' oÁačeni účastníků řízeni, exekuloÍ, l'1erý spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ ponžití shora uvedeíých bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovatrá věc

rozv'ržena a přeaevá se soudnímu exekutorovi MgI' Ing' Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'

Pavelčáková 14.

V Olomouci dne.6.8.2013

soudní exekutoÍ
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Číslojednací: ,l4 E ó91l2ol2 -28

r'nororor- o pŘnoÁxÍ sprsu oxnrsNÍpt souopl'l v oLoMoUcI
sounŇiuu nxrruToRovl dle přechodných uŠtanovení vtělených do části první,

Cl. II zákč' 396/2012 sb.'

vevěciwýkonu rozhodnutí sp. zn' 44 E 69112012

ve věci oprávněného Finanční úř&d v Litovli, UničoYská 138' 784 0l Litovcl

vedené u okřeŠního soudu v olomouci

Předseda okresního Šoudu v olomouci nže uvedenóho díe předal označenému

souclnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl' II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o výkonu rozhodnuti' která byla zahájena piede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle s 251 zákona č' 99/1963 Sb'' ve znění ričinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. ioud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu.

a vyrozomí o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutom. Není-li do obvodu soudu jmenován

ŽáJný exekrrtor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezj soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

obvďu soudu' kteÚ má společnou hÍanici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného

kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o před.íní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, který se bez zbýečného odkladu zveiejní na úrední desce soudu. na úiedni desce soudni]ro

;xekutom a na int€metových shánkách Exekutorské komory ceské republiky' v protoko]u se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení' exekutoÍ, kteÚ spis pievzal' a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ polržití shoÍa uvealeíých bodů přechodných ustanoveíí byla shora rubřikováná věc

rozvržena a přealává se soualnímu exekutoloú Mgr. Ing. Radimu opletalovi se sídlem olomouq
Pavelčákova l4.

soudní poplatek necht'je uhraz€n na účet soudu č. 3703-921811/07l0' vs 4412069r12'

V Olomouci dne 6.8.2013

proti poviDnému

JUDr. l.lelinek
předs OS v Olomouci

Jozef Kl'uska, nar. 19.08'1957,

U Stadionu 1087/1, 784 01 Litovel

i:! 5 a.'t! D
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PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNiMU ExEKUroRovr rrre feclo<lných ustanovení vtělených do části první'

Čl. u zákč.396/2012 sb''

ve věci výkonu rozhodíutí sp' zn' 44E 6l6D0t2

vp věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc'

tř. Kosmonautů l151/6C' 779 00 olomouc

Igor weřkmann, íar. 03.05.l966'

DrnŽsle! ni 4212,112 00 Olomouc

verlené u okresniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předa| označenému

*no;oi-o 
"*"tuto"ovi 

shora řubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

usianoveni rtělená do Čásli první. Čl. tl zákč' 396/20l2 sb"
kdv

dte bodu 2) těchto přechodných Llstanovení řízení o výkonu íozhodnuti' kt€rá byla zahájena přede

;;;;r;íilt....í i.hoto Lkona a která podte $- 25 l zákona"č ' 9q/]96] sb" 
-ve'znění 

účinném ode

dne nab\tí účinnosti tohoto zákona, nespadiir polni nabýí účinnostj. tohoto zákona do působnosti

::]:"l:?;;';;;;.";;"'# ..'i .ouani exekuloq. [leii b)li jmeno\áni do jeho ob\odu.

řj.i)ň;.,.. ;ňnenat'o u pii.tusnelo .oudního exeirrtora' NeniJi do obvodu soudu jmenován

;*';;;-;il;;. ;J;;i;;"i;;J.h". Íovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

;ii;á':"'ň'';;ů ,n7 
"p.r"e'." 

hranici stimÍo obvo'lem a kte'ý patří do obvodu steinélro

krajského soudu.

dte bodu 8) př€chodných ustanoveni o predánI spisů sepiŠe piedseda soudu a soudni exekutor

"."'"ň r..i '. bez Á'r'tecného orlklarju'zveiejni na úřednl d€sce soudr-r' na Úednr de'ce soudniho

:':i";.";';:;;';_";;.r' ."j"ia.r, txekutoiské komory ceské íepublik). V prolrkolu .c u\ťdc

;;;'#';čk; il;;,'."i'"_JJ,r,t"s.itt rr'ení, ex€kutor' který spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisrr došlo'

z^ potlžltl shofa uvedených bodů př€chodných ustanovení byla shořa rubrikovaná věc

i"^l'j*" ' pi.a'"a .c souinimu exekutotovi Mgr' Ing' Radimu opl€talovi' se síí||em olomouu

Pav€lčákova 14.

soudní poplát€k necht'je uhřazen na úč€t sourlu č' 3703-921811/0710' vs 4412061612'

V Olomouci dne 6.8.2013

proti povinnému

. lDr. i:hal Jelínek
OS v Olomouci

lrl souD
OiO:iCtlCl

soudní exekutorpře
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Číslojednací: 4l E 453D0l1 -25

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodnýcb ustatrovení vt;r""y.n áo če.tip*"i'

Cl. II zák'č' 396'2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 453D0l1
ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republiky,

soudní 167211a' 140 67 Pruha 4

proti poviníému Miroslav Vavrek, nar. 09.0ó'1989'

Komenského 9l3/29, 772 00 olomouc

V Olomouci dne 6,8.2013

vedené u okrestrího soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis' a to postupň dte přechodných
ustanovení vtěleíá do části pnní, čL lI zál<.č.396i20l2 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o ýkonu rozhodnutí' Iderá byla zahájena přede
dncm nab}tí účinnosti lohoto zikona a kteÍá podle $ 2 5 ] zákona č ' 99/1 963 S b ', ve ;ěn i účinném o{te
dne.nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvlhne rovnomě.ně me7i soudní exekutory, kteří byli.jmenováni do jello obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušlrého soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujnrenován
žádný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnomčmé mezi soualni e\ekutory, kleii byli jmenovríni <1oobvďu soudu, který má společnou hranici snmto oblodem a kteq,i latii do ibvodu stejneho
krajského soudu.

dlc bodu 8) přecbodných ustanovení o přeďiní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekuto.
protokol, ktený se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desie soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na internetových stránkách Exekutorské komory Č€ské republiky. v protokolu sc uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutoÍ, kteý spis převzá| a áen' kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ použiti shora uY€denýcb bodů přechodÍých ustanoveni byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi' se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k nechť je uhfazen na účet souriu č. 3703-92181r/0710, vs 411204531l.

057EX 332

.IIIDT- al Jelínek
předs OS v Olomouci
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PRoToKoL o Pň].EDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNiMU EXEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtě|ených do Části první,

čt. tI zatč':g6lz0lz st.,

ye věci \.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 77212012

ve věqi opíávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc'

proti povinnému

tř. Kosmonautů 1151/6c' 779 00 olomouc

Stanislav Nykl, nar. 12.01.1979,

Bělkovice - Lašťany 344, 783 l5, Bělkovice - Lašťatry

JUDr. I Jelinek
S v Olomouci

34 13

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutořovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, Čt. II zák.č. 396/2012 sb',
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, klerá byla zah{ena přede

dneú nabýi účinÍlosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb', ve měni účinném ode

<lne nab1tí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosh

soudu, ioud roz\Tlúe lo'rmoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu'

a \'}Íozumí o tom opúl'něného a příslušného souaLniho exekutora. Není-li do obvodrr soudu jmenován

Žádný exekutoÍ' soud řízení ron'rhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, ktďí byli jmenováni do

obvoalu soudu' l1elý má společnou hranici s tímto obvodem a kerý paři do obvodu stejného

kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše př€dseda soudu a soudní exekutor

pÍotokol, kteý se bez zbýečného odkladu zveiejni na úřední desce soudu. na úředni rlesce soudního

;xekutora a na intemeto\"ých stránkách Exekutorské komory Ceské Íepubltky. V protokolu Se uvede

spisová značka soudu' označení účasbdlai řízeni' ex€kutor' který spis převzal' a den' kdy k převzeti

spisu došlo'

z^ po!žití shora uvedených bodů přechodtrých ustanove byla shora ruhrikovaná včc

rozvržena a předává se soudnímu €xekulorovi Mgř. lng. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc!
Pávelčákova 14.

soudní poplatck nechťje rrhrazen na účet soudlr č. 3703_92l811/0710,ys 4412071212'

v Olomouci dne 6.8.2013
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^^-'P_RoToKoL 
o PŘIDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMouclsoUDNIMU EXEKUToRo!'I dle přechorrných Ňaň"- iicl"yiřř" ea",i o*'r'čl. ttiau.t. lsšnot2, sb..

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 437 l2o1l
ve věci oprávuěného česká republika - okresní soud v olomouci, Tř. svobody l6,
I

731 38 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresuího soudu v olomouci níŽe uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutořoYi shora 
""n:i|:nl:ý' .pi., u to 

-po.tup""- 
ile precrroanyctustanoveni v|ě|ená do části prvni. Čl. ll zákč.3'9ó/20t2 sb.,kdv

dle bodu 2) téchto piechodných ustanovení řízení o ýkonu rozhodnutí, která byla zaháJena předednem nabytí učinnosti tohoto zákona a kteÍí podl" $ ,5i;á];;;'ó;ióři št'. 'Já*' oei'"e- oa.drc'nab}'ti účInnostr tohoto zákona, *.puaq; p" á'i n"tyi;č-'";ř;hil,;*í'a do působnostis.udtr. soud rolwhne ro!Ťomémě meur soudni.exekurory k.ii;rl, ň;;;;ido jeho obvodu,d !yro./umí lI lom opráu]éného a oiíslUiného sorranir'o .*.L'ro*' ru.íi-tí'al'o"ur_oiu'rou,lu 1rn.n,ruaniádni exekutor. soud iizeni rozwlurc ro\.Ťomérné me7l .oudni .*.lu,o.y. r.,.Ji_'r, Jmenovínr r1o

l'"]:ť:il:::h-* má spoleČnou hranicl slimlo ;b'il; ;'k;;;;;,'l'.lo"'otuoau u.in.t'o

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sŤíše předseda soudu a souilní exekutorprotokol, kteÚ se bez zb}tečného odkladu zveřejní na úřed;í de;; ;uau, n"u-_,ř"ái o."". .ouan;noexekutola a na intemetových stránkách Exekut"i.r.e u'".y č".řt 
'řpJiiir.y. 

v*i.J,otor' .. uu.a"spisová značka soudu' označení účastníki řizení, elekutol' L1eď spis pi"u"ul' u á"n' kdy k převzetíspisu došlo'

Z^ použlti sbořa uledených bodů přecbodných ustaíovení byla shořa řubřikovalá věc

;x1Jil"*il"''l".'''' 
.e soudnímu exekutorooi lrg.. rog. rrnoi-u óii"t"lii,-"" joI"- olo-oo",

V Olomouci dne 6.8.2013

proti povinnému

JUDr. ichal Jelínek
OS v Olornouci

Pavel smolka' nar' t l.05.19ó8,

Horní náměstí 583, 772 00 olomouc

OK
,rl

r3Nl Sar!5

soudní exekutor

Y OLOMOU'I
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vm""y"r' á" če.ti p.""i,

cl' II zákč. 39ó/2012 sb',

ve věci r"ýkonu řozhodnutí sp' zn. 44 E 68712012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc,

tř. Kosmonautů 1l51/6C.779 00 olomouc

proti povinnému Mihail Raicov, nar, 01.03.1962,

Lhotská 1814/35, 78501 Štcrnberk

Jelínek

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předs€da okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustánovení Ytělená do části pwní, čL lI zákč. 39612012 sb.;
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb., ve;něni účinném ode
dne.nabýí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvÍhne lovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do ieho obvodu.
aryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutom' Není'li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízeni rozvrhne rovnomérnč mezi soudnj exekutory, kterl byli jmenováni do
obvodu soudu, kter,ý má společnou hÍanici s timto obvodem a kte4; latn do obvo<lu stejneho
klajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiš€ předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kte{ý se bez zb}tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední d€sce soudního
exekutora a na internetoý'ých stránkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvede
spisová značka soudu. označ€ní účasíníkli řízení, exekutor, ktelý spis 6"u'át, u á"o' kdy k pievzeti
spisu došlo.

z^ polžití sbora uved€ných bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutořovi Mgr. Ing. Radimu opletálovi' s€ sídlem olomouc'
PaY€lčákova 14.

soudní poplatek ncchť je ubřazen na účet soudu č. 3703-9218l1/07l0, vs 44l20687l2'

v olomouci díe 6.8.20l3

'13

ot(

OS v Olomouci
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v oL )ct,71 3
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souĎŇÍlau nxnrUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

čt. II 
'etč.39erzotz 

st.'

ve věci r"ýkonu řozhodnutí sp. zn. 47 E 52Doo5

ve věci oprávněného česká průmyslová zdravotní pojišt'ovna' Jeremenkova 1l,

703 00 ostřava-vítkovice

Fe MARKET' s.r.o.' IČ 25526227

skaštice 25. 767 01 Kroměříž

vedené u okŤesnÍho soudu v olomouci

Přcdseda okresního soudu v Olomouci nEe uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný Špis, a to postupem dle přechodných

ust|novení vtělená do Části pnní, čl.II zák.č.39620l2 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto př€chodných ustanovení řízení o \"ýkonu rozhodnutí, kte1á byla zahájena přede

dn"m nabyti .'ieinnosii tohoto ;ákona a která podle Š 251 zákona ě. 99/1963 Sb., ve znění ričinném ode

dne nabíí účinnostj tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

sortdu, ioud rczvÍhne rcvnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' Neníli do obvodu soudujmenováÍ)

žájný €xekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteří byli jmenováni do

obvoiu soudu' kteď má společnou hmnici s tímto obvodem a kteqý patří do obvodu st€jného

krajského soudu.

dte bodu 8) přechodných ustanov€ní o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, kt€ri se bez zbytečného odkladu zveiejni na úředni desce soudu, na úiedni desce soudního

ixekutoá a na in1emeto;ých shánkách Exekutorské komory ceské republil'f' V protokolu se uvede

sp;sová Značka soudu, označení účastníků řizeni, exekutor, kteťý spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

Z^ por/žití shora uved€ných bodů přecbodných ustanoveni byta shora rubrikovaná věc

rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Nlgr. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídl€m olomouc'
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

(

proti povinnéňu

JUDr ichál.Ielínek
OS v Olomouci

R!9NI S iUD
3E V OLO,.:UCl

před soudní exekutor
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUCI

souĎŇilau rxtrUToRovI dle přechodných uŠtanoveirí vtělených do Části první.
čt. II 

'exč.3selzotz 
st.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41Í' 125Do04

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republilra,

Soudní 1672lla, 140 67 Praha 4

Štefan Krlus, nar. 31.01.1988,

Balbínova 7' 772 00 olomouc

ved€né u okresního Šoudu v olomouci

Předseda okŤesního souilu v olomouci niže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubŤikovaný spis, a to postupem dle přechodných

usta ovení vtělená do Části první, čl. II zák'č' 39ó12012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabyiúčiano.ii tohoto ákona a ktení podle $ 25] zákona č. 99/1963 Sb', ve zněni 'ičiííém ode

dn€ nabyti účinnosti tohoto ákona, nespadáji po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, sortd rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' N€ní_li do obvodu soudujmenován

žááný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

obvoiu soudu, kteď má společnou hřanici stímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíš€ předseda soud! a soudní exekutor

protokol,kterýsebezz'bytečnéhoodkladuzveiejninaúiednidescesoudu,naúřednldesc€soudního
i'."t uto.u u nu intemeto;ých stránkách Erekutorské komory České republiLy' V protokolu se uvede

spisová značka soudu' označení účastníků řízení' exekutor, kt€rý spis př€vzal, a den, kdy k př€vzetí

spisu došlo.

Z^ povžiti shoŤa uv€dených bodů př€chodíých ustanovení byla shora rutrrikovaná věc

rozviena a pře<lává s€ soúalnímu exekutořovi Mgr. Ing. Radimu opletaloYi, se sídlem olomouc,

Pavelčákova 14.

soualní poplat€k necht'je uhrazen na úč€t soudu č.3703-921811/0710' vs 4412072504'

v Olomouci dn; 6.8.2013

elínek
OS v Olomouci

Rr5: I 9()1)e

soudní exekutor

til 38 V clo'n-rlal
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rnororor- o pŘnnÁxÍ sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoI]cI
souoŇiúu txrruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni,

čl u 
"er.č. 

:g6120lz sl.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn' 45 E 59/2004

ve věti opřávněného Obvodní soud pro Prahu 1' oYocný trh 14,I1294PrahaI
l,

proti povinnému Milan Gazdik' nar. 11.09.1975,

Horní 44417, 783 13 Štěpánov

vedené u okresního soudu Ý olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

Šoudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spiŠ' a to postupem dl€ přechodných

ustanoYení vtělená do části první' Čl. II zákč. 396/2012 sb',
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede

dnem nab1ti út innosii tohoto ;ákona a ktená podle $ 25t zákona č' 99/1963 Sb', ve znění účinném ode

dne naby;í účinnosti tohoto zákona, nespa,lájí po dni nabýi účimosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' NeniJi do obvodu soudujmcnován

Žájný exekutor, .oud ří'"ní ro"uih''" rovnoměmě mezi soudní €xekutory' kteři byli jmenováni do

obvoiu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o př€dáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, ktárý se bez 

'bytečného 

odkladu zveřejní na úředni .lesce soudu. na úrednj desc€ soudního

!'ekuto.a u na inte*etov'ých stÍánkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvede

spisová značka soualu, oznaěení účastníků řízení, exekutor' kte.ý spis převzal' a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ ponžiti shoÍa uvedených bodů přechodných ustanov€ní bylr shora rubrikovaná věc

rozvižena a pře<tává se souánímu exekutorovi Mgr.Ing. Radimu opl€talovi se sídlern olomouc'

Pavelčákova l4.

V Olomouci dne 6.8.2013

icha| Jelínek

{:

OS v Olomouci soudní eÍekutor

i}:[ { ijT i] ř ]]íi' Ú!jti) ! 6L0ilicuIl

;ilrt riii :i:a. - .l'l
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PRoToKoL o PŘB,DÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
solJDNíMU ExEKUToRovr dle př€chodných usÍanoveíivtělenícb do cásti první.

Cl. II zák č' 396i2012 sb.'

ve věci ťkonu rozhodnutí sp. zn. 44E 739l2ol2

ve včCi oprávDěného okÍesÍi správa sociálníbo zabezpečení Olomouc,

!3661

přoti poyinnému

tř. Kosmonautů 1ls1/6c' 779 00 olomouc

Jana Benešová' nar. 14.06.1'916'

Hrubá voda 93, 783 61 Hluboěky

r edené u okresního soudu v olomouci

Předseda okŤesního soudu v o|ornouci níže uvedeného dne předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první' čt. lI zák.č.396/2012 sb';
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o Úkonu roáodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí úějnnosti tohoto zákona a která podle $ 25l zákona č' 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, oespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rczvÍhne rovnoměřně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoÍa' NeníJi do obvodu soudujmenovrín
žádný cxckutor. soud řízení rozvrhne rovnoměmč mezi soudni exekutory, ktcří byli jrnenováni do
obvodu soudu, kterj má společnou hÍanici s tímto obvodem a kte.ý pa1ři do obvodu stejnóho
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutor
protokol, kte4Í se bez zbytečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu, na úřední desce soudního
exekutořa a Da internetových stránkách Exekurorské komory Česke republik) ' v pÍotokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účashíků řízení, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

Za použití shoÍa uY€dených bodů př€chodných ustanovení byla shoŤa rubrikovaná věc
řozvřž€ná a předává se soudnímu exekutofovi Mgr. Itrg. Radimu opl€talovi' se sídlem olomouq
Pav€lčákova 14.

soudní poplaaek n€cht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 44l2073912.

v o|omouci dn€ 6.8.20l3

.T(lDr. Jelínek
OS v Olomouci

l(!::aNI :aUD

soudní exékutorprc
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pnotorol o pŘnnÁxÍ sprsu ornpsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. ll zákč. 396/2012 Sb.'

ve věci l"ýkonu rozhodnutí sp' zn. 14E 713/2011

ve věci oprávněného okŤeŠní Špráva sociálního zabezpečení olomouc,

tř. Kosmonautů l151/6C,779 00 o|omouc

olomouc\ý VOP, s.r.o., IČ 26828189,

Na Šibeniku 154/3, 779 00 olomouc

vedcné u okr'esního soudu v olomouci

Př€dseda okresního soudu v olomouci níže uyedeného dÍe předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zík.č. 39ól20r2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktená podle $ 251 zákona č. 99/]963 sb', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud mzvthne řovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a ryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
ž1ldný exekutoÍ' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory. kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteqÍ má společnou hranici s tímto obvodem a ktelÍ patří do obvodu stejného
k]ajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol' ktcrý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudĎího
exekutora a na interneto\aÍch stránkách Exekutorské komory České řepubliky- V protokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení' exekutol, kte4ý spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ ponžilí shora uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shora rubřikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi MgÍ' Itrg. Radimu opl€talovi' s€ sídl€m olomouc'
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

.IUDr. ichaI Jelínek
před OS v Olomouci

ol{Ř I5ř'l l soUD

Šoudní exekutor
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU nxEKUToRovI dle přechodných ustanovení Ytčlených do části první,

cl. lI zákč.396/2012 sb.'

ve věci r.ýkonu rozhodrrutí sp. zí. 14 E 12912012

ve věci,oprávněného Okresní správa sociáIního zabezpečení olomouc,
I

proti poYinnému

tř. Kosmonautů l151/6c,779 00 olomouc

Milan Botek, nar. 23.1 1.1963,

6. května l09' 783 14 Bohuňovice

vcdcné u Okresního soudu v olomouci

Předsedá okÍesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předa| označenému
soudíímu exekutorovi shora řubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoyení vtělená do části první, čl. II zákč. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu roáodnuti' která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zíkona a kt€ra pod]€ $ 251 zákona č' 99/1963 sb'' ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a \ryrozum í o tom oprávněného a příslušného soudního exekutola. Není-li do obvodu soudu jmenovál
žádný €xekutor, soud řízení Íozvrhne rcvnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byl; jmenovánj do
obvodu soudu, kte|ý má společnou hmnici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desc€ soudniho
exekutola a na internetových stránkách Exekurorské komory Česke rcpubJik1' V protokolu se uvcdc
spisová značka soudu, označení účastníků řizení. exekutor, kteď spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

Z^ po\lžití sbora uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla ŠhořN rubrikováná věc
IozvŤžena a předává se soudÍímu €xekutoroú Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudni poplatek nechťj€ uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710'ys 4412072912.

v Olomouci dn;6.8.2013

JUDr ha| 'I€línek
OS v Olomouci

RrsNl io
3R V CLC

UD
I

Šoudní exekutorpředs
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05rEx3359 !s3
Číslo jednaci: 45 E 66712003 -Il|

pnororor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsxÍu souonu v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechoalných ustanovení vtěIených do čásfi první,

Cl. II zákč. 396/2012 Sb''

ve Yěci Úkonu rozhodnutí sp' zn. 45F 661D003

vj věci oprávněného

proti povinnému

česIcí republika _ okŤesní soud v ostravě, U soudu 61874,

708 82 Ostrava - Poruba

František Holom€l! nar. 18.09.197ó' Universitní 283/2,

772 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomoucl

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtěl€ná do části první, čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \.ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí úč innosti tohoto zákona a ktelá podle $ 25 1 zákona č. 99/ 1963 s b ', ve zněni účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto ziikona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhnc rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a \Trozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Neíí-li do obvodu soudujnrenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvrlrne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kt€ři byli jmenováni do
obvodu soudu, kteÚ má společnou hranici s tímto obvodem a kter'ý patří do obvodu stejnóho
krajského soudu.

d|e bodu 8) piechodnýcb ustanoveni o přeďiní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kte4ý se bez zbytečného odktadu zveřejní na úřední desce soudu, na úředni desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiL7' V protokolu se uvede
sp'sová značka soudu. označení účastníků řízení, exekutor, kt€Ú spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ pol|žití shoÍa uvedených bodů př€chodtrých ustanovení byla shora řubrikovaná věc
rozvržena a předáYá se soudnímu eIekutorovi Mgr. Ing. Radimu opleta|ovi' s€ sídl€m olomouc,
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

JUD ichal.Ie|ínek
0S v Olornouci

OK E5NÍ 9ouD lx[{iií'rj1'íililr{Á3 v e t'I:.1'rt! |

i!ili]' l]]j iÁ|],l] i]'ji :r,L
rl, t 3E v oIOMOUCI
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05?EX3361113
Číslojednací: 43 E 663/2011 _18

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU otGEsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souDNÍMU ExEKUronovI o* ňř"n"oo-"říustanovení vtělenýcIr do části první'

čt. tt átr-l' :solzolz st"

ve věci \'ýkonu rozhodnutí sp' zn' 43 E 6631201r

ve yěci oprávnčného česká republika - Vězeňská služba české republiky'

Soudní 1672l1a' 1'l0 ó7 Praha 4

proti poviÍnému Tomáš Tesař' nar. 26.10.191 6,

Horní nám. 583/16, 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okŤesního sou'lu v olomouci níže uvedeného dne přeilal označenému

:;;;]*';l';"""i .no.u "ut"itonaný 
spis' a to. postupem dle přechodných

'"_,"'.""" 
i ',tr"'e 

oo Části pnni. Čl' lt zákč' 396/20l2 sb"

kdv

dte bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o }"ikonu rczhodnutí' která byla zahájella přede

il"e;;;;í;;il.iii;iliakonu u n"J poar. $ z5] zá[ona Č' qq/lq6] sb'..ve znění účinném ode

;":'':;ffi';;;;;"i,;bolo 1ákona, "".pJái' 
po áni nabyi úe inno'ri loholo /ákona do pu'obnocli

:ff,TTlJ:':';'."ňť|-##.*l '.)i.-ai, .*.turo*. kleii b}li jmťnovani do iello obvodu'

;;;ň;" a*oi.ilneneho u pii"losnéllo 
'oudniho 

exekutora' Nenl ti do obvodu soudu imenoYál

i'i ř *"i*".. ..iJ rízení rozvrhne '"ň'erne 
mezi sou'lni exekutory' kt€ří byli imenovánj do

;i.;'r"*;Jň,'kŇ .a_.p"r"a"" h'ani"i stímto obvodem a který patří do obvodu steiného

krajského soudu.

dle bodu 8) picchodných usurnotení o pÍedaní 5pi'ů seplŠe před\eda Šoudu a_$udní e\ekulor

nrorokot. klen se be1 /býeČného odkladu /veřejní na úiedni desce soudu' na úrednr desce 
'oudniho

:i:ťň:';'" i",..""i";''.n 
''*a"mr' 

E*"l"toi'le komory Če'ke repubtiL}.' V píolo(olu 'e u\ede

$i::uff.ň ffi;, ")'."JJ ro"u.,rrt'_ii'".,i' exekutor'-lteď spis ptevzal' a den' kdy k převzetí

spisLt došlo'

z^ potriili shoÍa uvedenýcb bodů přechodnjcb us{anoveíi byla sbora rubriko\aoá \ěc

ro'vrŽenaapředávásesoudnlmuexeku{oroúM"gr.lng.Radimuopl€lalovi.sesidlemolomouc.
Pivelčákova 14.

soudní popl|tek n€cht'j€ uhŤazeú na účet soudu č' 3703-921811/0710' vs 43120663l1'

v olomoúci dne 6.8.2013

hal Jclínek
OS v Olomouci

KREsNl sÓ1liJ
| 38 V OLOinOJ'l

soudní exekutor

admin
Rectangle

admin
Rectangle



052EX3362 t13
Čislojednací: 44 E 726Do12 -22

pnoroxol o pŘtDÁNÍ sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUcIsot]DNÍMUExEKUToRovIdlepřech"a"y"n"'t"".""J"iil"y""i'ř"b"^'Jo-"r,
Cl. II zák.č. 396/20I2 Sb..

ve věci Úkonu rozhodnutí sp. zn' 44 E 726t2ol2
vevěci.oprávněného okresnísprávasociálníhozabezpečeníOlornouc.

proti povinnému

v oloÚouci dnC 618.20t3

JUDr.
přcdse

tř. Kosmonautů 1l51/óC, 779 00 Olom<ruc

Pavla smékalová, na r. 2I.10.I97 3,

Cbvátkovická I l5/7J' 7?J 00 olomouc

Ycdené u okr€sního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označcnémusoudnímu exekutorovi slrora .uh"i!9'11i. spis' a to p..fup; Ji; přechodných
ustanovení vtěleíá do části první, čl. II zar<'t' :_lelzorz su',
kdv

dlc bodu 2) těchto přechodných ustanovenl řizeni o likonu rozhodnutl' ktelá b}la zahájena předc
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25 ] zálona č. 99/ iqol š'u-l. ''řni 

':r;nne. oa"
::-.':"ol:,o:']::.]l .h:to zton:. nespada;í po dni nabytí účinnosti ňoň'ál"u a. p,i*too.,isouou. souo rozv rne rovnoměrně mezi soudní ex€kutory' kteří byli jmenovrini do jeho obvo<lu'

:"'"T:iTl-".::' :lá:něného a přís]uŠného soudního exeřutora. Není-li do obvoáu souau'jmcnován7aon) exeŇulor. soud řileni rol\rhne rovnomén)é mezi soudni e^ekutoÍ}. kleii b5li jmcnováni doob\.Udu soudu. lleď má spoleČnou hranici sIímlo obvodem a kLer1 p"o,-j"'.u""a" o.j"ar,.kraiského so''dll

dle bodu 8) př€chodných ustanov€ní o předáni spisů sepiše předseda soudu a soudni exekulorprotokol. kteď se bez zbýečného odkladu zveřejní;a úřed;í de;e so"ao' 
'*',ii"a"ia"*. *"anir'.exekutoťa a na intemeto\"ých stránkácb Exekrrtoiske komory Ceske iep"liiii' ' Vor"ala" * *"a"spisová značka soudu. označení účastníků iizenl' erekutor, ktery .pi"pl""'jr, u áii, ray t pi.ur.,i

spisu došlo'

z^ polžití shorá uvedených bodů př€chod'ých ustanovení byla shora rubrikovaná Yěcrozvrž€na a předává se soudnímu exekutorovi Mgr.Ing. Radinu opl"t.Ň,." Joro. otornou",P|v€lčákova 14.

soudní poplatek n€cht'je uhrazen na úč€t soudu č. 3703-92l811/07 10, vs 4412012612.

al Jelinek
v Olomouci

OK
711

!!r:! :auD
v ci! .;l

soudní exekutoř
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proti povinnému

05 1 EX3363 t13
Číslo jednací: 43 E 7o4l20l2 -I9

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souoŇ'ir'iu B_xnruioRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části první'

Cl.II zákč' 396/2012 Sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 43E 10412012

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc'

tř. Kosmoneutů 1151/óc' 779 00 olomouc

Aleš Berka, nar. 19.01.1965'

Štarnov 131, 783 14 Štarnov

.nlDr l .Ielínek
předs OS v Olomouci

vedené u Okresniho soudu v olomouci

Předseda okreŠního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaíý spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb''
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodnýcb ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' kteá byla zahájena přede

J'". 
""r'vii 

,r'eň*ii .hoto zákona a která podle š 2 51 zákona Č ' 
qs/ ls6'] sb" Ve zíění účinném ode

an" nutyii ,itinno.ti totloto zákona, nespadaji po dni nabýi účinnosri tohoto zákona do působnosti

'""a,," 

-š."J 
.**r'"" rovnoměmě ."'i .oudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

u 'y.i'urni 
oio. .p.auněného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu jmenován

!"a"l' "*t*"., 
soi,,l řízeni rozv.hne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

"u""á" 
."'a'' 

' 
r.,""y lná společnou lranici s tímto obvodem a kte'ý patŤí do obvodu stejného

kajského soudu'

d|e bodu E) přechodných ustanovení o piedání spisů sepiŠe piedsedá soudu a soudní exekutor

n..l.t'ol kren'se bez z'bl'tecného odkladu zveřejni na úrední de5ce 'oudu' na úiední desce "oudniho
!.;l;i"; 

" 
ná in,"..tou;i"h 'lránkách 

Exelu!orské Lomor5 České republik}' V prolokotu 'e uvťdc

.pi""'j '"^"t" 
*"a", označení účastníků řízeni, exekutoÍ, kteď spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ použiti shoŤa uY€denýcb bodů př€cbodÍých ustanovení byla shora řuhrikov|ná věc

rozvižena a přerlává se souánímu exekutorovi Mgř' Ing' Radimu opletalovi' se sídl€m olomouc'

PaYelčákova l 4'

soudní poplatek necht'je uhrazen na úč€t soudu č' 3703-921811/0710' vs 4312070412'

v o|oúouci dn;6.8.2013

)

oR, arI!l sot!D
,11 ; .l OnlUiLl
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05TEXSJJB IlS
Číslojednací: 41 E 252/2006 -22

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU olcxsNÍu souornt v oLoMoUcI
sot onilru ExEKUToRo}'l dle přechodnýCb u5tanovetrí vtělenýCh do Čásli první.

cl. II zák.č. 396/2012 sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 252/2006

ve věci oprávněného

proti povinnému

česká republika - Vězeňská služba české řepubliky,

Soudní l67211a' 140 67 Praha 4

Jozef Jurinec, nar. 01.01.1967,

Kozlov l0l0. ?83 57 Měslo Libará

yedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustatrovení vtělená do části prrní, Čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí iízení o !.ýkonu rozhodnutí' kerá byla zahájena přede
dnem nab}ti účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle Š 251 zákona č. 99/1963 sb., ve znění účirrrrém ode
dne nabyti účinnosti tohoto zákona, nespada1í po dni nabyí účinrrosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud roz\Ťhne rolnoměmě mezi soudní exekuloŤy, kteií byli jmenováni do jeho obvodu,
a qŤozumí o tom opťáněného a příslušného soudního exekutom' Není_li do obvodu soudu jmenouán
Žádný exekutor' soud řízeni rozwhne ro\.noměmč mezi soudní exekutoŤy' ktcří byli jmenováni do
obvodu soudu, který Íná spol€čnou bÍanici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
kra1ského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanoveni o piedání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutor
protokol, keý se bez zbýečného odkladu zveřejní na lÍední desce soudu' na uřední desce soudního
exeL:utora a na int€metových střánkách Exekuto$ké komory České republi$. V protokolu se uvede
spisová značka soudu' omač€ní účastníki říz€ní' exel:utor, keqi spis převzal' a den' kdy k převzetí
spisu došIo'

zL po'džilí shora uv€d€ných bodů př€chodných ustatrovení byla shořa řubřikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutořovi MgI. lng. Radimu opletaloYi, s€ sídlem olomouc,
PavelóákoYa 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

ichal Jelínek
OS v Olomouci

oÍ{
,71
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057EX5539113
Číslojednaci: 44 E 8 03t2072:2|

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPrsuoKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcIsoUDNiM U ExEKUToRoVl dle. přecbodDýCb u.ruo.'"'1 
',!i"n1,řřřo 

'iu.., 
o*o,,cl. ll zákč' 39ó/20l2 sb.'

ye věci oprávněného

přoti povinnému

ve věci ťkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 8o3t2012

okiesní spřáva sociá|niho zabezpečení olomouc'
tř. Kosmonautů 1t51/6C' 779 00 olomouc

Miroslav coufal, nař. 09.04.1971,

Fragnerova 10,772 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v O|omouci

Předscda Okresního soudu v olom.ouci niže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shora rur'rit<ovany spi| 
-a-;" 

;""*#':i: přechodnýchuslanor eni vIěIená do části první, Čl. rr 
'ar..t. -rboaďlzšn':""''F 

u u(
kdv

dlé bodu 2) těchto přechodných *"_:::|iiŤ": o-$konu rozhldnuti, která byla zahájcna předednem nabyti účimosti tohoto iákona a kter6 poar" 5 zs i'at""ál' óól'''iil] i|"""J'''".", ou,""n,n .o"dne nrb}'tí účinnosti tohoto zákona- 
"".''uau,i po áni 

'"by" ;čl#;.d; 
'l"tÍ'ou ao p,i.otno.lisoudu. soud ro/lrhne ro\nomérnč ,n.,i souoni.eret.ro.1. l';; b;l; l;;;;' #I do jeho obuodu'

;"oo",ilTffij:i:fi"),::::^.::il5::'" ""a"'t" '*'r.."'" 
'N"í,,'ri'j"'."t'ů,i"'*"a"l'**;"

.u,"o" .o"au.'i,.f,: ;;'.;t:"* ;:"'""'ěme 
mezi 

"oudni exekulon' kleit h"li jmenoranj do
kralskeho soudu nici slimlo obrodq6 u krery parri rJo'osioau srcjnél'o

dl€ }'odu 8) přechodných ustanovení o předání'spisů sepíše předseda soudu a soudní exekrrtolprolokol. lleď se be,/ ,/b\ leaného odllarJrr zveřejni i. 
'i*aji a".i" .""i". 

"_u 

'"r.j", 
o."". .o"an,noe\elutora a na jntemetovich stránkách Fl

spisová značka soudu, o-u,.n' ouur',*u'il1'_o,'slé 
komory Ceské Íepubiik5 ' V protokolu se uvede

spisu došlo. rlzenl' exekutor' ktery] spjs pie\zai, a den, kdy k převzetí

za použili sbora uv€deníCb bodů nř€chod_ných 
_ 
ustánovení byla sbora rubňkováná rěcrozvržena a předává se sourlnímu exekut

Pal€|(1ákora t4. Lorovi vlgr. Ing' RadiÍDu opletalovi. se sídlem oloml,uc'

soudní poplat€k necht'je ubřaz€n na účet soudu č. 3703_92181l/0710' vs 44r20s0312.

V olomouci dne ó'8.2013

chal Jelínek
v Olomouci
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proti povinnému

057Ex3364 /lS
' Č íslo jedí.Lcí: 44 E 727 D0I2 -19

pnoroxor o pŘnDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM V oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci výkoíu řozhodnutí sp. zn. 14 E 72712012

ve věci cprávněného česlcí republika - Obvodní soud přo Přahu 1,

ovocný tťh 587/14' 1l0 00 Praha 1

Ivo chvátil' nar. 22.01.1964'

Horní náměstí 583. 772 00 olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci nížo uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikoyaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \,"ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabÍí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb', ve zněni účinném ode
dDe nab}ti účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabýí účimosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oplávněného a příslušného soudního exekutora. Neníli do obvodu soudu.jmeDován
Žádný €xekutor, soud řízení rozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteÚ má společnou hranic; stímto obvodem a kteď patří do obvodu stqného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol. ktetÍ se bez zbýečného odkladu zveřejní na úř€dní desce soudu, na úřední desce soudnílro
exekutom a na intemetových sbánkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastniků řízení, exekutor' kte4Í spis pievzal, a den, kdy k převzctí
spisu došlo.

z^ ponžilí shora uvede[ých bodů přechodných usÍanovení byla shořN fubrikovaná věc
rozvržena a Předává s€ soÚdnímu €xekutoroYi Mgr.Ing. R imu opletalovi, se sídlem olomouc'
Pžtvelčákova 1'{.

soudní poplat€k [echt'je uhrazen na úč€t Šoudu č. 3703-921811/0710'ys 4412072112.

v olomouci dÍe 6.8'20l3

JUDr. Jelínek
předse OS v Olomouci

o!{
7 i1

n5!il !oub
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soudní exekutor
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057EX33s7 /13
Čislo jednaci: 41 E 32612006 -30

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU E)GKUToRoVI dle přechodnýcb ustanovení vtělených do části první,

cl. II zákč. 396/2012 sb.'

ve věci wýkonu rozhodnutí sp' zn. 41E 32612006

ve věci oprávněného Česká republika - Vězeňsk'á služba České republi1ry,

soudní 1ó7211a' 1,l0 67 Praba 4

přoti povinnému Anlonín Ádamica, naÍ' 11.02.1979,

P ísečná 242 16, 7 83 35 o|omouc-Chomoutov

ved€né u ok-resního soudu v olomouci

Předseda okleŠního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to posfupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zák.č.396/2012 sb.'
kdv

dlc bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zaháj€na přede

dnem nab}.tí účinnosti tohoto zíkona a kt€rá podle $ 251 zákona č.99/19ó3 sb., ve znění účinném ode
dne nabyti účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí úěinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvlhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom opŤávněného a příslušného soudního exekutora' N€níJi do obvodu soudujmenován
žádný €xekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kte4ý má společnou hránici stimto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
píotokol, kte4ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřodní desc€ soudního
exekutom a na intemetových strárkách ExekutoEké komory Česle repubtiky. V píolokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení, exekutor, kteď spis převzal. a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z, po!žití sbora uv€dených bodů př€chodÍých ustanovení byla Šhora rubrikovaná věc
rozvfž€íá a př€dává se Šoudnímu exekutorovi MgŤ. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní poplatek necbt'je uhraz€n ía úč€t soudu č. 3703-921811/0?10' vs 4112032606'

V Olomouci dne 6,8,2013

al Jelínek
OS v Olomouci

c, :spl souD
s V C'LC,airiCl

soudní exekutoř
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05'EY3343 /13
Číslo 'jedrrací: 14 E 34l20o8 -44

^^-. 
PRoToKoL o PŘEDÁNj sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCIsouDl\ lMU Ex'EK UToRoVl dle přechodnýCh uuuoo'"o] J,ut"ol""řř" b"e,,i p*"r,čl. tt .eke. -rsór:otz sb.,

ve věci r"ýkonu rozhodnutí sp. zn. Í4 E 34l2o08

/ve 
věci opráyněného Finanční úřad v olo Ú]ouci, L'rzecká 22,77l t I olomouc

pťoti povinnému
Karel Kubík' nar. 12.12.l968,

Dloubá 5ó0/2.779 00 olomouC - Lazce

yedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okt€sního soudu v olomouci nae uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shora .ob:19'1:i- .pi"' ; ;-;";fup"; l1e pre"loanyctruslanoveDi }'lěleÍá do Části první. Čl. lr zer,-t.:bol:oru št.:""'_.'- '-k.lv

dle bodu 2) téchto piechodnich uslanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla za}ájena předednem nabýi úČjnnosti tohoto zákona a kt.rá podl. $ ,5i;k;;;;ň;ióij ši',""J"''"*' uu'*u. 
"o"

dne nab) h účinnostj tohoto zákona- **"ai.l' p" á"i ""uyt};ňffi',*i.l'ff'Jra do působnosrisoudu. soud rortrhne rovnomémé ..'i "ouaní'.*"tutory.'i;; ;;ij j;;;;'ffil",ao jeho obrodu,a r yrou urní o tom oprár néného a Dří\luiného soudnílro e.'eiutora' Neni-ti'áo'o_uňau'.ouou l'"no' onžádnj exelulor. soud iizenl rozrrhne rovnomemé mezi soudni e^eluloD. kteii b)ll jmenováni doobvodu soudu. kte4i má společnou hmrkrai.(ého.oudu nlcl 5limlo obrodem a t'lery patři do obiodu .lejnéhLl

(lle bodu 8) prťchodnjch usranoveni o předání 
'spisů 

sepíše předseda soudrr a soudní exckutorprotokol' kter} se bez zb}tečného odkla<lu zveřejní na úředrií d"i" ;;il;';;;J"i desce soudníhoexekutora a na internetoqich stránkách E}
spjsová značka soudu, o^ut"ni ,iru.n'it,i'il1t-o,''lj^|."':1 'Ó":o" :'o:biik}.' V protokolu s€ uvede

spisu došlo. Ílzenl' exekutoŤ' kteÍý spis pievzal' a den, kdy k převzetí

za použiai sbora uvedeoýCb bodů Dř€chod_ných ustanovetrí byla sbora Ťut'rikoYaná věc
;""7".'ilffi;r'l".a*' "e 

soudnímrr exekutorovi rr-rg.. r"g. n"ji." ói,i","'iii,_."."]a". or"-"'",

V Olomouci dne 6.8.201j

JeIínek
S v Olomouci

'5Nl souD
,r l Ja v oLcira.i l

Šoudní exekutor
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V Olomouci dne 6.8.2013

l! 
':5 

}l Í souD
38 V OLOMOiiCI

JUDr l .|elínek
OS v Olomouci

7E)(534o/13

soudní exekutoř
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Číslo jednací: 41 E 482/2008 -19

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Cl. II zákč. 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 4a2l2o08

ve věci oprávněného českí republika - Vězeňská služba české republilT,

proti povinnému

Soudní 1ó7211a' 140 67 Praha 4

Drahoslav Holzknecht, nar. 09,01.1950'

Sladkovského 1200/1E, 772 00 olomouc-Hodolany

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. u zák.č. 39ó2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přcchodných ustanoveni říz€ní o výkonu Íozhodnutí, kteÍá byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a která podl€ s 251 ákona č' 99/19ó3 sb'' ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, n€spadají po dni nabýí úěinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, L1€ři by]i jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu jmenová1

žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má společnou hranic; s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíš€ předseda soudu a sntl']ní eYel{llfÓr

pro1okol, kte4Í se bez zbytečného odk]adu zveiejni na uiedni desce soudu' na úiedni desce soudního

exekutora a na internetových stránkách Exekutorské komory Ceské republik)' V protokolu se uvede

spisová značka soudu' označení účastníků řiz€ní, exekutor' který spis převzal' a den, kdy k převzeti
spisu došlo'

z^ poůiti shora uYedených bodů přechodÍých uŠtanovení byla shorá Íubrikovaná věc
rozvÉena a předává s€ soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
Pavelčákova l4.

soudní poplatek nechť j€ uhÍázen na účet soudu č. 3703'921811/0710' vs 4l 12048208.
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057EXJS41t1S
Číslojednací: 44 E ll4?o08 -2g

pnororor, o pŘnnÁNÍ sprsu oxncSNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtr""y"n a" e-ďp*"i,

cl. u zákč.396/2012 sb.'

ve yěci r':ýkonu rozhodnutí sp. zn. 14 E 1l4t2o08
vevěci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpeěení olomouc'

Na šibenftu l17915. 772 11 olomouc

vedené u okřesniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řUhřikovaný spis' a to postupem dle přechodných
usÚanoyení vtělená do části první, Čl. II zákč.39ó/2012 sb.;
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizení o 1Íkonu roáoilnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýi účinnostitohoto zákona a kteÍá podle s 251 zákona c' s9/lq63 Sb., le znéni účinném ode
dne'nabytí účinnoýi tohoto zíkona, nespadají po dni nab}tí účimosti tohoto zákona do púsobnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
aif'rozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoťa. N€;íJi do obvodu soudujnenován
žádný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu. kter'ý má společnou hranici stímto obvodem a kteťý'patří do;bvodu ýejnébo
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše piedseda soudu a soudní ex€kutor
protokol, kteď se bez zbytečného odkladu zveřejní;a úřed;í de;e soudu' na úřední desce soudniho
exckulom a n. intcmeloqich.tránkách l'xekuLoÍské komor1 České repr'hiily' v protoL"tu." 

',r.á"spisová značka soudu. oaaěení účastníkťl iizeni, exekutor' ktery spis piev;l, a áen, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponžití shoŤa uvedených bodů přechodných ustanov€ní by|a shora rubrikovaná včc
řozvržena a předáYá s€ soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouq
Pavelčákova 14.

proti povinnému

JUDr. bhal Jelínek
S v Olomouci

ot(p íNÍ souD

Jiří Pivoda' nar' 13.03.1955,

Bystročice l51' 783 41 Bystročice

V Olomouci dne 6,8.2013

soudní exekutor
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05 1 Ex3345 t13
Číslo jednací: 43 E 762t2o01 -47

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNiMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vta""y"n á. če.tip*.i,

Cl. II zák'č. 396/2012 Sb..

ve věci r']Íkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 762D007

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud v Kladně,

proti povinnému

nám. Edvarda Beneš e 1997 , 272 55 Kladno

Bedřich Pospíšil, nar. 28.05.1954'

Schweitzerova 198/77, 779 00 Olomouc

Ycd€né u okresního soudu v Olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postup€m dl€ přechodíých
ustanoveíí vtělená do části první, čL II zákč.396/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení iízení o \aÍkonu rozhodnutí, která byla zahájena piede
dn€mnabýiúčiDÍlostitohotoákonaakterápodle$25]zákonac'9s/l963sb',ve;něníúčinnémode
dne.nabytí úěinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvřhne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kt€ří byli jmenováni do jeho obvodu'
a lyrczumj o tom oprávněného a přís]ušného soudního €xekutora. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a kteý patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soualu a soudní exekutor
protokol' ktery se bez zbýečného odkladu zveř€jní na úřední desie soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na internetoqých stnínkácb ExekutoÍské komory České lepub]iky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu' označeni účastníků řízení, exekutor, kt€r'ý spis převzál, a áen, kdy k převzeti
spisu doš1o'

za ponžití sbora uv€d€ných bodů přechodných ustatroYení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává sc soudnímu €x€kutorovi Mgr. IÍg. Radimu opletaloYi' se sídlem olomouc,
Pavelčákov' l4_

V Olomouci dne 6.8.2013

'(

ichal Jelínek
OS v Olomouci

xRlsNl sourt
?rr 38 v c;ci'!a. 'l
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057EY3346 Í13
Číslojednaci: 44 E 54ó/20l t -58

pnoroxor, o pŘnoÁxÍ sprsu oxnnsNÍlt souonu v oLoMoUcI
SoUDMMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl' II zákč. 396/2012 Sb.

ve věci ťkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 546n0I1

ve věci opřávněného okfesní správa sociálíiho zabezpečení olomouc, tř'

přoti poYinnému

Kosmonautu 1151/6C. 779 00 Olomouc

Mařtin Gerža' nar. 16,ll.1914'

Uničovská 20291174' 785 01 Šternberk

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shoťa řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení ytělená do části první' čl. II zák.č. 396/2012 sb',
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu roáodnutí, která by]a zahájena přede

dnem nabýí ítčinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č' 99/19ó3 sb.' vc znění účifurém ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rovnoměřně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a přís|ušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutoÍ, soud řízení rozvrhne rovnomérné mezi soudni exeLutory. kterí byli jmenovfui do
obvodu soudu, kteď má společnou hmnici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dlc bodú 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' který se bez zbýečného odk]adu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komor} České repubtik1' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízeni, exekutor, kte.ý spis převzal, a den, kdy k převzeti
spisu došlo.

z^ po|ržití shora uY€dených bodů př€chodných ustanovení byla shora řubňkovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi MgŤ. Ing. Radimu opleta|ovi s€ sídl€m olomouc'
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6,8,2013

NI SOIJD
OLCriai,JCl

JUDr. Jelínek
před OS v Olomouci
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Číslojednací: 43 E 12 4I20o9 -l7

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanoveíí vtělených do části první,

Cl. II zák'č' 396/2012 sb.'

ve yěci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 12412009

ve Yčci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republiky,

Soudní 1672lla. 1,l0 67 Praha 4

proti povinnému Pavel Lehotský, nar. 23.10.1912,

Stiborova 241608,172 00 olomouc - Neředín

JUDr al Jelínek
předs OS v Olomouci

?EX

\ edené u okresniho soudu r olomouci

Předseda okr.esíího soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zák.č.39612012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu rozhodnutí, *terá byla zahájena přcde
dnem nab}tí úěinnosti tohoto Zíkona a která podle $ 25 ] zakona c. qs/ lqó3 sb'. ve znéni účinném ode
dne.nab}Íí úěinnosti tohoto Zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory. kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a.ýyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne íovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenovrini rlo
obvodu soudu' ktery má spoleěnou hranici s timto obvodem a kter'ý patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, ktel'ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu. na úřední desce soudního
exekutoŤa a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteý spis převza| a áen, kdy k převzeti
spisu došlo.

z^ ponžiti shora uYedených bodů př€chodných ustanov€ní byla sbora Íubňkovaná věc
rozvržena a předává se Šoudnímu exekutorovi MgŤ. Ing. Radimu opletalovi' se síall€m olomouc'
Pav€lčákov2 la-

V Olorrouci dnc 6,8.2013

ol{
, t'l

i5}1í soUD

soudní exékUtoř
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proti poyinnému

05?EX3352 t13
Čislojednací: 42 E 978/2005 -23

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souDNiMU trxEKUToRo\aI dle přechodných ustanovení vtělených do části prv ,

Cl. II zák.č.396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E 97812005

ve věci oprávněného česlr.á republika - Kraiský Šoud v ostravě,

Havlíčkovo níbřeží 34' 728 81 ostřava

Ing. Rastishv Šrajer, nar' 04.05.1949'

IbseÍoÝ^ I18l22' 179 00 olomouc - Povel

vedené u Okresniho Šoudu Y olomouci

Předseda okresního soudu Y olomouci níže uv€deného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi Šhora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl.II zák'č' 396/2012 sb',
kdv

dle bodu 2) tčchto přechodných ustanovení řizení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle s 251 zikona č' 9911963 Sb.' ve znění účinném ode
dne nab}.tí účinnosti tohoto ákona, n€spadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor' soud řízmí rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kte4i má společnou hanici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intem€tových stfiínkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení, exekutor, kteqÍ spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponžití shora uv€d€ných bodů přechodnýct ustatrov€ni byla shořa rubrikovaná Yěc
Íozvřž€na a předává Še soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletálovi, s€ sídlem olomouc'
P'vélěákova l4.

V Olomouci dne 6,8.2013

JUDr. hal Jelínek
přcds 0S v Olomouci

ol(Ra }lÍ !cl!h
t7r 38 v

soUdní €xeklltoř
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057EX3323i13
Číslojednací: 4,l E 761Do'l2 -38

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. II zák'č' 396/20l2 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41E 76112012

ve věci'oprávněného okřesní spřáva sociálního zabczpečení olomouc,

přoti povinnému

tř. Kosmonautů 1151/6c. 779 00 olomouc

Jana Závodná' nar. 30.05'1957,

sladkovského 609/5' 772 00 Olomouc - Hodolany

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci niže uvedeného dne předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora ťubřikovaný spis, a to postupem dle přecbodných
ustanoYení vtěIená do části pnní, Čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto piechodných ustanovení řízení o Úkonu roáodnutí, kteú by]a zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktení podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhn€ rovnoměrně mezi soudní exekutory, l'1eří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního ex€kutora. Není-li do obvodu soudujmcnován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutoÍy, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktený má spo|ečnou hranici s tímto obvodem a ktetÍ patří do obvodu stejného
kraiského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
pÍotokol, kte4ý se bez zbýeěného odkladu zveiejni na úiedni desce soudu. na úiedni desce soudního
exekutora a na interneto{ých shánkách Exekutorské Lomory ceské rcpublik)' v protoko]u se uvede
spisová značka soudu, označeni účastníků řízení, exekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

Z^ po!žití Šhořa uvedenýcb bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikov|ná věc
rozvržena a předává se soudnímu ex€kutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'
P2ve|ěákova 14_

V Olomouci dne 6.8.2013

-)

JUDr.
předsed

chal Jelínek
v Olomouci
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proti povinnému

05 ? EX5555 /13
Číslojednací: 42 E 971no05:24

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsIl oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI

sot mIliMU ExEKUToRovl dl" o"ř:"ř;'"ř; ;;i;;"- eni vtělenych do části první'

Čl' ll zákč' 396/20l2 sb''

ve věci Yýkonu rozhodíutí sp' zn' 42E911I2o05

ve věcioprávněného Česká republika - Krejský soud v ostravě'

Havlíčkovo nábřeží 34' 728 81 ostrava

Ing. Rastislav Šrajer, nar' 04'05'1949'

lbserloý'- |18122,71g 00 olomouc - Povel

hal J€línek

vedené u okresního sou'lu v olomouci

Předseda okÍesníbo soudu \ oloÚouci niže uvedenébo dne předal ozoačenému

soudniÚu ex€kutorovi shora r.,o"iř"'J""y 
_ňř 

" L' postup"m dle př(chodných

i'".l"*i"l 'iur""e 
ao Části prvni' Čl' ll zák'č' 39ó/20l2 sb''

kdv

llle bodU 2) Léchlo piechodných uqlano\eni hZeni o.\jlrcl^"":Yix1lilii !'f'",i)'i.í1?;lxj':::
dnem nabýi učinno'ti loholo ákona a ltem po"; 

Hi;;tl:';.j""".ii ior,o,o ar'"* do pusobnosli

dne nabyti úČinnosli lohoto 7akona' "'1| šjlÍi.i.l".i, Lleii b}li jmenováni do jeho oblodu'
sor.rdu. ioud ro7Vrhne rovnoměmé. T:]]J""T;d;ů;;;;íuroru' Není-tl do ou,odu \oudujmeno\án

i*"ď?,[i:,:::.:::1}'.L::i:ť:F: fi:1;iil]J.ii:'"* :"u";#i:."Jť}'J"]T;.ť:
obloiu soudu, ktený má společnou hrl

krajského soudrr.

dle bodu 8) piechodnich ustanoveni o předani spisů sepiŠe piedseda soudJ^a' \oudni exekulor

nrotokol. lteni se bez 7ty"'n'no oo^'uau "" i''|inilu ut"aii a""" *uau"na úrcdni desce soudního

.*.kutora a na inlemelov'j'ch 'nun*u'n.e'*'tuio"'ie 
lomory Če'ké republiky' V prolokoIu se u\ede

'piso\á 
znaČ[a soudu' o'n"e'ni t'tu'Ln"ii'rlJ'ři'"-'i"i"'' l'""; spis pietlal' a den' kd\ k piev'/eLi

spisu došlo.

z^poiŽílishoŤauved€ú jch'!'.lff 
};,'Jť#,}!:ilTJlBlili#:.J]':[T6ňl"lx:

ron rŽena a předává se soudnímu exel

Pavclčákova 14.

v olomouci dne 6'8'2013

OS v Olomouci
soudni exekutor
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05?EX3351t13
Číslojednací: 42 E 540D00a -67

pnoroxor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsxilr soulnu v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRoYI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl.II zákč. 3962012 sb.'

ve věci r.ýkonu řozhodnutí sp. zn. 42 E 540D008

ve Ýěci oprávněného okrcsní spřáva sociálního zabezpečení Olomouc' tř.

Kosmonautů 1l51/6C,779 00 Olomouc

STEFA, s. ř. o., Ič 25815423'proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soualnímu eÍekutorovi shora rubrikova ý spis, a to postupem dle přechodných
ustanoveni vtělená do části prvni, čL II zák'č' 396/2012 sb.'
kdr

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, kteÍá byla zahájena přede

dnem nabýi účinnosti tohoto zákona a kteÍi podle $ 251 zakona č. 99/1963 sb-' ve zněni účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu' soud rozvlhne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \Trozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' Neníli do obvodu soudu jmcnován

žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovfui do

obvodu soudu, kteď má společnou b'anici stímto obvodem a kte.ý paří do obvodu stejného
kajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteý se bez zbytečného odkladu zverejní na úiedni desce soudu. na uřední dcsce soudního

exekutora a na internetových stránkách Exekutorské komory Ceske repub1ik). V protokolu s{r uvede

spisová značka soudu, označení účastrríků řízení, exekutol, kte.ý spis převzal, a den, kdy k převzcti
spisu doš]o'

zs polržití shoŤa uvedeíých bodů přechodných ustanov€[í by|a shoŤa rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu €x€kutorovi Mgr. Ing. Rádim[ opl€taloYi, se sídlem olomouc'
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 6,8.2013

Březecká 101/3' 783 13 stěpánov u oloimouce

OS v Olomouci

i5NÍ sÓUD
v crc :., ,

soudní exekutor
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05?EX3322/13
Číslo jednací: 44 E 77012012 -2l

pnotoxor, o pŘrlÁl{Í sprsu oKRxsNÍu sormnu v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 11012012

ve věei oprávněného okresní spřáva sociáIního zabezpečení Olomouc,

přoti povinnému

tř. Kosmonautů 1151/6C, 779 00 olomouc

Martin Macek, nar. 27.05.f978,

Pionýrů ó74. 783 9l Uničov

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu y Olomouci níže uvedeného dne předal označenérnu
soudíímu ex€kutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustaÍovení vtělená do části první, Č|. ll zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, k1eÍá byla zahájena přede
dnem nabýi účinnosti tohoto zákona a ktera podle Š 25l zákona č. 99/1963 Sb', ve mění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu' soud loz\Ťhne rowoměmě mezi soudní exekutoly, kteří byli.Jmenováni do.jeho obvodu'
a rylozumi o tom opráměného a příslušného soudního exekutola' Neníli do obvodu soudu jmenován
žádný exekutoŤ, soud řízení Íoz\Ťbne rouloměrně mezi soudní exekutory, keři byli ;menováni do
obvodu soudu' kt€rý má společnou hranici s timto obvodem a keď patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutol
protokol' který se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
cxckutora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky' v plotokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastoíhi řízení' exekutor' keý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ ponžití shora uv€delých bodů př€chodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc
řozvřž€Da a předává se soudnímu ex€kutořovi Mgr. Ing. Rádimu opl€talovi, se sídl€m olomoug
Pavelčákova 14.

soudDí poplatek n€chťj€ uhÍazen ná účet soudu č. 3703-921811/0710' ys 4412077812.

V Olomouci dne 6-8.2013

.IIlDr. a| Je|ínek
OS v Olomouci

':r:i Sailo
,' C:C: ,:'JCl

předse

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle



0E-rtrv33?_4tts
Čislo jednací: 44 E 755t2u2 

'7
pnororor- o pŘrDÁŇ sPIsU oKREsnÍu souonru v ol-oMoucl

SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodíých ustanovení vtělených do čásÚi první,
Cl. II zák.č. 396/2012 Sb..

ve věci oprávněného

proti povinnómu

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 755l2ol2

okresní správa sociálního zabezpečení olomouc,

tř. Kosmonautů 1l51/6C,779 00 olomouc

Dana Gibalová, nar. 26,04,1960'

TÍ. trdíru 254142' 772 00 Olomouc - Neředín

vedené u ok}csního soudu v Olomouci

Předseda okresního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoŤovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první' čl. II zákč.396/2012 sb.'
kdv

dte bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ktená podle s 251 zákona č' 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nabyti účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinÍlosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne lovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oplávněného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor' soud řizení rozvrhne Iovnoměrně mezi soudní exekutořy, kteří byli jmenoviini do
obvodu soudu, kteÚ má spoječnou hranici s tímto obvodem a l'1eqÍ patří do obvodu stejného
kÍajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudni exekutor
protokol, který se bez Zbytečného odkladu zv€řejni na úředni desce soudu' na úední desce soudního
;xekutora a na intemetových stfánkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení, exekutor, kteÚ spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ poůíti shora uv€dených bodů přechodných ustanovení byla shoŤa rubrikovaíá věc
rozvrž€na a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€táIoÝi' s€ sídl€m olomouc,
PavelčákoYB 14.

soudni poplat€k íechťje uhr^z€n na účet soudu č. 3703-921E11/0710' vs 4412075512.

V Olomouci dne 6.8.2013

Jelínek
OS v Olomouci
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05"EY3348 /'t 3
Číslo jednací: ,l2 E 807l2o0a -16

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoI]cI
souoŇ_irliii n_inxuioRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části první'

cl' II zákč. 396/2012 sb''

ve Yěci výkonu rozhodnutí sp' zn' 42 B' 801 D0o8

ve věci oprávněného česká republika - vězeňská služba české republiky, soudní

l672lla' l4O 67 Praha 4

vedené u okresního soudu v olomouci

Přerlseda Okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubňkovaný spis, a to postupeň dle přcchodných

ustanovení vtělená do části pnní, Čl. II zák'č' 396/2012 sb''
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ťkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

J"". *tyrítti"*.ii tohoto;íkona a která podle |i 25l zákona Č' q9lls63 sb" Ve znění účinném ode

Jo" nulyti teinno.ti tohoto zákona, nespadaji po dni nabýí úČinnosri tohoto zákona do působnosti

"".ď š".a rozvrhne rovnoměmě ."'i 
'oudni 

exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

u uy.úu.i o to. op'auněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován

zááný 
"*ekuto., 

.oud rí'"ní -'uiho" rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

otuotu .ouau,' tt".y má společnou hranici stímto obvodem a který paři do obvodu stejnébo

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepiše předseda soudu a solldňí exekÚor

nrotokol. klen se be1 Z'b{cČného odlladu /verejni na uredni decce soudu' na urednl desce s^udnIho

:";i;i;r^; n'u in,"..,oii"h sIraďách Exel'ulorské tomory ťeské republik}' V prolokolu se ll\ede

.piJ 
"'""t" 

*"a', označeni účastníků řízení, exekutoÍ' L1ery spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

Z| použití shora uved€ných bodů př€chodných ustanoYení byla shora rubrikovaná věc

rozv'ržena a přerlává se souánímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi se sídl€m olomouc'

Pav€lčákova l4.

V Olomouci dne 6.8,2013

proti povinnému

JUDr Je|ínek
pře OS v Olomouci

vladimíř Juriíec' nař. 23.07.1980'

Kozlov 1010,783 55 VeIký Újezd

soudní exekutor

o!{
7r1

E!l:l !."'r I

V C,:,.
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05?EX5349 /13
Číslojednací: 42 E 15412082 -33

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM- v oLoMoUCI

soUDNÍMU ExEKuronovr ar" fr"_"n-oJoy"n ustanovení vtělených do Části prvÍí'

čt. lt zert"lgoi2ot2 st''

ve věci výkonu rozhodnútí Šp' zn' 42E L54Do02

ve vpci oprávněného vězeňská služba č& vazební věznice olomouc'

proti povinnému

Švermova 2' 771 57 Olomouc

zdeněk staněk" nar. 28.05'1966'

Kpt. Jařoše 19,772 00 olomouc

vcdené u okresního soualu v olomouci

Pře<lseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal oz-rračenému

ililí-" ;;ň-"'i ,ho.' .ub.i],onaný spis, a _to_ 
postupem dle přechodných

".i'""'".l ",li*l oo části pnni, čl' ll zákč' 396/20l2 sb"

kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovenl řize o ukonu roáodnuti' kteÍá b}la zaháiena přede

il'Jffi# ňil;Ji;*ň lat-o u tt"'ipoar' $ 25 izáLona č' 9q/]9o3 Sb'' ve zněni účinném ode

'__ ^-r-ýii ''.inň^(li rohoLo álona' "..o"ail 
prli"i nab}'1i účinnosti loholo lákona do působno'li

:H.T"J;lJ1TTil:"l#"ff# #;í."ilíi.*k'",). kteří b}li jmenováni do ieho obtodu.

'^";:il#"'to.;;.;*"ot o 
" 

pii'r"s"eiá *"dniho exelutora' Neni-1i do obvodu soudrr jmenován

žáánÝ exekutor. soual řízení rozvrhne roňňlrne rn*i soudní exekutory' kteří byli imenováni do

;il:i"*;;#.' ř.ý .a''p"r"l'"" l"""i"i "ii'" obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

klajského soudu.

dle bodu 8) piechodných uslanolenl o piedáni spisů sepiŠe piedsedá so_udlr^a^ 'ou d n i exekutor

oroloLol. Llerý 'e 
bez zbyečného odkladu 7veřejni na urední de'ce soudu_ na úiedni 'le'ce 

soudnih'l

:i:ffi;;;;'^ in,".n.Lu"j"t' .t a"l'i.r' r-J"i"'''la romory České republiky' V prolokolu 'e uvede

$i.i,u';;,ů;ň1;'"""i'"t""i t'e"u'ILt'i''*i' 'xel.utor'"tteď 
spis prevzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

7^ Í)oažili sbora u\edeoýCb bodú Pře(hodních uslaíoveni byla rhora rubrilotaná \éc

'.J'":ffi; ##;;"l""l"i-" *"r'i'"ú M"gr' lng' Radimu optetalo\i' se sidlem olomouC'

Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

ichal J€linek

OKR É)(ll(lJT0B$i(Ý ijiiÁí ij ctN i40(1cI

30illl:itia{ilcir
il0 t ]lln FA!]|li 0Pi'ĚÍAL

5t!I s OUD
v o oMouc.lttl 38

os Y oloúouci
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057EY3351/13
Číslojednací: 42 E 98ot20o5 -23

pnoroxor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoNÍuu nxnxuToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do ČásÍi první,

Cl. II zák.š. 396 Dorz sb.'

ve včci výkonu rozhodnuti sp. zn. 42 E q80/2005

ve včci opřávněíého Česká republika _ Krajský soud v ostravě,

Havlíčkovo nábřeží 3,{, 728 81 ostřava

Ing. Rastishv Šrajer, laÍ. 04.05.1949,

Ibsenova 178D2.779 00 Olomouc - Povel

vedené u Okresního soudu v Olomouci

Předseda okresního soudu v Olornouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části pnní, čL II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bod|l 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu roáodnuti, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle s 25 t zákona č. 99/1963 sb., ve zrění účirurém ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměnrě mezi soudní exekutory, L1eří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \.yrczumí o tom oprá\'něného a příslušného soudniho exekutom' Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, sóud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteřý má společnou hranici stímto obvodem a ktený paří do obvodu stejného
krajského soudrr.

dle bodu 8) přechodnýcb ustanovení o předríní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, ktetÍ se bez zbytečného odkladu zveř€jní na úřcdní desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na interneto\aÍch střánkách Exekutomké komory České republiky' v protokoltr se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor' kte4Í spis převzal' a den, kd}, k převzctí
.pi,u do<lo

z^ poažiti shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla sbořa Ťubrikovaná věc
rozvrž€na a př€dává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouq
PaÝclčákova 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

proti povinnému

.IIIDr, l Jelínek
předs€ OS v Olomouci

ot(
ttl

:l:l souD

""\e:::!q_"'-!"':.'-'
soudní ex€kutor
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057EX3342t13
Číslo1ednaci: 14 E 38/2008 -16

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCl
sounŇÍrr.ru nxBxUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni,

čt. u 
"ant.:oezo1z 

st'',

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zí' 14 E 38/2008

ve věci oprávněného Finanční úřad v Olomolci,Lazecká22,7 71 11 olomouc

proti povinnému Karel Kubít{" nar. 12.12.1968'

Dlouhá 560/2' 779 00 oloEouc - Lazce

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci niže uvedeného dne předal označenému

soualnímu exekutořovi shora rubřikovaný spiŠ, a to postúpem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čL II zállč. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těohlo přechodných ustanovení řízení o Úkonu lozhodnutí, L1erá byla zahájena přede

dnem nabyi účinnosii tohoto zákona a která podle s 25 l zákona č ' 99/ 1 963 sb. 
' 
ve znění účin ném ode

dne naby;í účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvlhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a \yrozumí o tom oprávněného a příslušnébo soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován

žájný exekutor. soud řizení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteď má společnou hranici stímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor

protokol' ktéý se bez zbyečného odkladu zleiejní na úiedni desce soudu' na uiednl desce soudního

lxekutoiu a na ínte.netolých stánkách Er.ekutorské komory České republiky' V protokolu se uvcde

spisová značka soudu' oznaěeni účastníkú řízení, exekutoÍ, kteÚ spis převzal' a den, kdy k převzeti

spisu došlo'

z^ po]užilí shoŤa uvealených bodů přechodtrých ustanov€ní byla Šhora rubŤikovaná věc

rozvižena a pře<lává se Šoualnímu ex€kutoŤovi Mgr. Itrg. Radimu opl€taloYi' s€ sídl€m olomouc'
P|velčákova 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

.ruDr. chal Jelinek
předse OS v Olomouci soudní exekutor

o r5$!l souD
,71 3 | Ci-O,.'a.l:l

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle



03 1 EX3344/13
Číslojednací: 42 E 1058/2007 -19

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v ol,oMoucr
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

čt. tl ',lt č. :golzot2 sb.,

ve věci Ýýkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E rn58l2oo1

ve věci oprávněného česk'í republika - Vězeňská služba české republi\,

proti povinnému

Soudní 1672l1a' 140 67 Praha 4

Jiří Dombai, nar. 03.11.1974'

Zahřadní 954' 783 91 Unlčov

v€dené u okresního soudu v olomouci

Předseda okrcsního soudrr v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikov.ný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zákč. 396/2012 sb.'
kdv

dte bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

dnem nabýi účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle s 251 zákona č' 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí úěinnosti tohoto Zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Neníli do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvŤhne rcvnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, který má společnou hÉnici stimto obvodem a kteqý patří do obvodu stejného

kÍajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteď se bez zbý€čného odkladu zverejní na uiednj desce soudu. na úiední desce soudniho

exekutora a na intemetov.ých stránkách Exekutorske komory ceské republik} ' V protokolu se uvede

spisová znaěka soudu, označení účastníků řízení, exekutor' kteÚ spis převza], a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ po!žití shora uved€ných bodů přechodnýcb uŠtaDovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing' Radimu opletalovi s€ sídl€m olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k Íecht'je uhřazen na účet soudu č.3703-9218tl/07r0' vs 4212105807.

V Otomouci dne 6.8.2013

.Ielínek
Y Olomouci

KRESNI SOUT'
l 38 v clot'1Úijc|

i

JUDr.
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05?EX5350113
Číslojednací: 'l4 E 74312012 -2o

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soulŇilru nxnrUToRo\ll dle přechodných ustanovení vtělených do Části přvní'

čt. 
"lr.č. 

: 6lzotz su.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 74312o12

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc'

l tř. Kosmonautů l151/6C,779 00 olomouc

proti povinnému Jan Hejný, nar. 28.08.1961'

Roháče z Dubé 640' 783 91 Uničov

vedené u ok-řesního soudu Y olomouci

Předsedaokresníhosouduvolomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenómu

"n,ráoi-u "'"r.uto.ori 
shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

uslanorení vlělcná do Části prvni. Čl' ll zákč.3c6/20l2 sb''
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných Ustanovení řízeni o ýýkonu rczhodnutí' kt€Iá byla zahájena přede

J""- 
""r'v,í 

ttrn.*ir 
'hoto 

zákona a ktera podle š 251 zlkonr.(' qo/] qó3 Sb'' \'e znéní účinnóm ode

dtre nabvtí účinnosti tohoto zákona' nespadá1i po tni nab)'ti ueinnosti tohoto zakona do působnosti

;;;d* "*J;.;il"" rovnoněmě mezl soudnr exekutory, kteii by]i jmenovani do jeho obvodu,

".'y-^.r " 
,"- 

"p.-něného 
a přístušného soudního exeku1ora' NeníJi do obvodu soudu imenován

iejný "lt*o.' .oi',l ří""ní.oru.hn" rovnoměmě rnezi soudní exekutory' kteři byli jmenováni do

"r)""'a. 
i""a"''tt"ai má společnou hranici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného

kÍajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanov€ní o prťdánj spisů seplŠe předsedá soudu a cnlldni exekutor

..n.r'ot. t r.'i' ." t.r riýečného oďIadu z\eiejni na Úednr desce soudu. na ůtedni de'(e \oudního

:;ňi;;"; 
",u;;,;^;;óch 

srránlach l rekutoiské komory Ceske republiky. V pÍo'ololu 5c u!eJe

;ň;;; ;";čk" ;Ň;' ozíačení účastníků řízeni, exekutor, kt€Ú spis př€vzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ ponžití Šhorá uved€ných bodů přechodných ustanov€ní byla Šhora ťubrikovaná věc

-""J"n.. proaa"e 
"e 

soudnímu exekutorovi MgŤ' Ing' Radimu opl€talovi' s€ sídlem olomouc'

Pavclčákova 14.

soualni poplat€k necht'je uhřazen úa účet Šoudu č' 3703'921El1/0710,vs 44\2074312'

V Olomouci dne 6.8'2013

al Jelínek
oS v Olomouci

5i" 'ouD
r' c.,- ;u:l

soudni exekutor
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057E)(3354 t13
Číslo jednací: 45 E 72ll20o5 -19

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsIr oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI

*"šši^iřtři'ř'Tďřóni'j';**:r.,;xÍ-renívtělenýchdoČástiprvní'

v€ věci ýýkonu řozbodnutí sp' zn' 45 E 121l2oo5

ve věci gprávněného česká republika - Vězeňská stužba české republiky'

Sou<lní 1672l1a, 140 67 Praha 4

Ing' Josef Jurečka, nar' 25'07'|952'

Ilrxova 441/2,772 00 Olomouc
přoti povinnému

vedené u okťesniho Šoudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci nfie uvedeného dúe předal označenérnu

soudnínu exekutorovi shora *91iň"* *51 
^"' ^to. 

postupeE dle přechodných

".i"""_"*"i 'tnr""a 
ao Části prvoí' Čl' tl zák'č' 39ó/20l2 sb''

kdv

dl€ bodu 2.) léchto piechodných ustano\eni iilení o.ý'il'o::"jillll]i \Tl""!1'Í.íll",''T:*':::

:[iffl]'i:i#::ři:"':',:";*""x1i}l;nffi:i;i;frfi;'l;;"'];;ij"^.'';1;* 
a" nt"u"'''i

.ouau. ioud ro1\Íhne ro\noměrné "'' 'oiaii erekutor1' Lteií byli jmenováni do ieho obvodu'

a nroluml o Iom opra\neného a pirstusneii"'l"a"i'r'" '-"í'*-"' 
Nái_ll do obrodu sorrdu imenorán

zajnr exelutor, \oud illení íoz\ rl]íe ""*ň;;';"";i '"''dnl 
exekutoD ' kteti 

'byli 
imeno\ áni do

obrolrr toudu, kerý má 5polecnou #;i';;;i;;';;Á a ttený'parir do obrodu stejneho

krajského soLdU.

dle bodu 8) piechodných uíano\eni o pÍedání \pisů \epiše piedseda soudu a"oudni exeLuloÍ

oli,*.r. *řo.,. t., ,tlree ného odktaduPzv'e"iljnum":Í::n: *lli,li "fil;'*::: ;:ŤiJ:

:;i,1,1:.:":.n'fffr:'li"il.i["JJ1""1'ff;l;"r i-.i"i"' r"'v 'pis prevzar' a den kd] k prc\/cri

tpi'r.r došlo'

7-l nouiiti shora uvedenjch bodů DřechodDích ustanov€Íí b}la shora rubnlo\aná \ťc

roniŽcna a předálá s" .ouo.irnu "r"uíio'io_Jiůgi. 
lng. Raaimrr optetatovi. se sidlem olomouc'

Pavelčákova 14.

soudÍi poplrt€k ncchť ic uhmzen na účet Šoudu č' 3703_921811/0710' vs 4512072l05'

v olornouci dne 6.8'2013

ichal Jelínek
os v oloúouci

kRE !NÍ tattD
r !8 v olal i!q:l
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1 q"FY3555/13
Číslo jednací: 't5 E 625/2005 -l5

pnotoxor- o pŘnDÁNÍ sPrsu oKREsNíu souonrrr v oLoMoUcI

sounNÍuu nxrru'o*on1 u'" n'uř"řJn*ýň usánovenl 'tcrených 
do Části první'

čt. II zák'č' 396/2012 Sb''

ve věci {ýkonu řozho'lnutí sp' zn' 45E 625D0o5

v9 věci oprávněného česlr.í repu}rlika - Vězeňská služba české republiky'

proti povinnému

Soudní 1672l1a, 140 67 Přaha 4

Pavel Skopal, nar' 23'09'1963'

Haňovice 10' 783 22 H'ňovice

V Olomouci dne 6.8.2013

hal Jelínek
OS v Olomouci

vedené u okťesního soudu v olomouci

Předseda okresního sou'lu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soualnímu exekutorovi shora 'ur"iň'uof' 'pi"_ ' ^to. 
postupem dle přechodných

'"".i"."ř"' 
",tr""e 

ao Části prvni' Čt' ll zákč' 3s6/20l2 sb"

kdv

dle bodu 2) léchlo prechodnjclr *"i"':l!:Í'^"l:.Y},"*;Tix1lil]; Tfl""i"'Í.í?lx',''"lxJ':::
,lnem nabvli u.inno.ti loholo /ákona a l'era po$ 

iÍi l'fffiTJ;ili ř"r'".',eň" do působno'ti

:ff,li'*lJ::::;li:'ii]i"?!lii',i!)i m,ii*;i';".y 
''teři 

b}li jmeno\áni do jeho ob'odLr

. nrolumio lom opravneného u piistusneiil-o"a"ii'" '""(*"'"' 
l\*l-li do ob\odu 'oudujmcnov;n

lajnÝ exeLutor' )oud iilmi ro7vrhne ro'"""'"' *1'r 
'""ani 

e\ekulory' kleii byli imenováni do

.bvodu souclu. kteťý má spol€čnou *"'iři''.'iň,"'"u'"a"m a kteď patři do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) piechodn}ch uslanovenl o piedáni <pi\ů sepiie piedsedá soudu a' 'oudni exekulul

"lnlÓtol Lten 5e bez zbylečného odl'"o"ť;""i"i 'ia 
uiedni aes" 5oudu"na ůi€dnl de$e soudnillo

exclutora a na inlemetovjch .*r"le.n 
'^í"i"','l 

j'ior"orl c*kt republik1'' V protokolu 'e urede

spiso\á Znacka soudu. o/načeni o"""'^ti).ňi. i-.i"ro|^.'rt..; .pi. pi..^t. a den. kd\ k pie\/cli

spisu došlo'

ZaDoužilisbořauved€nýchbodupřechodnýchustanovetribylásborar 
hriko\anávřc

Í^#;.T; ;;;;;"" 'ouanl'u """r'íio'J 
M!r' tng' Radimu opletátovi' se rídl€m olomouc'

Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€chťj€ uhfaze|r na účet soudu č' 3?03-921811/0710' vs 4512062505'

OK
t7l

|.Íi ' s oUD
I Y e.-,"'oucl

Šoudni cxekutor

iiI l i'Í i !l|'' !
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Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle



057EX5224ii3
Číslojednací: 41 B 513/2010 -15

pnororor- o pŘroÁxÍ sprsu oxnrsxÍu sounnu v oLoMoUCI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVIdle přechodných ustanovenÍ vtei"oy"r, ř. če.u p*"i,

Cl. II zákč' 396/2012 Sb.,

ve věci oprávněného

proti povinnému

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 41 E5l3/20l0

česká republika - Vězeňská služba české republiky,
soudní 1672l1q l,l0 67 PÍah^ 4

Jiří Kadlec' nar. 12'06'198ó,

Na Návsi 131/2, 783 35 Skrbeň

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis' a to postupern dle přechodných
uŠtanovení vtělená do části první, ČL II zákč. 3'96i0r2 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni ijzeni o vykonu rozhodnutí, kteÍá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25l zákona č. 99/lqol št., 

'"'''e"i ,itl."e* 
"a":::':":{ 'o.]:]::i, 

tohoro zákon-a. nespadají po dni nabytí rioinnosti tohoto 
'akina oo p,lsobnost]

souou. soud rozlrhn€ rovnoměmě me7i soudní-exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

:'Y_1:1T,l:.aln 
.piá:něného a piísluŠného soudního exekutora' NÁí't; do otuoau souau'jmenovan/aon) exelulor. soud řízení ronrhne ro\nomérné me,/i soudni exekuloD. (Ieii b1li jmenolani r1oobvodu soudrr' který má společnou hranici stimto obvodem a r,..r' p"iii-l.'"o'.a" .'.j'eh"kajského soudu.

dle bodu- 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutorprotokol' kteti se bez zbytečného odkladu zverejní na úřední desce souau, nu ,ii"Jnl a"r"" .ouanil"exelulora a na inIemetoÚch 
"!Ían].ách Exelulor.ke ko'ory Č..t. r.pulilt1, í;r";,;i"];;;;l;

spisová značka soudu. označení ítěactíílů rjzeni, exekutor, ktery 
'pi"p,."',ir, 

o á"i, tay t pi.ur"ti
spisu došlo'

La poůiti sbora lved€nýcb bodů přecbodných ustanovení byla shora rubrikovatrá věcřozvrzena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'PaÝ€lčákoYa 14'

soudní poplatek necht'je ubraz€tr na účet soudu č. 3703-921811/07lo, vs 411205lJr0'

V Olomouci dne 6.8.2013

.flIDr icbalJeliíek
před OS v Olomouci

ot( EsNÍ souD

soudni exekutoř

V c:Č.'la,-.'l
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Rectangle
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0S7EXS258 t'13
ČíslojedÍací: 44 E 656120|2 -28

pnotorol o pŘtoÁNÍ sprsu oxnosNÍM soUDEM v oLoMoUCl
.o"ňfiřniři''ři'""uiř"ó"l':n*tyl*xiJ'j;'""' "u'""o"h 

do cásti první'

l 
ve věci oprávněného

proti povinnému

JUDr. Jelínek

ve věci výkonu rozhodíutí sp' zn' 44 F' 65612012

okresní správa sociálního zabezpeěeni oloúouc'

tř' Kosmonautu l151/6C, 779 00 olonouc

Ing. Tomáš Schneide f,ÍlaÍ ' 21'02'|957 ,

zelerláL 581l13,772 00 olomouc

ved€íé u okřesního soualu v olomoucr

Předscda okresního souilu v olomouci níže uÝedeného dne předal označenému

-;;il;ň ;;il ";ovi 
shora rubrikovaný spiŠ, ! 

'to_ 
postupem dle přechodných

,"r'**"i 
"acr""e 

ao Čásri první. Čl' lt zák'č' 396/20l2 sb"

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o výkonLr rozhodlutí' která byla zaháiena přede

il'Jffi;í ;;i'il'"Jil'oňiái'* " 
nJ p"ar' ó :5 izakona-Č' 9q/] 9ó] sb_' 

-ve-znění 
účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, n"'pua!j' po ani nab}n úcinnostl tohoto zakona do působnoýi

soualu. soud rozvrhne ÍovnoměÍně rn""' 'áa'ii exekutory' kterí b1li jmen"váni do jeho obvodu'

]"'i'r*"rn]"" i.- 
"'.a".o"et'o " 

pri'rusner'á''ouaoiho exeŘutora' Neni_ti do ob!odu soudujmenován

;'a# #ň;;;' .;I;;i'"ni .o^''t'* ,o""'ňl'"c -*i sou'lní exekutory' kteří byli jmenováni do

:i::ilT'ň.'ř; -7_ "por"enor' 
r1.u"i"i.ti.to obvodem a který patří do obvodu steiného

kraiského soudrr'

dle bodu 8) |rechodn}ch u5lanotťni o predáni tpisů 5cplse pred'edá 'ou'lrr a' soudni c\cLutor

orolokol. kleĎ .e bez /byecného odkladu /\eřejnl ;a úiedlri de'ce 'oudu' na úedllí des(e $udniho

"'.kutora 
a na inlernelovjch u'e"l"r' 

'''J"i""-ie 
komory ( eslé repubtilq.' V prn|oLolLl sť u\ťde

!|nl.iT;d ffi;,'.'í"""' 'r!""'rtíiňi' exekuto"'který spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu doš1o'

z^l,ol,žilishorauredenýchbodůpřechodoýchustánoveníbylasborarÚhrikovanávěC
í^i;#; ;il;";"" ."'i"l'' *"rl"ri M;ř' Ing' Rrdimu oplelďovi' sf 'iidlem olomouc'

Pavelčákova 14'

soudni poplat€k nechť je uhraz€n na úč€t sourlu č' 3703-92181r/07r0' vS 4412065612'

v Olomouci dne 6.8.2013

OS v Olomouci

il:r: J t"t I :arJD
] 13 ! a'í:,ncucl

před

admin
Rectangle



057EX3259 /13
Čislo;.d'rací: 44 E 652D012 -23

pnotorol o pŘnDÁNÍ sPIsU olGEsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soulNÍtltu nxnruToRovl dle přechodných ustanovení úělených do části pÍvní,

čL lI 
'ákč. 

39ó/2012 sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 652D0l2

ve věci opráv ěného okřesní správa sociáIního zabezpečeni olomouc,

tř' Kosmonautů l151/6C,779 00 olomouc

proti povinnému Ivona vorrethová' nar. 02.07.1917'

Kozlov 1062, 783 55 Kozlov

yedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soualnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zákč' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni iizeni o \ýkonu rozhodnuri. kt€rá byla zahájena přede

dnem nab}'tí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25l zákona ě. 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto ziíkona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud íozvrhne rovnorněmě mezi soudni exekutory, L1eří byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního ex€kutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmcnováni do
obvodu soudu' kteď má společnou hranici s tímto obvodem a ktcď patří do obvodu stejného

krajského sor:du.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předs€da soudu a soudní exekutor
protokol, ktel]i se bez zbýečnébo odkladu zveiejni na uředni desce soudu. na úřední desce soudního

exekrttora a na intern€tových shánkách Exekutorské komory ceske republi]ry. v protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastrríků řízeni, exekutol, kteď spis převzal' a den, kdy k převzeti

spisu došlo'

z^ polžití shoŤa uvedelrých bodů přechodných ustanovení by|a Šhora rubrikoYaná věc
rozvřžeía a předáYá se soudnímu €xekutoro}r Mgř. Ing. Rádimu opletalovi' se sídlem olomouq
Pave|čákova 14.

soudní poplatek n€cht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710'vs 4412065212.

V Olomouci dne 6.8.2013

JUDr. 'l 'Ielín€k
OS Y Olomouci

o llr9}tI sÓUD
:r,r 7 C:a .iaUcl
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Rectangle



0578X3262/13
Číslojednací: 44 E 38l/2o1.2 -22

rnororor, o pŘnDliNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol,oMoucl
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení rtělených do části první'

Cl. II zák'č' 396/2012 sb.'

ve věci l"ýkonu rozhodnutí sp. zn' 44 E 38112012

vb věci oprávněného okr.esní spřáva sociálního zabezpečení olomouc,

proti povinnému

tř. Kosmonautů 1151/6c' 779 00 olomouc

Ing. Ladislav Velfel, nu. 01.04.1962,

K. sedláLk^ I22ol2,784 01 Litovel

vedeoé u Okresniho soudu v olomouci

Přcdseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenómu
soudnímu exekutorovi Šhořa řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části prvni, Čl. II zákč' 396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízelrí o Úkonu rozhodnutí, která byta zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle $ 25l zákona č. 99/19ó3 sb.. ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ziíkona do působnosti
soudu, soud ÍozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jelro obvodu.
a vyrozrrmí o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení roz!.rhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hřanici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného
kÍajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol' který 5e b€z zbý€čného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudniho
exekutora a na intcmetovýcb stránkách Exekutorské komory České repubtiky. v protokolll se uvede
spisová značka soudll' označení účastníků řízení, exekutor, kteqÍ spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ polržití shora uved€ných bodů přechodných ustanoveni byla sbora rubŤikovaná věc
rozvřžeíA a předává se soudnímu €x€kutořovi Mgr. Ing. R'dimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pav€lčákova l4.

soudní poplatek íecht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-9218l1/0710' vs 4412038112.

V Olomouci dne 6.8.2013

Jelínek
OS v Olomouci

'ťd
ol
,71

R!5t.jÍ souD
3r v C-7] -,Jal
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057EX3264/13
Číslojednací: 44 E 475t2ol2 -23

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části t'rvni,

Cl. II zák.č.396/2012 Sb..

věci ťkonu rozhodnwtí sp. zn. 44 E 415l2ol2

ve věci oprávněného okŤesní spřáva sociálního zabezp€čení olomouc,

proti povinnému

tř. Kosmonautů 1151/6C' 779 00 olomouc

Jiří Kolařik' nar. 09.07.194ó'

Lhola nad Moravou 9,783 32 Náklo

ved€né u okŤesního soudu v olomoucl

Předseda Okresního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal označ€nému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl. II zákč' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) tě€hto přechodných ustanovení řízení o \.ýkonu roňodnutí, která byla zabájena přede
d nem nabýí účiÍ'nosti tohoto zákona a k1ená podle s 25 t zákona č ' 99/ l9ó3 Sb ', v€ zněn i účinném ode
dn€ nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a {/rozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeniJi do obvodu soudu jmenován
Žádný exekutol, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteÚ má společnou hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu st€jného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kte.ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutola a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová Značka soudu' označení účastníků řízení, exekutor' kteÚ spis převzal, a derr, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ po\žití ŠhořA uved€ných bodů přechodných ustanoY€ní byla shora rubrikov|ná věc
rozvÍžetr:r N předává se soudtrímu ex€kutoroYi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouq
Pav€lčákova 14.

soudní pop|atek n€cht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-92l8l1/0710'ys 4112041512.

V Olonouci dne 6.8.2013

.lUDr chal.Ielínek
OS v Olomouci

OK
,11

rsr!i souD
s V OLOTTOUCI
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Číslojednací:44 E rca6/2ol1 -2o

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExxKUToRovI dte přechodtrých ustanoYení vtěl*y'"r' áá'ea',i p-'i,

čt. tl zát.č. 39ozorz st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 1086/2011

lYe vecl opravnenebo okresní spřáva sociáIního zabezpečení olomouc,

proti povinnému

JUDr al Jelínek
OS Y Olomouci

tř. Kosmonau(ů l l5l/ÓC, 779 00 olomouc

Jan Suchý, nar. 26.09.l957,

Kateťlnská 222ll9' 772 00 o|omouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovetrí }tělená do Části první, Čl. Il zák.č. 396/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto př€chodných ustanovení říŽeni o výkonu rozhodnutí, kelá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a která podle $ 25l ákona č' 99/1963 Sb', ve zněni účinném ode
dne 

'nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účiÍmosti tohoto ziákona do působnosti

soudu' soud lozvl}me ro\,noměmě me7i soudní exekutory, kteří byti jmenovánj do jeho obvodu,
aryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Neni-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutoŤ, soud řízení rozwture lo!.rloměmě mezi soudní exekutory, L1eří byli jmenováni do
obvodu soudu, ldeď ÍLá společnou hianici s tímto obvodem a kteý |atří r]o obvodrr stejného
l<.ajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepiše předseda soualu a soudní exekutor
protokol, l.teÍ'ý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutoÍa a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky. V p.otoko]u se uvede
spisová značka soudu_ označení ličásiníkfl řizení' exekutor, kter'ý spis př.u"át' u á"n, kdy k převzeti
spisu došlo'

za ponžiti shořa uvcdených bodů přechodných ustanovení byla shola řubrikovarrá věc
rozvrž€na a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

V Olomouci dte 6.8.2013

rs!.JÍ souD
v oLoFloucl

soudtrí exekutorpředs

admin
Rectangle



057EX3
Číslo jednací:

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCt
souDNiMU ExEKuronovr ore iřicřoa"ych ustanovení vtělených do Části první'

čL tt 
'ak.t' 

:soluotz sn''

vc věci výkonu řozhodÍutí sp' zn' 44 E \o37 DolI

ve věci oprávněného okřesní správ' sociálního zabezpečení Olomouc'

tř' Kosmonautů 1151/6C' 779 00 olomouc

proti povinnému INTERNATIoNAL TRUCKER, spol' s r'o'' Ič 64610594',

Tř. spojenců 1025/27, 772 00 olomouc

V Olomouci dne 6.8'2013

JUDr. chal Jelínek
před os v oloúouci

vedené u Okresního soudu v olomoucr

Přcdseda okťesního souclu v olomouci nže uverleného dne předal označenému

"""i"i-" "*r.',*oYi 
shora rubrikova ý spis, a to postupeň dle přechodných

".i""o'"oi 'rtr"'e 
ao Části prvni. Čl' ll zák'č' 396/20l2 sb"

kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu Íozhodnuti' která byla zahájena přede

ilffi;;íúřil"ii;l'oto l,atonu u r't"ia poale $ 25 izakona e ' 90/196] Sb'' re znění účinném odc

.tne nab\tí účinnosti tohoto ákona, n""poaáji po ani nabýi uČinnosti tohoto zákona do působnosli

:::"]:"::';;;;.._'*""-"-e ."'i .oJa''i exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.

:"':::;::l"" l.^i. :;;""""ei" 
" "ii'i"l"er'" 

*udního exekutora' NeniJi do obvodrr soudujmenová:l

;Jil;'":l]ffi;: ;ff;;l;;;;;;il".ěmě mezi soudní exekutory, kteří byl; jmenováni do

:i:;'a":ffi;.' ;il -;_.p"íe"". hranici s timto obvo'lem a který patří do obvodu st€iného

krajského soudu'

.llF hoílu 8l Diechodnich uslanoteni o piedání spisů seprse pred'eda soudu a 'oudni exelutor

ilJk""]:ki.1#:#;;iř;";;JliJ"'^eřejni na úředni desce soU'Iu' na úiedni de'c€ 
'oudniho

!-ř'uň." 
"_"; 

inrerneroiých .rranlacn ex.l'uro"r.te lomory České republiky' V prnrokolu se urede

$:.:;;.i; il;:o'íulJ uruu'itti ri'ení' exekutor' kteď spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ Donžili sbora ur€dených bodů pře(hodných ust'noveni b}la sbora rubrikovrná věC

í^l;**; ;;;;;;;" .""á"lÚ|' "-"li'"ri úgr' lng' Radimu opletalori' s€ sídlem olomouc'

Pavelčákova 14.

269
44F.1037120

113
11 -16

OKR] sNÍ soUD

soudní exekutoř

admin
Rectangle



057EX3239113
Číslojednací: 44 E 97l20l0 -38

PRoToKoL o Pň|ÉDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Cl. II zákč' 396/2012 Sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 97l2o1o

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud v ostraYě, U soudu 4/6187'

.:*-.. - - -
;.1ili!Ii

I

proti povinnému

708 82 Ostrava - Poruba

Robert Březina' nar. I4.v.1961,

Kmochova 1060/18, 779 00 Olomouc

vedené u okresního soudu Y olomouci

Přcdseda okŤesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu cxekutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoyení vtělená do části první, Čl. II zák'č' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnúí, která by]a zahájena předc

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25l zálkona č. 99/1963 sb', ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Neníli do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvŤhne rcvnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kieÚ má společnou hranici s tímto obvodem a kteq/patří do obvodu st€jného

křajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů s€píše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, ktený se bez zbytečného odkladu zverejní na úiední desce soudu. na úiedni rlesce sou<lního

exekutora a na intemetoÚch střánkách Exekutorske lomoŤ} Ceske republiky' V protokolu s€ uvede

spisová značka soudu, omačení účastníků řízeni, exekutoř, kteÚ spis převzal. a den' kdy k přcvzeti
spisu došlo'

z^ polžití shora uvedených bodů přechodnýcb ustanoveni byla shora rubrikovaná Yěc

rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu op|etalovi, se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 6,8,2013

Jelínek
OS v Olomouci

sul souo

soudnÍ exekutor

t71 3s v oLO&rQUCl

admin
Rectangle



057EX3261Í13
Číslojednací: ,l3 E 67112012 -33

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRo\.I dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni,

Cl. II zákč. 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu řozhodnutí Šp' zÍ. 43 E 67112012

ve věci opŤávněného okresní spríva sociálního zabezpečení olomouc,

proti povinnómu

tř. Kosmonautů 115l/6C, 779 00 olomouc

Jan Dedič

lrar.14.82'1972,IJomj nám. 583, 772 00 olomouc

vedené u Okresního soudu v olomoucl

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoyení vtělená do části první, čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rczhodnutí, která byla zalrájena pře(le
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktelá podl€ $ 251 zikona č' 9911963 Sb', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti toboto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto Žákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumi o tom oprávněného a příslušného soudního ex€kutom' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, klerý má společnou hnnioi stímto obvodem a kte4ý patří do obvodu stejného
krajského sorrdu-

dle bodu 8) př€chodných ustanovení o předání spisů s€piše předseda soudu a soudní exekutoÍ
protoko], který se b€z zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na uřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České rePubliky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků říz€ní, exekutot který spis převzal' á den' kdy k převzeti
spisu došlo.

Z^ ponžilí shoŤa uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubřikovaná včc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k ncchť je uhrazen na účet soudu č.3703-92r8l1/0710, vs 4312067112'

V Olomoucl dne 6.8.2013

JUDr. al Jelínek
předs os Ý olomouci

oi(n
l7) i3 ",..-'.'".1

2

admin
Rectangle



057E)(3265113
Číslojednací: 44 E 60412012 -28

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇiúÚ nxr'rUToRo\'I dle přechodných ustanovení vtělených tlo Části pn ní,

cl. zál(.č.396/2012 sb.'

ve věci ýkonu rozhodnutí sp. zn' 44E 60412012

ve Ýěci oprávněného oborová zdrayotní pojišt'ovna zaměstnanců bank' pojišťoven

a stavebnictvi, Roškotova l22511' l40 00 Praha 4

Bc. věra Hlávková' n 
^Í.2L.o5'197 

4 
'

sabinoYa 123/19, 783 36 Křelov - Břuchotín

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního souilu y Olomouci níže uvedeného dne předal oznar:enému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl. fI zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení rizení o'v}konu rozhodnutí- L.terá byta zahájena přcde

dnem nabytiúěinnosii tohoto zákona a kteÍá podle $ 25l zákona č' 99/1963 Sb', ve zDění účinném ode

dne naby;í účinnosti tohoto zr{kona, nespadají po dní nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteří byli jmenováni do jelro obvodu.

a lyrozumí o tom opťávněného a přislušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudujmenován

žájný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, který má společnou hÍanici s tímto obvodem a kt€řý patři do obvodu stejného

kťajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol' kteý sc bez zbytečného odkladu zleiejnr na úredni desce soudu. na úrednr desce soudniho

exekutora a na internetolých stánkách Exekutorske (omory České republiky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označ€ní účastníků řízení, exekutor, L1erý spis převzal, a den, kdy k převzcti

spisu došlo'

z^ ponžití shom uveal€ných bodů přecbodných ustanov€ni byla shoÍa Ťubrikovaná věc

rozvižena a předává se soudnímu ex€kutol'ovi Mgr. I|rg. Radimu opl€taloYi, se sidlem o|omouc'

Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

proti povinnému

.IIlDř. Jelínek
S v Olomouci

n!tNl souD
38 r C:11i1':'icl

předs

admin
Rectangle



0 5 7 E X 3 27 0 I 1 3
Číslojednací: 4l E 36412012 -27

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMotIcI
soulŇíutl nxnxuToRovl dle přechodných ustanovení vtěIených do cásti první'

čt. u 'erč. 
:s0lzotz st''

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 4r E 364Dol2

ve věci oprávněného okresní spríva sociálního zab€zpečení olomouc'

tř. Kosmonautů 1151/6C, 779 00 olomouc

Zdeněk čonka, nar. 13.03.1958'

Heyrlukova 240/20, 774 00 Olomouc - černovír
přoti povinnému

al .Ielínek
OS v Olomouci

Rn! tt'! f 't UD
r v t-,*...- "-l

vedené u okreŠního soudu v oloúouci

Předsedaokresííhosoudúvolomou€iníž€uvedenéhodnepředaloznačenému

"nrráoi-o "*"l'uto"ovi 
sbora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

''st'nor€ni vtělená do Části prvni, Čl. lt zákč.39ó/20l2 Sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnut! která byla zaháiena přede

;il;;ýí ř;;;.;i,ohoto ;ákona a která podle $- 25 ] ákona-č' q9/196] sb" !e zněni úóinném ode

dne nabúi účinnosli loholo 7ákona. nespaduji po inl nabyi účinnosti tohoto 7ákona do pů'obnosti

:;;d;: :;;;;;,;;; ,-nň.*e ."'i 'ouani 
e\ekulory' lleií byti jmenoráni do jeho obvodu'

"l".-"^i " 
,...*,i"něného a piisluŠného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudujmenován

;'J;#';i;,;;. ;il.i""'i '"^.r'"" 
rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do

J;;i"- ..fi. i*ý -,l .p"r.a*" hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedání spisů sepiše piedsed? soudu a soudní exekutor

","'"ň r,# * be7 Á\teČného odkladu'netejni na ůředni desce \oudu' na útedni de'ce soudního

:;l;;;;;: ;,;r*;í.h sr.unkách Exelutoi'ké komory Če.ke republik)-' V prolÓtolu 5e u!edc

G;;;;al; ffi', oríul"ni 
':'tu.tnit 

t ii'ení' ex€kutor' který spis převza], a den. kdy k přcvzetí

spisu došlo.

z^ poažiti shora uv€dených bodů přechodných rrstánoY€ní byla shora rubřikováná věc
".*'iJ"'" 

" 
pi"ae"a 

"e 
souánínu e*ckutorovi Mgr' Ing' Radimu opletálovi' s€ sídlem olomouc'

PAvelčákova 14'

soudní poplatek nechťje uhrazeú na úěet soudu č' 3?03_921811/0710' vs 4ru036412'

v olomouói dne 6.8.2013

soudní exekutorpředsed

admin
Rectangle



057EX324st13
Číslo jednací: 41 E 1187/2009 -20

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soI'DEM v oLoMoUcI
sotmNiruu rxnruToRovl dle přechodných ustanov€íí vtělených do Části první,

cl' II zák.č. 396/2012 sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E IIa7 n009

ve věci oprávněného česká republika - okřesní soud v ostřavě'

proti poÝinnému

JUDr. ichal.Ielínek
předs

U Soudu 4/6187, 708 82 Ostrava - Poruba

Ladislav Neubert, nar. 11,06.t971'

Svésedlická 24, 783 53 velká Bystňce

vedené u okresního soudu v olomoucr

Předseda okreŠního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubňkovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanoyení vtělená do části prvni, čl. II zák'č. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o Úkonu roáodnutí' která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosii tohoto zákona a kt€rá podt€ $ 251 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode

dne nabyií účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákoná do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří by]i jmenováni do jeho obvodu'

a lyrozumí o tom opÍávněného a přis|ušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudujrnenován

žááný exekutoÍ, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do

obvoirr soudu, který má společnou hranici stímto obvodem a který paří do obvodu stejného

krajskóho soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů s€píše předseda soudu a soudni exekutor

protokol' kteni_ se bez zbytečného odkladu zveiejnl na uiednl desce soudu, na úredni desce soudniho

ixekutora a na intemetoaÍch stránkách Exeluroiské komory Čcské republ]ka' V protokolu se uvede

spisová značka soudu' označeni účastníků řízení, exekutoÍ' kteÚ spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisu došlo'

z^ porržili shoŤa uvealených bodů přechodných ustanovení byla shoŤa rubrikovaná věc

řozvržena Í předává se soualnímu exekutoŤovi Mgr. Ing. Rádimu opletalovi, se sídl€m olomouc,
PaYelčáková 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

tl

soudní exekutorOS v Olomouci

admin
Rectangle



057EX3260/13
Číslojednací: 44 E ó4412012 '2z

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCr
soulŇiliu nin_ruionoVl ďe liechortných rrstanoveni vtělených do části první'

cl' II zákč.396/2012 sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 44L 644Do12

ve věci oprávněného okresrrí spřáva sociálního zabezpečení olornouc'

tř. Kosmonautů 1151/6C,779 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Př€dsedaokťesníhosouiluvOlomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenému

"o,.dni^,, "*"k,,to.ovi 
shora rubňkovaný spis' a to posfupem dle přechodných

ustanoveni r tělená do Části pn ni, Čl' l l zák'č. 396/20l2 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanov€ni řízení o výkonu tozhodnutí, kteÍá byla zahájena přede

J""Á 
""tyrí 

to;.*.ii ,ohoto ;ákona a která podle s 25 l zákona Č ' 
q9/ 196] sb'' Vť znění účinném ode

dn€ naú účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabÍi účinnosti tohoto ákona do působnosti

"".a" 
š".a rozvrhne rovnoměmě ."'i 

'oudní 
€xekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu'

^ '|.*u'i o ,o. op.auněného a příslušného soudního exekutoŘ' Není-li do obvodu soudrr jmenován

ŽajnÝ exekutoÍ. 
"oud 

ii'"oi ro.uihne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

"i'.'a" '""J"' 
n.v ma společnou hranici stímto obvodem a kte'ý patři do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o predánl spisů sepiše predseda soudu a soudní exckutor

'.orokot. 
kteli'se bez Ártečného odlladu Zveiejni na úiedni desce soudu' na uiedni desce 'ouLIního

:";il;;;; n'u in,..n",onr.t slránkách Exekulorské Lomor1 Če'ke republiky' V prolokolu 'e tl\ede

.pisJ 
^^"t" 

."'a', označení účastniků řízení, exekutor, který spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ po!žiti shora uvedených bodů př€chodÍých ustanoYení byla shora rubňkovaná Yěc

.ozv'ržerra a přeaává se souánímu exekutorovi Mgr. Ing' Radimu opletalovi se sídlem olomouc'

Pavclčákova 14.

soudní poplatek nechťje uhrazen na účet soudu č' 3703_92lEl1/0710,vs 4412064412'

V olomouci dne 6.8.2013

proti poYinnému

JUDr Je|ínek
oS v Olomouci

Kn:sHl SOUD

Rastislav Šilbeřský, nnÍ. 02.11.197 4,

Dr.hanovice 50, 783 43 Dřahanovice

před

7r :3 v c.c,\iaucl

admin
Rectangle
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057EX3266113
Číslojednací:41 E 104l2o12 -49

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oloMoucl
souoNÍmu nxrruToRovI dle přechodných ustanovení vtě|ených do Části první,

cl' u zák'č. 396/2012 sb.'

. ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 41E 10412o12

Yďvěci opřávněného Finanční úřad v olo mon i,Lazecká22,179 1l olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okr€snfuo soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtě|ená do Části první, čt. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přecbodných ustanovmí řízení o Úkonu rozhodnutí, kerá byla zahájena přede

dnem nabyti účinnosti tohoto zákona a kteIá podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb', ve znění ričinném ode

dne nabýi účinnosti tohoto zákona' nespada.Jí po dni nab}'ti účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, šou,l rozwhne ro'rroměmě mezi soudni exekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu,

a v}Ťozumi o tom oprá\Ťlěného a příslušného soudního exekutom' Není-li do obvodu soudujmenován

žááný exekutor, soud řízmí Íoz\Thne rolŤoměmě mezl soudní exel:utory, l'teři byli jmenováni do

obvodu souilu. kte.ý má společňou fuanici s tímto obvodem a kteryý patří do obvodu ste,jného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni €xekutor

|rotokol, tterý se bez Jbytečného odHadu zvďe;ni rra urední desce soudu. na riicdni desce soudního

lxek,rtoá a.'a intemeto\"ých s&ánkách ExekutoŤské komoÍy České repub1lky' V protokoJu se uvede

spisová zrračka soudu, označení účastoílďr řízení, exekulor' lteý spis převzal' a den, kdy k přerzetí

spisu došlo'

za po|Jžiti shora uved€ných bodů př€chodných ustanov€ní byla shora rubřikovatrá Ýěc

rozvižena a předává se soutlnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'

Pav€lčáková 14.

v olomouci drie 6.8.2013

proti povinnému

al Jelínek
oS v olomouci
Rrs!:l !arl.!D

Pat el calásek. nar' l0.0ó.l965.

Keplerova 18ó/7' 783 71 olomouc-llo|ice

soudni exekutor
JUDr.

I3sVC' ,il

admin
Rectangle
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057EX5242113
Číslo jednací: 44 E 20212009 -18

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souĎŇÍlr.ru BxnrUToRoVI dle přechodných ustanoÝení vtělených do části přvDí'

čt. lI 
'etč.396lzotz 

st.,

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp' zn. 44 E 202Doo9

vt věci oprávněného Česká republika - Vězeňská služba české republikT,

Soudní 1672lla. 140 67 Pr^ha 4

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci nže uvedeného dne předal označenómu

soudnímu exekutořovi shora rubřikovaný Špis, a to postupem dle př€chodných

ustanovení vtělená do části první, čl' tI zál{.č. 396/2012 sb.,
kdv

dlc bodu 2) těchto přechodných ustanoveni říz€ní o výkonu rozhodnutí' která byla zaháj€na piede

dnem nab1tiúčinnosii tohoto zíkona a která podle $ 251 zákona č. 99/]963 Sb., ve znění ričinném ode

dne naby;í účinnosti tohoto ákona, nespadaji po dni nab)tí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, ldeří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumi o tom opíávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován

Žádný €xekutor, soud řízeni rozvrhrre rovnoměmě m€zi soudní exekutory' kteří byli jmenovani do

obvoiu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíš€ předseda soudu a soudni exekutor

prctokol, kteý se bez zbýečného oďladu zveiejni na úredni desce soudu' na úrcdnr d€sce souď1iho
'"*"tutoá a nu int"-"tou1'"h .t.ánkách Exekutorské komory Česke repubLik}' v protokolu se uvede

spisová značka sourlu, označení úěastníků řízeni, exekutor, ktefý spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisu došlo'

Z^ povžití shora uv€dených bodů př€chodných ustanovení byla shořa Ťubřikovaná včc

rozv_ržena a předává s€ soudnímu €xekutorovi Mgr' Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

proti povinnému

JUDr l Jelínek
OS v Olomouci

Květoslav vykydal' nar. 03.06.1980'

Nový Dvůr 138' 783 71 olomouc-Holice

o EEsNI !ouD
38 V C:O'-iC!):l

soudní exekutorpře

t11

admin
Rectangle



05?EX3245t13
Číslojednací: 44 E 861l201l -1]r

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDnM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoy€ní ttělených do Části prvni,

cl. II zák.č. 39ó/2012 sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 86112011

ve věci oprávněnébo okresní správa sociálního zabezpečení olomouc'

tř. Kosmonautů 115t/6c,779 00 olomouc

proti povinnému TtMwooD spol. s r.o.' Ič 27813487,

Dolany 71, 783 16 Dolany

vedené u okresního soudu y olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shořa rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoYení rtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízení o výkonu rozhodnutí' L1eÍá byla zahájena přede
dnem nabýí účiÍmosti tohoto zákona a kteÍá podle { 251 zákona č. 99/1963 Sb'. ve zněni účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud roanhne ro'r'noměmě mezi souilní exekutory, l<teří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \.ryrozumí o tom opráměného a příslušného soudního exekutom. Není-li do obvodu soudrr jmenován
Žádný exekutor, soud řízeni rozlvrlme lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kte.ý má společnou hranici s tímto obvodem a k1e{ý patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předriní spisů sŤíše předseda soudu a soudní exekuto.
protokol, kter'ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutoÍa a na internetoÚch stnánkích Exekutorské komory České republiry' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označeni účasmíki řízení, exekutol, kteÚ spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došio'

zI po\žilí shořa uv€delých bodů přechodných ustanovení byla shora rubřikovaná věc
řozvrž€na a předává se soudtrímu €xekutorovi Mgř. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova l4.

V Olomouci dne 6.8.2013

--)

JUDř.
předsed

al Jelínek
v Olomouci soudní exekutor

!-: I 30uD
cLoMoucl

admin
Rectangle



05"EX3246t13
Číslojednací: 44 n 8x2l2o|1 -21

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení Ytělených do části prYní,

čt' II zat<.č. :leizolz st',

věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 802/2011

, ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc,

protipovinnému

tř. Kosmonautů 1151/6c,779 00 olomouc

Van Quyen Nguyen, nar. 15.01.1946,

28' říjua 459/l l, 77c 00 olomouc

vedené u okřesního soudu Y olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle př€chodných
ustanoYení vtělená do Části první' čl' u zák.č' 39ó/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) lčchto přechodných ustanovení řízení o v,ikonu rozhoilnutí, ktelá by]a zahá.Jena přede
dnem nabytí účirrnosti tohoto zákona a klerá podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb.' ve zl1ění účinném ode
dne nabýi účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabylí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud lozlŤhne ťou1oměmě mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a 'vyrozumí o tom opláWěného a přís]ušného soudního exekutom. Není-Ji do obvodu soudu jmenován
Žádný exekutor, soud řízení rcz\Ťhne rotŤromémě mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' keý má společnou hmnici s tímto obvodem a kteď patň do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exelutor
pÍotokol, kte4ý se b€z zbytečného odkladu zveie.Jní na úřední desce soudu, na uředni desce soudního
exekuton a na intemetových stránkich Exekutorské ktrmory České repub1rky' V protokolu se uvede
spisová nračka soudu' omačmí účastníL{ řízení, exekutor' kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

zr polžití shora uv€dených bodů př€chodných ustánovení bylá shoÍa rubrikovatrá Yěc
rozvržena a předává se soudtrímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' sc sídlem olomouc,
Pavelčákova 1,{.

V OlomoDci dne 6.8.2013

JUD ichál.Ie|ínek
před OS v Olomouci

P:SNl SO'..10
3s v oloMoucl

o
,J

soudní exekutor

admin
Rectangle
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057EX3241113
Číslojednací:43 E 114rl2009 '13

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCI
souir,{:Í"Niřb'řE'x-Urb-Rót**ryl;;*i.tšfl ""i"ttt""y"ndoCástiprvní'

ve včci oprávněného

přoti povinnému

V Olomouci dne 6.8.2013

JUDř hal Jelínek
OS v Olomouci

ve věci výkonu řozhodnutí sp' zí' 43 E t141/2009

Česká republika - okřesní soud Y olomouci'

Tř. svobody 16' 731 38 olomouc

strnislav Klon, nař. 13'11.1965'

Doloí oáměsti l7149. ?72 00 olomouc

vedené u okřesního soudu v olomoucr

Předseda okřesniho sourlu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému

"."ň.i."" "*t**ovi 
shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

u"ianoueni nter"na ao Části pnní, Čl' ll zákč' 396/20l2 Sb''

kdv

.lle bodu 2| Iechlo pi€chodných ustanovenl ii7ení o vjkonu rozhodnutí' kteÍá b)la /ahájena piede

il'Jffi;íú;;;.ii;;n.i" lii."^ 
" 
l"* p"ale Š 25 l zál'ona č. cq/ l9Ó3 Sb.. ve /néni účinnem ode

,]í. n'hýi účinnosti tohoto zálona' n.'puaáji po ini nab}'li účinnosti loholo álona do pů'obnoíi

:::^]:"]j;;";;;;;."""".;;J ;",i .oudní .*.lutory. kleří byti jmeno\áni do jeho obvodu.

;t1:ň;" .. ;;;;ňollo u pii"rusner'o 
'ouaního 

exekutora' Není-li do obvodu soudu jmenován

;".';'"';;;;;.';fi;;;;i';;"'.h"; -"""-ěmě mezi soudni exekutory' kteři by]i jmenováni do

;i;'a'-;#" ňů .i'.p"r"o""" hÍanici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

kÍajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o píedáni spisů sepiŠe piedseda soud{_ a'soudní exekutor

",","t"'' 
lřn'." J"' rs)teČného odkladu /\eiejni na úiedni desce \oudu' na újedni Íle<ce soudniho

!'.i","." 
"_"" 

i***'oiich stránlách trekutoitlé komor} cesle Íepublik) ' V protokotu -e urede

il;";;';&; ffi| ""í"i_""i 
.rt"'t"*ďrr'ení' ex€kutoÍ' kteď spis převzal' a den' kdy k převzelí

spisu došlo'

z^ pollžili shota uvedených bodů přechodÍých ustanov€Íí byla shořa ÍubŤikovaÍá věc
".-'ll"* 

" 
o*"áa,"a .e so,rbnimu exekutorovi l\igr. Ing' Ra<timu opletalovi, s€ sídl€m olomouc.

PavelčákoYa 14.

oli
171

EsXl ' 'lr!.
I irlt'-,1

soudni exekutor

r V otL. ,.-l

I

I

I

admin
Rectangle



05rEx3243t13
Číslojednací: 44 E 93gt201l '16

pnororol o pŘrDÁNÍ sPlsu oKREsnÍu sounru v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Cl. II zákč. 396/2012 Sb''

ve věci výkonu rozhodnutí Šp. zn' 44E 9391201I

ve Yěci oprávněného Česká republika - okresní soud v Olomouci, Tř. Svobody 16,

proti povinnému

731 38 Olomouc

vojtěch Balog, nar' 17'01'1985'

tř. spojenců 786/20a' 779 00 olomouc

vedené u Okresniho soudu v Olomoucr

Předseda okresního soudu v olomouci nŽe uvedeného dne předll označenému
soudnímu exekutořovi Šhora řubiikovaný spis' a to postupem d|e přechodných
ustanovení vtěl€ňá do črísti první, Čl. Il zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nab}tí účinnostitohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb 

' 
ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne Iovnoměmě mezi soudní exekutoÍy, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a lyrozrrmí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
Žádný exekutoř, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteÚ má společnou branici stímto obvodem a kter'ý patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o před|íní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteď se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na intemetoÚch sfoánkich Exekutorské komoÍy České r€publiky. v protokolu se uvcde
spisová značka soudu' označení účastníků řízení, exekutor, kteý spis převza], a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

Z, po!žití shora uv€dených bodů př€chodnýcb ustanovení byla shořa rubřikovaná věc
rozvrž€Da a př€dává se soudnímu éxekutoŤovi Mgř. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídl€m olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní pop|atek nechťje uhŤaze[ na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 441209391r.

V Olomouci dne 6.8.2013

JUDr al Jelínek
předs OS v Olomouci

o;{
,11

5Hl sarlD
V OloMairsl

soudni exekutoř

admin
Rectangle



Číslojednací: 44 E 52 61201l -62

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soI-rDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vt;r*y"n á" e-e.ti i*"r,čt lt ráu.č. zsetzuz sb.,

. ve věci výkonu rozhodnuti sp. zl. 44 E 526Do|1

l ve yěci oprávněného česká republika - vězeňská služba české republiky,

soudní 1ó72l1a. 140 67 Praha 4

proti povinnému vít Řezníček" nar. 19.01.1982'

Tylova 71111, 772 00 Olornouc

JIIDr Jelínek
předs OS v Olomouci

o|(Ř

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. It zákč. 3_96/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přecbodných ustanoveni řizeni o r.]]konu rozhodnutl'. která b}]a zahájena přede
dnem nab}'tí účinnosti tohoto ákona a ktená podle $ 251 zákona č. 99/l9oj sb'' veáeni iroinnem ode
dne.nab}'tí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do ieho obvodu.
alýyrozxmí o tom oprávněného a přís]ušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu souclujmenován
žádnÝ exekutol. soud řízení rozvrhne rÓvnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jrnenováni doobvodu soudu' ](1eÍ'ý má spol€čnou hranici s tímto obvodem a kteý patří do 

-obvodu 
stejného

krajského soudu-

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na intem€to'\''ých stránkách Exekutorské komory ceské republiLy. v protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účastníků řízení. exekutor, kteD; spis'pievzál, a áen, kdy k převzeti
spisu došlo'

za ponžití shora uvedených bodů přecbodných ustanovení byla shora řubdkovaná věc
rozvÉena a předává s€ soudnímu exekutoroYi Mgr' Ing. Radimu oiletalovi' se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k nechl'je uhrazen ía účet soudu č. 3703-92r81í0710, vs 4'{12052ó11.

v olomouci dne ó.8.20l3

O57EY 3 249tq3

sNl souD
V OIOMUUCt

soudní exekutoř

lJt 3ts
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Rectangle



057EX3263 t13
Čís]ojednací: 44 E 4 5612012 -46

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoM()lj(]t
SoUDNÍMU ExEKUToRoVl dle přechodných ustanovení vtěr""y"l' áo ea.řp."oi,

čt. Ir zár.l 3lolzotz sl.'

ve Yěci výkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 456t2ol2
ve věci oprávněného okresní spráYa sociálního zabezpečení olomouc,

proti povinnému

tř. Kosmotrautů ll51/6c, 779 00 olomouc

Jitka vymazalová, nar. 13.03.l981,

Fischeřova 705/12, 779 00 o|omouc - Nové sadv

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresuího soudu v o|omouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o ýkonu roáodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kteni podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb-, ve;ění účinném ode
dne -nabý účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozwbne romoměmě mezi soudní exekutory' kteři byli jmenováni do jehl obvorlu,
a _vyrozumí o tom oprár'rrěného a příslušného soudního exekutora' Nmí-li r1o obvorlu soudu jmerrován
Žádný exekutor, soud řízmí loz\,Thne lo\Ťloměmě mezi soudní exelutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ker'ý má společnou hranici s tímto obvodem a který paří do obvodu stejného
kŤajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soualní exelutoÍ
protokol' kte4ý se bez zbytečného odk]adu zveřejni na úřední desie soudlr. na uředni desc€ soudního
exeL:uton a na intemeto!"ých stránkách Exekutonké komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účasÍlíkti řízení, exekutof, kteď spis přeu"á], o ,1"n, kdy k převzeti
spisu došlo'

z^ ponžiti shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shořa rubřikovaná věc
rozvržena a př€dává se soudnímu ex€kutoroYi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova l4.

soudní poplatek n€chť j€ uhrazen na účet soudu č.3703-92l8t l/0 710,vs 4412045612.

V Olomouci dne 6.8-20'13

al Jelínek
OS v Olomouci

7ř] ]]' 'v '..

soudní exekutor

admin
Rectangle



05rEXJZ47 t13
Číslojednací| 44 E 673l2ol2-l7

PRoToKoL o PŘEoÁxÍ sprsu oxnnsxÍm sounnlr v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveni vtělených do Části prvni,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve vect opravDeDeno

přoti povinnému

ve věci yýkonu řozhodnutí sp. zo. 44 E ó7312012

Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů l15l/6c' 779 00' olomouc

olomoucký voP, s.r'o., Na Šibeníku lý/3, 779 00, olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označeuému
soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis, a to postrrpem dle přechodných
ustanoYení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 39ó/2012 sb',
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \ýkonu lozhodnutí, k1eÍá byla zahájena přede
dnem nab}ti účinnosti tohoto zákona a l1eÍá podle $ 25] zákona č. 99/1963 sb., ve měni účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabýí účimosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud lozwhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteií byli jmenoúni do jeho obvodu,
a q,Ťozumí o tom oplál'rrěného a příslušného soudního exekutora. Není-]i do obvodu soudu jmenován
ádný exekutoř, soud řízení rozvrhne lo\'noměmč mezi souilní exekutory' kteií byli jmenováni do
obvodu soudu, ker'ý má společnou hranici s timto obvodem a keqý'paťí do obvodu steJného
](Iajského soudu.

dle bodu 8) přeohodných ustanovmí o předaní spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol' kerý se bez zbýečného odk]adu zveř€jní na úřední descc soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetov,ých stIánkách Exekutorské komory České rcpubliky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu' označení účastníki řízení, exekutor, kteri spis přelzal, a den, kdy k pře\'zetí
spisu doš]o.

soudÚÍ'čxekutor'

p:5}{ l ŠoU D
38 V C:CMCUCI

Za použití shora uYedených bodů přechodných lsta[ovení byla shora rubrikovaná
rozvržena a předává se soudní!|u exekutorovi Mgr. lng. Radimu ophtalovi, se siy'
olomouc. evo+ertota'l::r3+. uArltcrvtto ,t t, lt ( l"
Soudní poplatek nechť je ubrazen na účet soudLr č' 3703-92l81 1/011'o, vs 44]L2067312

V Olomouci dne 6.8.2013

JUDř chal Jelínek
OS v Olomouci

ý

předs
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057EX3217 t13
Číslojednací: 41 E 3131201l -2l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKRESNÍM SoUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechoalných ustanovení Ytělených do Části první,

Ct. II zákč' 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 41 E 313/201l

ve věci oprávněného okresní spráya sociálního zabezpečení v Přerově,

Bayerova 732ll,751 5l Přerov

proti povinnému Marek Řezníček, nar. 12.05.1965,

RadikovŠká 84/9' 783 51 Olonouc - Svafý Kopeček

vedené u okresního soudu v olomoucr

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal ozíačenému
soudnímu exekutorovi shora řubrikoyaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zák.č. 39ó120l2 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těc]rto piechodných ustanovení říz€ní o Úkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteni podle $ 25t zákona č.9911963 sb', ve mění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.

a vyrczumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvlhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovfui do
obvodu soudu' ktery má společnou hranici stímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
krajského soudu'

d|e bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutoT

protokol, ktery se bez zbýečného odkladu zveiejní na úiednl desce soudu. na uiednl desce soudniho

exekutora a na jnternetových stránkách Exekutorské komory Cesks republik}' V pŤotokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízeÍí, exekutor' kteÚ spis převzal' a den, kdy k přev7etí

spisu došlo'

z^ ponžiti shora uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi; s€ sidlem olomouq
Pavelčákova l4.

V Olonouci dnc 6.8.2013

JUDr. l Jelínek
předs v f)lomouci

ESNI SO'..1D

<L=-
soudní exekutor

,!-- -.-
I

i,"--i
"--*-*:..,-..i

ol(
,71 V CtCi.rCUal

admin
Rectangle
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057EX3219t13
Číslojednací: 43 E 191l2ot1-21

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI

sol]DNiMU ExEKt ToRovl dl" p'rř"ř"a-"ylí '.,""oveni 
rtělených do Čásri prvni'

Čl' ll zálcč' 396/20l2 Sb''

ve věci výkoÍu řozhodnutí sp' zn' 43 E 191/2011

ye v8ci oprávněného česká republika - okŤesní soud v o|omouci' Tř' svobody 16'

73l 38 oloňouc

přoti povinnému Antoíín PoláIq nař' 01'12'1953'

MasarykoÝo nám. 1, 783 91 Uíičov

vedené u okťesního Šoudu v olomouci

Předs€da okresniho soudu v olomouci niže uvedenébo dne předal označcnému

soudoimu erekutorovi sbora -llr.*-f .pr,.- 
_"' _to. 

pos(upem dle přechodných

""ii*"""i .,ur""a oo Části první' Čl' ll zák'č' 396/20l2 sb"

kdv

tlle bortu 2) téchto piechodných uslano\enl iilení o.ýjLo:^"_:'jlllllll!i'"'!'''Í.íil".''""lxj':::

:[Tíi]'i:i]ff;'',:"':",:"1't"JiiliiĚ:;3}:liíil*!;i:l i*:li:*:::i:'r:*::ll:
tnrrrlu. soud ro/\Íhne ro\nomerne "'',;::;d;ln;:;;i'o*"ru"íi-ri ao or'oau soudu jmenovin

iJJ:ť:i:,:::j::il)iL]'i.1"ill]llLx;:;"'''")'l""a"' e\eLuton' ktetl b)iijme;o\nni do

^t'..iu 'ourlu. 
Lleni ma 'poleČnou 

a,^"ři .'ii'i"-"u'.á.m a který 
_parii 

do obrodu steiného

kajského soudu.

dlc bodu 8) prcchodných uslano\enl o piedáni spi\ů sepíše před'eda soudu.a' soudnl e\clulol

nrolotol. kleĎ re bez 7b)teČného odkluou""'i"jni áu oi'ani a"" soudu''na úiední de<(e soudnlho

l*"kurora a na jntemeloBch 
'*"**t. 'ljn"'""'o''iň"n 

é're republik1'' V protololu 'e ulede

spisova znaČka \oudu. oznaČení "*..'^ť;l;;'. 
;;;ňi",.'t'.| .pi.'p."!/át. a den' kdv k piet/eIí

spiru do<lo.

z^ Dotnžiti shora uvedenjCh bodů Dřecbodnícb ustanorcni b]la shora r hriko\áná \cc

roniŽena a ptedárá s" ...o"i-" "r"uí.."-"iúg.. 
lng. Radimu oplctalovi' s€ sidlem olomouc'

Pavelčákova 14.

v olomouci dne ó'8.2013

JUDr.
předsed

.Ielínek
S v Olomouci

OK :trl souo
otoric!Ll

soudní exekutoř

ttl :

i_' -- 
t
i
I

I

admin
Rectangle



05?EX3268 {13
Číslojednací: 44 E 36412012 -11

pnoroxor- o pŘnDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soI'DEM v oLoMoI]cI
souirŇřliř ilxr-xuionOVl dle přechodných ustanovení vtělených do Cásti pÍvní'

Čl. ll zákč. 3c6/20l2 sb',

ve věci oprávněného

proti povinnému

. lDr, I Jelinek
předs v Olomouci

o:i t

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp' zn' 44 F' 36112012

okřesní spřáva sociálního zabezpečení olomouc'

tř. Kosmonautů 1151/óc,779 00 olomouc

INTERNATIoNAL TRUCKER, spol. s r.o',Ič 64610594'

Tř. Spojenců 1025/27, 772 00 olomouc

verlené u Okresního soudu v olomouci

Př€dseda okresniho souilu v olornouci níže uvedeíého dne předal označenému

"""ň.l-" "*r.*".ovi 
shora rubrikovaný spis' a to postupem dle př€€hodných

u."iunoveni utět"ne ao Části pnni. Čl' ll zál{'č' 396/20l2 sb"

kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o výkonu rczhodnutí' která byla zabáiena přede

illJ:'T."1í#i'il.í;;i'.tolíona'tte'apoares.z:i+:":"i 
q"1]'q.ó3"!l^'ve-zněníúčinnémode

ilne nab\,tí účinnosti tohoto zákona, ""'puaiji 
po i"i nabýi účinnosti. tohoto zákona do púsobnosti

:j"]]"?:';;;;;;.; rovnoméIné ."'l .ouaii e*.kutory. rteri byli jmenováni do jeho obrodu.

il;ňi";il;;ř*il. " 
pii'i"'"or'o *udního exeiutom' Není-li do obvodu soudu jmenován

]r.i.o š"i.*".. ."iJ iizení rozvrhne 
'ovnomě'ně 

mezi soudní exekutory' kt€ří byli jmenováni do

;i;;'r""^;;#'' ň; á?.ňl""" hranici s tímto obvoilem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8| piechodn]ch uslanovenl o piedáni 5pi'ů sepiŠe piedseda soudu a tnudni e\elu(ol

lll,i"j]]--"'" t., ,iy"j""ir," 
"Jr..'i"a"'''"řejní 

na úiední rJe'ce 'oudu'.na úredni de\ce <oudního

i'-.i;i.;;; "; in,...,ou'.h stránkach Erekuloiské komory České íepublik}.' V proloLolu sc u\ede

;".;;;';čt-;ň;, ."í^tJ ta"'"iLt ii'enl, exekutor' který spis ptevzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

za pouLiii shora u\€denýcb bodů přc(hodnýcb ustanoreni byla shořa ruhriko\aná rěc
".-'li"*_" p*aa'a .e soudnímu exekulorovi M'gr' lng' Radimu opleÍalori' se si'|lem olomouc'

Pavelčákova 14.

soudní popl't€k necht'je uhrazen na úě€t soudu č' 3703-921811/0710' vs 4412036412'

v olomouci dne 6.8.2013

Šoudní exekutor

t7l 3t

admin
Rectangle



057EX3248113
Číslo jednací: 44 E 1005/2011-l'l

pnororol o pŘnDliNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oI,oMoucl
soUDNiMU ExEKUToRovl ďe ;řechodných ustanovení vtělených do Části první,

Čl. ll zák.č. 39ó/20l2 sb''

ve věci \'ýkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 1005/2011

ve yěci óprávněného okresní spráÝa sociálniho zabezpečení Olomouc' tř'

' Kosmonautů 1151/6c' 779 00 oloňouc

proti povinnému olomoucký voP' s.ř.o., Ič 26828189,

Na Šibeníku 154/3, 779 00 olomouc

vedené u okresního soudu v oloúouci

Př€dseda okresního souilu v olomouci níž€ uvedeného dne předal označenému

.."J"i"'' "*"r.'t*ovi 
shora rubňkovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustano\ ení vlělená do Části prvni. Čl. ll zákč' 39ó/20l2 sb''
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o \"ýkonu rozhodnutí' kt€rá byla zaháiena přede

á.". 
""iyaí 

jJ'l"*[i ,ohoto zákona a která podle s-25l zákona"i' 99i ]96] Sb''-ve_znění účirrném ode

dne nabvii úeinno.ti toholo zá(ona. nespada';i po dni nabýi účinnosli lohoto 7á(ona do působno'li

;Jdl]:il; ;,*h;;";"';;'"; .",i *uani exekulory' kreii b}Ii jmeno\áni do jeho oblodu'

"'r.v.-..l . ,"tn .o.,i"néneho a přisluŠného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudujmenován

;'.';; ":il.;;. ;il ii'"'] ."'"''r,'" rovnoměmě mezi soudní €xekutory' kteří byli jrnenováni do

í:;il^*;;. Ň ;;';p;l;"""" hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

krajského soudu'

d|e bodu 8) přechodných ustanoveni o piedáni spisů sepise předseda soudu a soudní exekutor

"'.'.r"r. 
ri*l * bez Ár'reeného odkladu'zreiejní na uiedni de'ce soudu na úredn' de"c ''lldniho

:'"il;;;; ;;';;;í.r' .na"ra"r' l rekuLoiské tomory ceské rePublik) ' V pr'ýnknlu cc u\edc

;;; ;;čk" il;, ozíareni trrastníků rí'ení, exekutoť, lfteřý spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

7,:i noužiti shora uv€dených bodů přechodných ustanoved byla shor' ŤÚbřikovaná věc_ňiz".T" 
piJa'n .e souáni-,r e*"kutorovi Mgr' Itrg' Radimu opl€talo}'r' se sídlen olomouc'

Pavelčákova 14.

V olomouci dne 6.8.2013

.IUDr. al Jelínek
v Olomouci

:r-5Nl 50uo
38 V OiCinCU'al
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05"EX3251/13
Číslojednací: 44 E 956noÍ -2l

pnororor, o pŘpnÁrrÍ sprsu ornnsNÍvI souonlr v oLoMoUcI
souoŇ_irliii B_xnxuioRovl dle přechodných ustanovení Ytělených do Části pn ni'

Cl' II zákč.396/2012 Sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 956D0lL

ve věci pprávněného okresní správa Šociálního zabezpečení olomouc'

tř. Kosmonautů 1l51/6C' 779 00 olomouc

Mar€k Pastorek nař' 10.03'1980'

Bělkovice - Lašťany 84, 783 16 Bělkovice _ Lašt'any

přoti poÝiBnému

JUDr. Jelínek
předs OS v Olomouci

vedené u okresního soudu v olomouci

PředŠeda oklesniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenénu

soualnimu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanoretrí vlěl€ná do části první. Čl. ll zák.č.39ó/20l2 Sb..

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rczhodnuti, kteÍá by]a zahájena přede

Ji'". nuty,i ,:einno.il ,ohoto ;ákona a která podle s 25l zákona č' 9q/l963 sb" ''e znéní účinném ode

án" nutyii,iun"o.tl tohoto zákona, nespadáji po dni nab}'ti úČinnosti tohoto zákona do působnosti

.."a"' í"a Íozvrhne rovnoměrně mezi soudni exekutor}, kteii b}ti jmeno!áni do jeho obvodu'

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudu jmenován

žááný exekutor, soud iízení rozwhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do

obvotu soudu, kteryi má společnou hranici s tímto obvod€m a který patří do obvodu ste.jného

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o ptedání spisů sepiŠe předsedá soudu a soudní exekutor

o.o'otot. t'..i''. t", zíýecného odkladu zveřejni na úiední desce rcudu' na Úednr de'ce 'oudního
i*"t"'".^ 

" 
ú in,"-.,o,1;"h slránkach Exeluloí(ké Lomor1 Če"ké republiky' V prolokolu sc u\edť

.pi"oua "'urtu 'o"au' 
označení účastníkú řiz€ní, exekutor' který spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

Z, ponžití shora uved€nýcb bodů přecbodných ustanovení byla shora ruhŤikovaná věc

rozvižena a přertává se souánímu exekutorovi MgŤ' Ing' Radimu opletalovi, Še sídl€m olomouc'

Pavelčákova l'{.

V Olomouci dne 6.8.2013

I

o
,1

R_ar'í sÓUD
38 V oLoMOUCI
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057E)(5223113
Číslojednací:43 E 65gl2010 -20

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oIGEsNiM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení ytělených do části první,

čt' rriek.t. :s6zorz sr.,

e věci yýkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 65912010

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská s|užba české republiky'

proti povinnému

JUDr.

soudní 167211a' 140 67 Praha 4

Petr Krajíčel nar. 26.12.1984,

Na Návsi 131/2' 783 35 Skrbeň

vedené u okreŠniho soudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne přcdal označenému
soudnímu exekutořovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl' II zák.č. 396/2012 sb':
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, ktelá by]a zahájena předc
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 Zíkona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne.nabyti účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozv.hne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a iyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudu jmenován
Žádný exekutor' soud řízcní rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jme;ováni do
obvodu soudu, ktený má spo|ečnou hÍanici s tímto obvodem a kteď patři do obvodu stcjrrého
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoI
protokol' ktelí se bez zbytečného odkladu zveř€jní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteÚ spis převzal' a áen, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ použití shora uv€dených bodů přecbodných ustatroY€ní byla shorá rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutořoYi Mgr. Ing. Radimu opletaloYi, se síd|em olomouc,
PavelčákoYa I4.

V Olomouci dne 6.8.2013

al Jelínek
v Olomouci

ol(N 5Ní souD
v or.oMouct,1t 3

admin
Rectangle



057EX5 225 113
Čístojednací: 45 E 9641200l -13

PRoToKoL o PŘEDÁNí sPIsU oKRESŇM soUDEM v oLoMoIJcI

SoUDNÍMU ExEKuronovl ar" irř"n"a"řr' ustanoveni ototenycn do Části první'_ 
čl rI zákč' 3962012 sb'

ve věci r'ýkonu rozhodnutí sp' zn' 45 E 9641200t

ve,věci'oprávněného všeobecná zdravotní pojišt'ovna české republila' orlická

' 4/2020' 130 00 Praha 3

LITovELsKÉ STRoÍRNY, a's' - v lil$idaci' Ič 47151323'

Uničovsk'í l32ll9,784 0l Litovel
proti povinnému

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okr€sního soudu v Olomouci nře uvedeného dne předal označenému

soualdímu exekutorovi shora rul"iřo]'"oý 
'pi"'_ _u' _to. 

postupem dle přechodných

'"].'#"""l 
",a""a 

ao Části první, ČL ll zák'č' 39ó/20l2 Sb"

kdv

dle bodu 2) lechlo prechodnjch u)tano\el)í iízenl :.:}:":"jYi11ilil, i'f",:)T"íilx','"x1j':::

:[HiT:::Jil:ři:"''::ť1,".tTIi:linl:";:l;i;fi;'.;.;*:'| i;áio zit'ona do pů'obnosi

sourlu. soud rozvrhne ro\noméme rn*' :;Jl{i*'i;'"ó' lleii b}ti jmeno\áni do jeho obrodu'

' níolumi o lom oprávneneto u pii'tusn"t'i_'_ouani_rlo '""i''o'u''l"ni-li 
do obrodu soudu imenorán

žájnÝ exekutor. soud fizeni Íozlrhne Ío""ňc'J'rn"'i sou'lní exekutory' k1eří byli jmenováni do

liilril"J#' it.e; Áu'.pot".oou b.;;i;;ňi; otnoa",. u kteÚ patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dl€ bodu 8) piechodných u\Lanovenl o piedání 5pisů sepíše předseda. sot'du_á-'oudni exekulol

Drotokol. kleĎ 5e bez /b}'1ečného odl ladu 
'zveřein i na úiední desce 'oudu' na úiední desce soudniho

"*ekutora 
a na inrernelo\ých ,rrá'r".r' t-"t"i.i"ie iomory Ce.l'é repubtil1. v prolÓkolu se u!ede

:ř:uH": ffi;] o)nue"ni ue 
^milí'ii""i' '-'i"'"' 

'L''j )pis pievzal' a den' kd! L pre\ /eti

spisu došlo.

Zaooužitishoraul€d€Íýcbbodupřecbodnýchustatrovenibylashorařuhrikovanárěc
ilH"#'; ň;;;" '""a"lnr" 

*"lIi"i^i M!r' Íng' Radimrr opletalo\i' se sidlem olomouc'

Pavelčákova 14.

V olomouci dne ó.8.2013

al Jelinek
OS v Olotnouci soudní exekutor

lxIl{llÍ!*sl{Ý l!iA' ! 0L0M0uel

.i|i] ]''i] t.iil.]' i É

rdlfiB i.Iri ilAirl),r i iLETAL

::::Íl:lJ\ir
i "' al;.llliiJc

admin
Rectangle



057EX3216/15
Číslojednací: 42 E 976/2005 _30

,""šIi#35i!Íť.1.ťť&)i'fťT,lisř'i}}ď1*"'ý".l:y3ť":i'"''

ve věci ýýkonu rozhodnutí Šp' zn' 42F' 91612005

česká republika - Krajský sou'l v ostřavě'

Havlíěkovo nábřeží 34' 728 81 ostrava

Ing. Rastislav Šrajer' nar' 04'05'1949'

Ibseíova 178/22, ?79 00 Olomouc - Povel

vedené u okresního soudu v Olomoucr

lJj j}:F":i:ffitl'l":*l3:g1fu ixiť"' :l":ffi 
H"Ť':'111""Hý1i

-g**t*.mmmt*tl*i*tffi
kajského soudu'

*ť*t**ť+**nŘť"}i+llťťpf i-,"*-iffi ilřťíi'-'#
spisu došlo'

á"*,r.*r;}rr,'*,r::lÍ""LlŤJ-lff}:lii-":'il:HJ'TlBl\xJ':l'i:""T*i:fá':}"lx:
PávelčákoYa 14'

ve věci bprávněného

pŤoti povinnému

V Olomouci dne 6'8'2013

I

al Jelínek
OS v Olomouci

l:uÍ souoo
is Y olŮ.,ij',;il

soudni eÍekrttor

admin
Rectangle



057EX3222t13
Číslojednací: 41 E 968t2o1o -2a

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovetri Ytěr""y"r' á" č,e.ti i-"i,

cl. II zák.č.396/2012 sb',

ve věci tlýkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 9ó8/2010

ve lčci oprávněného česká republika - okresní soud v olomouci, Tř. Svobodv 16,

731 38 Olomouc

vedené u okresního soudu v Olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to posfupe'm dle přechodných
ustanov€ní vtělená do části první, čL II zák'č. 396/2012 sb';
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nab).tí účinnosti tohoto zákona a kteni podle $ 251 zríkona č' 9911963 Sb', ve ;ění účinném ode
dne.nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu. soud rozvlhne rovnoměrně me7i soudni €xekutory, kteří byli jnrenovríni do jeho obvodu,
avyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudujnrenován
žádný exekutol' soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteři byli jmenovári do
obvodu soudu, kt€ý má společnou hranici s tímto obvodem a který latií do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předríní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteý se bez zbytečného odk|adu zveřejní na úřední desce soudu. na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V protoko]u se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení, exekutot který spis převz;l a áen' kdy k převzetí
spisu došlo.

za ponžití shora uvedených bodů př€chodnýcb ustatrovení byla shora rubrikovaná Yěc
rozvržen| a předává se soudnímu ex€kutorovi Mgr.Itrg. Radimu opl€taloYi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 1,l.

V Olomouci dne 6.8.2013

proti povinnému

JUDr. l.Ielínek
OS v Olomouci

Marek Lo|ek" nar. 2ó.11.1975'

B€zručova l4, 785 0l Šternberk

o{ :i:l sorJD
,:'tiairat111 !:

admin
Rectangle
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057EX3244/13
Číslo jednací: 44 E 69312012 -17

pnororor- o pŘrDÁNi sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUCI

,ouíšini.Y$ř""řoiř""óiioi"*r,':**l;lr:venívtěle'ýchdoČástiprv'í'

ve věci oprávněDého

proti povinnému

V Olomouci dne 6.8.2013

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 44 F' 69312012

okresní správa sociálního zabezpečení olomouc'

tř' Kosmonautu 1151/6c, 779 00 olomouc

TIMwooD spol. s r'o., rč 27813487'

DolaDy 7l, 783 1ó Dolany

vedené u okÍesrrího soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora runrirlovaný '!ii _u- _t:- 
postupem dle přechodných

".i"-.,""i ",tr""a 
ao Čásri prvni' Čl' ll zák'č' 3q6/20l2 Sb''

kdv

dle bodu 2) téchto piechodnýcl *"l"_l:l'-:'í": ;.Y}:J:;:1ffi*i ťř]'i"]'LÍ?l?'nil:::
dnem nab!'li účiníoslt toho|o /aKona il 

^" áfi jiii, ;"a' j,'nno.ii ,oto'o 7ákona do pusobnosll

*,T'š]i :iJtii{[Tfli, :li{jť{ť'Jfy"T;'i::l"lii:J:::m "i: 
j:H:;""*;

a \.vŤozuml o lolll Upla
iááný exel:utor. souil řízení rozvrtme "''"ňe'"J '"'"i 

sou'Iní exekutory' kteří byli imenováni do

.t ',irtu soudu. ldeď má společnou r''"'i"i ' 
ii.i" obvoilem a kteď paři do obvodu steiného

kajského soudu'

dle bodu 8) piechodnjch usEnovmi o ptedani spisů sepiše ptedseda coudu 
'a_'oudni 

erekutor

nrotokol. krerí se bez 7býečneho o(ldaou'zvere;ni na úiednr 
'le'ce 

5oudu' na újedni de'ce 'oudniho

"*"k,tura 
a n6 111161ns1qvjch ttra"rt"tn o-trtti"i'iii i"t"ty ct"te republrky Vprorokolu se u\ede

il.:,::i.i'lot1 ffi, ""i,"lJ 'i'""t,,'r-, 
i)J' '-Jt""'l"""l 'pi"'ptevzal' 

a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

7'^ool,Li.i\borauvedetrýcbbodůpřechodnýchu5taoo\enibytashor'rllhrikovrtrávěc'."^l;;"T; ;;ii;' á ." .""ir"i." *"ili"."'l Mir. lng. Radimu op|eta|o\i' se sidlem olomouc'

Prvelčákova 14.

soudtrí poplatek necht'je uhrazen na účet soudu č' 3'03-92181U0710' vs 44l2069312'

5l'l l ÍouD

Jelínek
OS v Olomouci

111 3 v cloll;l.icl

admin
Rectangle



057EX3218/13
Číslojednací: 43 E 242l2o1l -|6

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPtsu olGEsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do částiprvní,

cl. I| zák.č. 396/2012 sb''

ve věci \"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 242l2o1l

ve věci oprávněného česká republika - okresní souil v olomouci'

přoti poYinnému

JUDr. al Je|ínek
předs OS v Olomouci

Tř. Svobody 16' 731 38 olomouc

Roman Skočik" nar. 29.06.1912'

1. máje l1ó' 783 86 Dlouhá Loučka

vedené u okŤesního Šoudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v Olomouci níže uYedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi Šhora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první' čl. lI zákč.396/2012 sb.;
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanoveni ilzení o výkonu rozhodnutí. krerá byla zahájena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a ktená podle li 251 zákona č. 9911963 sb.. ve zněni účinném ode
dne 

-nabyti 
účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabýi uČinnosti rohoto zákona do působnosti

soudu, sotrd rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a lyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujm€nován
žádný exekutor' soud řízení .ozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmeňováni do
obvodu soudu, ktený má společnou hranici stímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteÍ'ý se bez zb}teěného odkladu zveřejní na úředni desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na intern€toý'ých stŤánkách Exekutorské komory České repub]jky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označeni účastníků řízení' exekutor, kteý spis převzal, a áen, kdy k převzelí
spisu došlo'

Za použití sbora uv€dených bodů přechodných ustanovení byla shora rubřikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu €x€kutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€taloYi, se síd|€m olomouq
Pavelčákova l4.

V Olomouci dne 6.8.2013

OK
,71

ESNI SOUb ----- - '..-'----"....-r

i:, ' ,l

t-it_--____--,*..,_-..,-..- : i

Šoudni exekutor

v oloMcucl
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Rectangle



057EX3250 t13
Číslojednací: 44 E 525t201| -41

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMoucl
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zákč.396/2012 sb.'

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zn' 44 E 52512011

ve věci oprávněného Finanční úřad v olomolci,Lazecká22,179 1l olomouc

proti povinnému IIoRIZoNT, spol. s r.o.,IČ 4l033833,

Kubelíkova 205/6, 772 88 olomouc - ByŠtrovany

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudú v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shoř4 řubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoveni vtělená do části první, čl. 

'ákč. 
396/20t2 sb.,

kdv

dlc bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákoDa a kteriá podle $ 25] zákonač' 99/19ó3 Sb', ve znění účinném ode

dne nabýi úěinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud roz-vrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a wrozumi o tom oplávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný €xekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteťý má spol€čnou hranici s tímto obvodem a který paaí do obvodu stejného
krajského soudrt'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
přotokol, kteď se bez zb)-tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
;xekutora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se Uvede

spisová značka soudu, označ€ní účastníků řízení, ex€kutor, kte{ý spis př€vzal' a den' kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponžilí shora uv€d€ných bodů přechodných ustanovení byla shoŤa rubŤikovaná věc
rozvrž€Ba . předává se soudnímu exekutořovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, s€ sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'ie uhrazen na účet soudu č. 3703-9218l1/0710' vs 4412052511.

V Olomouci dne 6.8.2013

chal Jelínek
S v Olomouci

ÓKq sNl touD
Y CrOinOUClpl

soudní exekutor
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Číslojednací:4l E 1l27l2olo -34

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU EXEKUToRo!'I dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci r"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 4I E 1127 l2o10

ve věci oprávněného okresní spráya sociálního zabezpečení olomouc,

' tř. Kosmonautů 115'l/6C' 779 00 olomouc

proti povinnému Msc. oldřich Šín' nar. 15.05.l980'

Masarykovo nám. l, 783 91 Uničov

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoťovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoveni vtěletrá do čásfi první, Čl. Il zák.č. 396/2012 sb''
kdy

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizeni o výkonu Ťozhodnuti. ke;á byla zaháJena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kerá podlc $ 251 ákona č' 99/l963 sb.' ve 2nění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto ákona, nespadaji po dni nabytí účimosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud Ťoz\Ťbne Iouloměmě mezi soudní exekutory' keří byli jmenováni do jeho obvodu'
a v}Ťozumí o tom oprár.rrěného a příslušného soudního exekutora' Ncní-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutoř' soud řízmí lozwhne rouroměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hŤanici s tímto obvodem a keý patři do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovmí o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exelo.]tol

protoko]' ktelý se bez zbýečného odkladu zveřejni na útední dcsce soudu' na úední desce soudniho

exekutom a na intemetor^ých stánkách Exekutorské komory Ccské republrky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označmi účastníků řízení, exekutor, ker'ý spis pievzal' a den, kdy k převzeti
spisu došlo.

Z^ po!žití shora uvedených bodů přechodtrých ustaíovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržeÍa a předává s€ soudnímu €xekutorovi Mgf. Ing' Radimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

v olomouci dne 6.8,2013

předs
JUDr.

OK ESNI SOUt

al Jelínek
v Olomouci soudní exekutor

fr1 I v c'cÝa": ,.'r

....I
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Rectangle
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r'noroxor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soulNÍlru nxnxuToRovl d|e přechodných usÚanovení vtělených do části první'

cl. II zák'č' 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 1028D010

ve Ýěci oprávněného česká republika _ Krajský soud v ostravě, Havlíčkovo

přoti povinnému

nábřeží 34' 728 81 ostrava

Pavel Smolka, nar. 11.05.1968,

Ilorní náněstí 583' 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v Olomoucl

Předseda Okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekútořovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části prv''í, čl. tI zákč' 396/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení rízenl o vikonu rozhodnuti. která b)]a zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kt€rá podie s 25l zákona č' 99/19ó3 sb., ve znění účinném odc
dne nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměně mezi soudní exekutory, kteři byli jmenovríni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exelutom. NeníJi do obvodu soudujmcnovál
Žádný exekutor' soud řízeni rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byti jmenováni do
obvodu soudu' kteqý má společnou hranici s timto obvodem a kteťý patií do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' který se bez zb}.tečného odkladu zv€řejní na uřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na internetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová Žnačka soudu, označení úěastníků řízení, €xekutor, kteď spis převzal' a den, kdy k převzelí
spisu došJo'

za polužiti shořa uvedených bodů přechodných uŠtanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi MgŤ.Ing. Radimu opletalovi' s€ sídl€m olomouc'
PaY€lčákova 14.

V Olomouci dne 6.8.2013

JIIDT al.Ielín€k
předs

Č
,r.

OS v Olomouci
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pnororor- o pŘnDÁNÍ SPNU oKRlsxÍlr souonu v oLoMoUCI
sounxÍuu nxrruToRovl dle přechodných ustanov€ni vtělených do Části prvtrí,

Cl. II zák'č. 396/2012 Sb''

ve věci {ýkoDu rozbodDuti sp. zn. 43 E ló2l20l0

ve věpi oprávněného Česká republika - vězeňská slúba české republikT'

proti povinnému

Soudní l672lla' 140 67 Přaha 4

Jan K.uer, nar. 02.10.1974'

Horní nám. 583/16,772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudú v olo ouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exckutorovi shora .ubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čl. II zákč.39ó12012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o v'ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která pod|e $ 25l zákona ě. 99/1963 sb., ve znění l'lčinném odc

dne nabytí účinnosti tohoto ziíkona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozvÍhne řovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutora- Není-li do obvodu soudu jmenován

žádný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteď má společnou hmnici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného

křajského soudu.

dte bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutoÍ

protokol' kteqý_se bez zbÉečného odkladÚ zveaejni na úiední desce soudu. na úrední desce soudního

;xekutora a na internetových stránkách Exekutorske komory České republiky' v protoko]u se uvedc

spjsová značka soudu, označeni účastníků řízení, €xekutor, kteÍ'ý spis převzal' a dcn, kdy k převzeti

spisu došlo.

z^ poiuž|tí shora uv€d€nýcb bodů př€chodnýcb ustaDoYení bylá shora Ťubrikovaná věc

rozvržeía á př.edává se soudnímu eIekutorovi MgŤ. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomout'
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6,8.2013

JUDr hal J
předs OS v Olomouci

5NÍ ÍOr!n
v oto ú't|OK

r7l
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU olGEsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení Ytělených do části první'

CL II zákč.396Do12 Sb.

ve věci {konu rozhodnulí sp. zn. 43 E 4ol20l2

Ye věci opřáv!ěného okresní spřáva sociáIního zabezpečení o|omouc'

proti povinnému

tř. Kosmonautů ll51/6C' 779 00 olomouc

Jiří Hruška' nar' 03'03.19ó8'

Lidická 390/3' 783 35 Horka nad Mořavou

vedené u okŤ€sního soudu Y olomouci

Předseda okrcsního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. zákč. 3962012 sb.,
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustánovení řízení o ýkonu rozhodnutí' kerá byla zahájena přede

dn€m nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zíkona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a vyrozumí o tom opráWěného a příslušného soudního exekutora' N€nili do obvodu soudujmenovan
žádný ex€kutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného

kajského soudu'

dlc bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše piedseda soudu a soudni exekutor
protokol' ktený se b€z zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
;xekutora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky. V prctokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení úěastníků řízení, €xekutor, kt€fý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

za po!žití Šhora uv€dených bodů přechodných ustanoYení byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€na a př€dává se Šoudnímu eIekutořovi Mgr. Ing' Rsdimu opl€talovi, s€ sídl€m olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazen na úč€t soudu č' 3703-92lEl1/0710' vs 4312004012.

v olomouci ďne ó.8.2013

'nIDř.
předs soudní exckutoř

al Jelínek
v Olomouci

OKR slll gouo
V CLCI;:'':ilt71 33
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPtsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveni vtětenycrr ao česti prvni,

cl. II zák.č. 396/2012 sb',

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 63512012

ve věci oprávněného okresní Špřáva sociálíího zabezpečení olomouc' t
ř. Kosmonautů 1l51/6C' 779 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda oklesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi Šhora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první' čl. II zákč.39ó12012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těcbt'o přechodných ustanovení řízení o ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí úěinnosti tohoto zákona a kteÍí pod]e s 25l zákona č' 99/]9ó3 sb.. ve mění účinném ode
dne nab}tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti toboto zlákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli.jnenovánj do jeho obvodtr.
a_ryrozumí o tom oprávněného a přísltršného soudníbo exekutora. NeníJi do obvodu sou<Ju jmenol an
žádný exekutoÍ, soud řízení rozrŤhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktelý má společnou hranici stímto obvodem a kteý patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodnýclr ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a sou<lní exekutor
prctokol, ktelý se bez zbytečného odkladu zveřejní na uřední desce soudu' na úředni desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V protoko]u se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řizení, exekutor, kteqi spis převzal' a den' kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ polJžilí shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora Ťubřikovaná věc
rozvrž€na a př€dává se soudnimu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opleta|ovi, s€ sídl€m olomouc,
PaYelčákova 14.

soudní poplatck necht'jc uhraz€n na úč€t soudu č.3703-92l811/07ro' vs 44l2063512.

V Olomouci dne 6.8.2013

proti poviníému

JUDr chaI Jelínek
předs OS v Olomouci

BUDAvox čR, spol. s r.o., Ič 49612760'

ztraceút 269136,772 00 Olomouc

oKť -'it sOUD
.,C'rClCl

Šoudní

t7l 3s

exekutor
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení Ytělených do Části první,

Cl.II zák.č' 396/2012 sb..

ve věci r"ýkonu rozhodnutí sp. zí. 44 E 26412012

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc.

proti povinnému

tř. Kosmonautů l151/6C' 779 00 olomouc

vojtěch schu|meister, oar' 02.08'19ó0,

Ilorní nám. 583, 772 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předa| označenému
soudnímu exekutořovi shořa ťubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení rtělená do části první' čL It zák.č. 39ó/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí řizeni o $)konu rozhodnutl. kirá byla zahájena přede
dncm nabytí účinnosti tohoto zákona a kerá poďe { 251 ákona č' 9911963 Sb', ve znění účinrrém ode
dne nabýi účinnosti tohoto zíkona, nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rczlŤbne rovrroměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovríni do jeho obvodu'
a l1Tozumí o tom oplálŤtěného a příslušného soudniho exekutoÍa. Není-li do obvodu soudujmenován
Žádný exel'.utoÍ, soud řízení rozr,'rhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, L1eří byti jmenováni do
obvodu soudu, ktený má společnou hranici s timto obvodem a který patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o fiedání spjsů sepiŠe piedseda souilu a soudní exekuto'
protokol' kel"ý se bez zbytečného odkladu zveřejní na riřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetoých stÍánkách Exekutorské komory České republil],' V proloko]u se uvede
spisová mačka soudu, označení účastníhi říZeni, exekutol' ktelý spis převzal, a den, kdy kpřcvzeti
spisu došlo'

z^ použití shora uvedených bodů př€chodných ustarrovení byla shořa řubřikovatrá věc
rozvřžena a předává se soudnímu ex€kutoroYi Mgř' Ing. Radimu opletaloú, sc sídlem Olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k trechť je uhrazen na úč€t soudu č. 3703-92181t/07l0'vs 4112026412-

V Olomouci dne 6.8.2013

.IUDr. ha| Je|ínek
pr OS v Olomouci

OKREIs í s oUD

soudní exekutor

,71 3A oLoi,'tcuct
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pnoroxol- o pŘEDÁNÍ sPrsu oKREsNÍu sounnu v oLoMoUcI
sormNÍrr.ru nxnrUToRoVI dle přechodných ustanoyení Ytělených do části první'

Cl. II zák.č.396/2012 Sb.'

vc věci oprávněnébo

přoti poyinnému

V Olonouci dne 6.8.2013

JUDr.
předsed

J€línek

ot(R

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41E lo9n012

okresní spráya sociálního zabezpeěení Olomouc,

tř. Kosmonautů 1151/6C,779 00 olomouc

Dušan Krhut, nar. 19.Í2.191l'

Dornašov u Šternberka 14, 785 01 Domašov u Šternberka

vcdené u okresního soudu v olomouci

Předsedl okresního soudu v Olomouci níže uvedeného ďne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora řubrikov.ný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, čl' II zák.č. 396/2012 sb',
kdv

dlc bodu 2) těchto přechodných ustanovenl rízeni o qikonu rozhodnuti. která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25l ákona č' 99ll9ó] sb', v€ znění úč;nném ode

dne nabyií účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí úěinnosti tohoto Zákona do působnosti

soudu, ioud rozvrhne Íovnoměmč mezi soudni exekutory' kteři byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumí o tom oplávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován

Žád'ný exekutor. sorrd řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří by|i jmenováni do

obvoiu soudu, L1eqi má spo]ečnou branici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

Lrai.kého soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a sn'"lni éték tor

protokol, kteý se bez zbýečného odkladu z\ eiejní na úiedni desce soudu, na úiedni ílesce soudniho

.*"kutoiu u nu intemetov,ých stránkách Exekutorské komory České republik}. V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutol, kteFý spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ ponžití shora uYedených bodů př€chodných ustanovení byla shorá rubrikovaná věc

rozvižena a přerlává s€ soudnímu €xekutolovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi s€ sídl€m olomouc'
Pav€lčákova 14.

soudní poplaÍek nechť je uhraz€n ne účet soudu č. 3703-921El1/0710' vs 4112010912'

t !8

S v Olomouci
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PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRxsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtě|ených do Části první,

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

. ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44E 19212012

ve {ěci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc,

proti povinnému

JUDr ichal Jelínek
předs os v Olomouci

tř. Kosmonautů l151/6c' 779 00 olomouc

Jiří Zitta' nar. 04.02'195ó'

Byslřická l2ó/8. 772 00 olomouc - BystŤoYaIy

vedené U okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovetrí vtělená do části první, Čl. Il zák'č. 396/2012 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoverri řízení o ťkonu Íozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nab1ti účirrnosti tohoto zákona a ktem podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb'' ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespada1í po dnj nabytí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu. ioud roz\Ťlme IolŤoměmě mezi soudni exekutory, L1eií byli jmenováni do jeho obvodu,

a v}Ťozumí o tom oprár.něného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován

ááný exekutor, sourl řízení rozwbae ro\Ťoměmě mezi souilní exekutory' kteří byli jmenováni do

obvodu soudu' kteťý má společnou hranicj s tímto obvodem a který paří do obvodu stejného

kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ

protokol, který se bez zb1tečného oalkjadu zveieJni na uiednr desce soudu, na uiední desce soudního
'exekutoá 

a na intemetol.ých stránkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvede

spisová značka soudu' omačení účasmíH řízení, exekutoI, kteď spis převzal' a den, kdy k pievz€tí

spisu doš1o'

za ponžiti shořA uY€alených bodů přechodných ustaíovcní byla shora rubrikovaná věc

rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€tálovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudfi poplatek necht'je uhřazen na účet soudu č. 3703-9218l1/01l0,ys 4412019212'

V Olomouci dne 6'8.2013

o
,7

l::: s r.l i souo
38 v c c,lcucl

soudní exekutor
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PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveuí Ytěletrých do části prvnÍ,

cl. II zák.č. 39ó12012 sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 756/2012

v€ vecl opravneneno okresni správa sociálíího zabezpečení olomouc,

proti povinnému

tř. Kosmonautů 1151/6C,779 00 olomouc

vojtěch schulmeister' nar. 02.08.1960!

Horni nám' 583,772 00 olomouC

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudním! exekutorovi shořa rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, č|. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řlzení o \.ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kerá poďe $ 251 ákona č' 99/1963 sb', ve z1ění účinném ode
dne nabytí účirrnosti toholo ákom, nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozwhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenovíni do jeho obvodu,
a r1Ťozumí o tom oprá\'něného a příslušného soudního exeLutora' Nmí_li do obvodu soudu.Jmenován
ádný exeLutor, soud řizení roz!Ťhne Io'VŤroměmě mezi soudní €xekutory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu' který má společnou hranici s timto obvodem a kte4í paří do obvodu stejného
krj.kého soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
plotokol, k1erý se bez zbytečného odkladu zveř€jni na úiední desce soudu, na úřední desce soudního
exelcrtom a na intemetových stánkách Exelutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová ziačka soudu, omačení účastníki řízení' exekutoř' ktelý spis převzal' a den, kdy k přelzetí
spisu došlo'

z^ po\žítí shora uved€ných bodů přechodných ustánovení byla shora rubřikovaná věc
Iozvrž€na a předává se soudnimu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc,
Pavelčákova l4.

soudní poplatck nechť je uhrazcn na účet soudu č. 3703_921811/0710'ys 4412015612.

v olomouci dne ó.8.2013

JUDr. chal Jelínek
předs OS v Olomouci

Nl 50UD
oLoMoucl

soudní exekutor

,Jt3

admin
Rectangle
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Číslojednací: 44 E 18612012 -2I

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souoŇímu nxExuToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části pfvní,

, cl. u zákč. 396/2012 sb.'

ve věci \.ýkonú rozhodnutí sp. zn' 44 E 186Do12

vé věci oprávněného Okresni správa sociálního zabezpečení olomouc,

proti povinnému

al Jelínek
C)S v Olomouci

tř. Kosmonautů 1151/6c' 779 00 olomouc

Tomáš Lenoch, nar. 16'09.|97z'

Hlušovice 54' 783 14 Hlušovice

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupern dle přechodných
ustanovení vlělená do části první, ČL II zák'č' 396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí úěinnosti tohoto zákona a kteni podle s 25 l zákona č. 99/ 1 963 sb 
' ' 

ve zněn í účinném ode

dne nab}'tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoÍa' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutoí, soud řizení rozvrhne romoměrně mezi soudni exekutory, kteří by1i jmenováni do

obvodu soudu, kteÚ má společnou hřanici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného

kÍajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoverri o předání spisů sepíše předseda soudu a souíiní exekutor

protokoj, kteý se b€z zbytečného odkladu zveřejní na úaedni desce soudu. na úredni desc€ soudního

;xekutoÍa a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteqi spis převzal' a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ poružiti shora uYedených bodů př€chodných ustanovení byla shora rubrikovatrá věc

rozvržena a předává Še soudnímu exekutorovi Mgt. Ing. Radimu opletálovi, s€ sídl€m olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€cht'j€ uhrazeÍ na účet soudu č.3703-9218ll/0710' vs 44120186l2.

V Olomouci dne 6.8,2013

hi

. IDř.
soudní exekutor

admin
Rectangle
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Čís]ojednací: 44 E 280lzo|2 -26

pnororol o pŘtoÁNÍ sprsu ompsNÍlr sormnu v oLoMoUCIsotmxÍuu nxnrUToRoVI dle- přechoaoycn ust.no'"ni'ior""r"ř á" 
-č-eřřn*"r,

Cl. ll zák.č.39ó/20l2 Sb''

ve věci r.ýkonu řozhodnutí sp. zn. 14 E 28ol2o12
Yevěci oprávněného Finanční úřad v olomouci, Lazecká 22, 779 l1 olomouc

proti povinnému

JI IDr-

Ing. František Šváb' nar. 01.05.1960,

Y oskov coy a 72216,7 79 (X) Olornouc

vedenó u Okresniho soudu y olomouci

Předseda okresniho soudu y olomouci niže utedeného dne předal označ€némusoudnímu exekutorovi shora rubrikovaný- |!i:: u to p";ňell';j; přechodnýchustanovení ytělená do části první, čl.II zaťl:'solzorz šn.i-
kdv

dl€ bodu 2' těchlo DiechodnÝch UstánÓvení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena předednem nabyti ú.innosii tohoto zákona a kten{ podl;s 

'5l;á_';;;;:;il;ii 
ii-'"J1',i.", ou,".,. .o"

::::"Y:"".-:]':jJ: j"l:,: l!-"". nespadáJí po ini 
""ty'i i'oi'""ui.r'J,"''a"tinu ao pt.osno.t;\ouou. souo rozvrhne lovnoměmě me/i soudni exekutor}_ kteri b)li jmeno\áni do jeho obro,Ju'

:]"r"T,"":l :'::.":tl':néného 
á piisIušného sot dnitro exe(uto.a' N.íi_ri'l. 

"l""j"'.""o" l..".',l"/dolly cxcKuror. soud it./eni roltrhne rÓ\nomérné mezj soudni e\elulor}. (Ieii b1li jnenoráni do

i:"]:ť:n"...:*i, 
,"" ma společnou hranici sÚmto obrodem a lt."1;'pail_lo,ol"oa" v.Jner,o

dle bodu- 8) !řechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekulorprotokol' kt€q/ se bez zb)tečného odkladu z1eřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soualníhoexekutora a na intemetoÚch stránkácb Exekuto;ké komor} ě".te.ěp"uirry Vř.,.ko]u se uÝedespisová značka soudu, označení účastníků iízeni' exekutor''ktery .p;;;;;;L u á"i, uo, r. or.u'"rispisu došlo.

za použiti shora rrvedených bodů přechodtrých ustanovení byla shora fubrikovaná věc

;""1".,iliil"i1":^ 
r 

"e 
soudtrimu exekutorovi Mgr. rrg. Rarlimu ople,.lo"if." Jar". orornou",

soudní poplatek n€chťje uhřazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 44120280r2.

V Olomouci dire 6.8.2013

al Jelínek
v Olomoucipředs

o :ÍNl soUD
f l'l v ci.L. : -al

admin
Rectangle
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Číslojednací: 41 E 267t20l2 -41

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl' II zákč. 396/2012 sb.'

Ye věci yýkonu rozhodnutí sp. zn. 1l E 267D012

ve věci oprávněného Městský úřad šumperk, nám. Mířu t, 787 0l Šumperk

proti povinnómu Alexandr Dvořák, nar' 18.01.l963'

KÍapkov^2l7ll8'779 00 olomouc - Nová Ulice

vedené u okresního soudu v olomoucr

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoťovi shora rubrikovaný spiŠ, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čL II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o Úkonu roáodnutí, která by]a zahájena př€de
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle s 25l zákona č' 9911963 sb., ve znění účinném odc
dne nabýí účinnosti tolroto zákona, nespadají po dni nab}.tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováli do jeho obvodu.
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' Není_li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteqi má společnou hnnici s timto obvodem a ktelý patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
pÍotokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úředni desce soudního
exekutora a na intcmetovýoh stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uverle
spisová značka soudu, označení účastníků řízení' exekutor' kteÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ použití shora uvedených bodů přechodných ustanov€ní by|a shora rubrikovaná věc
řozvržetr| a předává se soudíímu cxekutoroYi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouq
Patclčákova l,l.

soudní poplat€k íecht'je uhraz€n na úč€t soudu č. 3703-921811/0710'vs 4112026712.

V Olomouci dne 6.8.2013

JUDr. hal Jelínek
předs OS v Olomouci

OKR Nl souD
ci.cl'lŮ'.lal

soudní exekutor

t71 3il

admin
Rectangle
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PRoToKoL o PŘIDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oloMoucr
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první.

cl. II zák.č. 396/20l2 sb.'

' ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zÍ. 43E 39/2012

ye věci opráyněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc,

proti povinnému

tř' Kosmonautů 1151i6C' 779 00 olomouc

Olha Kovalova, nar. 19.04.1963,

černá cesta l]]/l2, ?79 00 olomouc

vedené u okresního Šoudu v olomouci

Předseda okřesnibo soudu v olomouci níže uvedenébo dne předal označeDému
soudnímu €xekutořovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustaÍovení vtělená do části první, čl. II zák.č' 39ó12012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) tčchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která poďe $ 251 ákona č' 99/1963 sb', ve mění účinném ode
dne nab}tí účinnosti tohoto ákona, nespadaji po dni nabytí účinÍlosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud Íoz\Ťhne rouroměmě mezi soudní exekutory, kteří byli;menováni do jeho obvodu'
a lyrozumí o tom oprá'tněného a příslušného soudního exekutom. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor' soud řízeni ŤozvŤhne lo\Ťloměmě mezi soudní exehrtory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' L1eď má spol€čnou branici s tímto obvodem a kte.ý patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přcchodných ustanovení o picďíní spisů sepiše předseda soudu a soudní exekulor
protokol' k1e.ý se bez zbytečného odldadu zveř€jni na úřední dcsce soudu, na uřední desce soudního
;xel-utora a na iÍtemetových stránkách ExekutoÍské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účastníld řízeni' exekutor' který spis přerzal' a den' kdy k pře1zetí
spisu došlo'

za použiti shořa uvedených bodů př€chodných ustanov€ byla shora rubrikovaná věc
rozvÍžeía a př€dáYá se soudtrímu ex€kutoroYi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi' sc sídlem olomouc,
Pavclčákova 14.

soudní poplat€k nechť je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 43'l20039l2.

v olomouci dne ó.8.2013

)

JUDr. .Ie|ínek
před os v oloÚouci

ol(B sNí 3ÓRD
'll v oloMoucl

admin
Rectangle
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Číslojednací: 41 E 353Dl)12 -2l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v ol,oMoucl
soUDNÍMU ExEKUToRovIdle přechodných ustanovení vt;reoycr áo c,asti pruni,

Cl. II zákč. 396/2012 sb.-

.í

ve věci oprávněného

přoti povinnému

l Jelínek
OS v Olornouci

ve věci l"ýkonu rozhodnutí sp. zn' 4l E 353t2012

Magistrát města olomouce' Horní náměstí 583/0'

779 00 Olomouc 9

Bc. Petra Št'astná' n ar.23.08.1916,

Tovéř 78' 783 ló To\ éř

vedenó u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci nfie uvedeného dile předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do části pnní, Čl' II zák'č. 396i2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) tčchto přechodných ustanovení iízeni o lykonu Íoz'hodnuti, ktcrá byla zahájena předc
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a která podle š 25 Í zákona Č. 99/]9o] Sb., ve'znenl ueinném o<le

1:-.':"oť la"-:,' tohoto ákona. nespadájí po dni nab}tí účinnosti tohoto'áona ao působnosti
souou. soud rozlrlrne rovnoměrnč mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do ieho obvodu.avyrozumi o tom opr.ávněného a příslušného soudniho ex€kutoÍa. Ne;íJi do obvodrr soudujmenoviín
žádný exekutor' soud řizení rozvrhne rovnomémě mezi soudnl exelutory' kteti byii jrnenováni doobvodu soudu' který má společnou Inanici s timto obvodem a tt..1i putti Jo'ouuoau st"jnerro
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přecbodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní cxekutorprotokol, který se bez zbytečného odkladu zveřcjní na úřední desce soudu, rra úicdniaesce sorrdniho
exekutoťa a na internetových stránkách Exekutorské komory Ceske republiky' v |.otototu." uu"a"
spisová značka soudu. označení účastníků řizeni, exekutor, kte4 spis 

'pievzál, 
n á.n, ray t pi"ur"ti

spisu došlo'

z^ použití shoŤa uvedených bodů přechodÍých ustanov€ní by|a sbora fubrikoYaná věcřozvů€na a předává se Šoudnímu exekutořovi Mgr. Ing. Radimu optetalovi, se Jatern otornouc,Pavelčákova l4'

soudní poplatek n€chť je uhrazetr na účet soudu č. 3703-92181Uo7ro. vs 41120353l2-

V Olomouci dne 6.8.2013

o _ "!'í . ^uD
,1t r i.,'-. ''JCl

soudní exekutor

admin
Rectangle
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Rectangle
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číslo jednací: 44 E 52 4DÍ)12 -23

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodnýcb ustanov€ní r tělených do části přv' ,

ct. zákč.396/2012 sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 52412012

ve.věci oprávněného

proti povinnéňu

JUDr. .Ielínek
OS v Olomouci

KRLrg l souD
I 19 v C-Ci{Cllal

okresní správa sociálního zabezpeěení Šumperk,

17. listopadu 19, 787 01 Šunperk

Rostislav ondra, nar. l1.03.19ó8'

Brodeckí 78' 783 75 Dub nad Moravou

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedcného dne přcda| označenému

soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl' II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu roáodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ktelá podl€ $ 251 zákona č' 9911963 sb', ve znění účinnéÍn ode

dne nabyí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dnj nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud Ťozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyŤozumí o tom oprávněného a přislušného soudniho exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu sorrdu, který má společnou hranici s tímto obvodem a ktelÍ patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o př€ďání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutor

protokol, který se bez zbytečného odkladu zveiejni na uředni desce soudu' na uiedni dcsce soudni}o

ixekutora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory Česke repubtilf'' V nrotokolD se uvedc

spisová mačka soudu' označení úěasmíků řizení' exekutol, kte.ý spis převzal' a d€n' kdy k převzeli

.pisu došlo.

z^ po:už'iti sbora uv€d€ných bodů pře€hodných ustanovení byla shora Ťubřikovaná věc

rozvržena a př€dáYá se Šoudnímu exekutoŤovi MgŤ. Ing' RadiBu opl€talovi, se sidlenr olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€chť j€ uhrazen na účet soudu č' 3703-921811/0710' vs 44120524l2.

V Olomouci dne 6.8,2013

Šoudní exekutořpředse

admin
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Číslojednací: 43 E 53212012 -l8

pnororol o pŘnnÁxÍ sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soulNÍttIu nxnrUToRoVI dle přechoalných ustanovetrí vtělených do části přvní,

cl. II zákč.396/2012 sb.,

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 53212012

ve věci oprávněného Magistrát měŠta olomouce, Horní náměstí 583/0'

proti povinnému

779 00 Olomouc 9

Jakub Kocoureln nar. 10.01.1985'

Horní nám. 583/16' 772 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v Olomouct

Předseda okresního soudu v olomouci níže uyedeného dne přďal označcnému
soualnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, N to postupem dle přechodných
ustanovenÍ vÚělená do části p.noí' Čl. 

"ák.č' 
396/20t2 sb.'

kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí, kerá by]a zahájcna přede

dnem nabýí úěinnosti tohoto zákona a kteÍá podle $ 251 zákona č' 9911963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působDosti

soudu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a \Yrozumí o tom oplávněného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu jmelován
Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteď má společnou hranici s tímto obvodem a kte4ý patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exek tor
pÍotokol, kteřý se bez zb)'tečného odkladu zveiejni na úředni desce soudu. na úrťdl)í.lesce soudního

exekutora a na iDtemeto\"ých strankách Exekutorské komory Ceské republik)' v protokolu se uvede

spisová značka soudu, označ€ní účastníků řízení, exekutol, který spis převzal' a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ polžiti shora uv€dených bodů př€chodnýcb ustanovetrí byla shom řuhrikovaná věc

rozvřžena a př€dává se soudnímu exekutořovi Mgř. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc'
Pavclčákova 14.

soudní poplatek n€chťj€ uhŤazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4312053212.

V Olomouci dne 6,8,2013

ichal Jelínek
OS v Olomouci

Ř' 5NÍ souD
3s V OlCr,iCUCl

.IIIDr
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957EX3í36 Í13
Čislojednací: 44 E 56212012 -22

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části prvni,

Cl. II zák'č. 396/2012 Sb.'

ve věci wýkonu rozhodnutí sp. zn. 14 E 562D0l2
ye věci opřávněného statutární město olomouct HořÍí náměstí 583'

779 11 Olomouc

proti povinnému Helena Gazdíková' nar' 18.10.l958'

Holická 1155/51' 779 00 olomouc

vedené u okřesnÍho soudu v olomouci

Přcdseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zák.č. 39612012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o v'ýkonu rozhodnutí' kte.á byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 ákona č' 99/1963 Sb'' ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto ziíkona, nespadají po dni nab}'tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud řozvrhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \Yrozumí o tom oplávněného a příslušného soudního exekutora' Není_li do obvodu soudu jmenován
Žádný exekutoÍ, soud říz€ní rozvrbne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do
obvodu soudrr, kteli má společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu slejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předríní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteď se bez zbytečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu, na úřední desce soudního
cxekutora a na intemetových stÍinkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řizeni. exeLutor' keď spis prcvzal, a den, kdy k přcvzetí
spisu došlo-

z^ ponž\tí shora uvedených bodů přechodných uŠtanovení byla shora rubrikovaná věc
řozvržena a předáYá s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídl€m olomouc'
Pavelčákova 14.

v oloňouci dne 6'8-20l3

OS v Olomouci

rn|'_í.^!!D
l v clil
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ye věci oprávněného

proti povinnému

057EX5155113
Čislojed'raci: 43 n ::112012 -28

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souDNÍMU Exf,KUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do cásti přvní'

o' I1 zák'č, 396D0l2 sb',

ve věci ťkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 331 l2o12

M.gistrát města olomouce' Horní náměstí 583/0'

779 00 Olomouc 9

Pavel Baláž, nar. 05.07.l981'

v Lelišté 7 B4l4' 172 n0 Olomouc

yede é u okŤeŠ!ího soudu v olomoucr

Předseda okresního soudu v olomouci níže uYedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl. II zák'č' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přcchodných ustanovení řizení o výkonu rozhodnrrtí' která byla zahájena přede

dnern nabyi účinnosiitohoto zákona a kteÍá podle | 25l zákona č' 99/196] sb.' ve znění účinné'n ode

dne nabyií účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účjnnosti tohoto ákona do působnosti

soudtr. sorrd Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do j€ho obvodu'

a Vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoÍa. Nenili do obvodu soudujmenován

žájný exekutor, soud řízení rozvrhne Íovnoměrně mezi soudní exekutory. kteří byli jmenováni do

obvoirr soudu, kt€ťý má společnou hmnici stímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekulor

protokol, který se bez zbyt€čného odkladu zveřejni ná úředni desce soudu. na úiedni desce soudního

;xekutora a n; intemeto;ých shántách Exekutorské komory Česks repubJiky' V protokolu se uvcde

spisová značka soualu, oz;aě€ní účastniků řízeni, exekutor, kteÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ ponžiti shoŤa uvedených bodů př€chodných ustaÍoÝení byla shora ruhrikovaná včc

rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing' Radimu opletalovi' s€ sí'l|em olomouq
Parelčákova l4.

soudÍi poplatek nechť j€ uhrazen na účeÍ soudu č.3?03-92181l/0710' vs 4312033712'

v Olomouci dne 6.8.2013

JUDř. al Jelínek
OS v Olomouci soudní eÍekutor

ot{

'7) 
!8 v oloMÚuu
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proti povinnému

*57EX3140 t13
Číslojednací: 41 E 293t2or2 -26

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNiMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení rtělených do Části první,

Cl. II zákč' 396/2012 Sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 4'j. E 293Dol2

ve věci oprávněného Magistřát města olomouce' Hořní íáměstí 583/0' 779 00

Olomouc 9

Zdeněk čonka, nar. 13.03'1958'

Heydukova 240/20, 774 00 olomouc _ černovír

vedené u ok-resního soudu v olomouci

Předs€da okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl. Il zák.č. 396/20l2 sb.,
kdv

dI€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozbodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kte.á podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb.' ve znění účinném ode
dne nabytí účirrnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působ[osti
soudu, soud rozvrhne rcvnoměmě mezi soudní exekutory, kteří by]i jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutola. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktel'ý má společnou hranici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanov€ní o předání spisů sepíše piedseda soudu a soudní €xekutor
pÍotokol' ktery se bez zb}'tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteý spis převzal, a den' kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ potužilí shoř' uvedených bodů př€chodných ustanovení byla shora řubÍikovNtrá věc
rozvržena a předáYá se soudnímu eÍekuÍorovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem o|omouc,
PavelčákoYa 14.

soudní poplat€k necht'je uhraz€n Ía účet soudu č. 3703-921E11/0710' vs 4112029312.

v olomouci dne ó.8.2013

I

JUDr. Jelinek
předseda S v Olonouci soudní exekutor

OKR 5Ní ÍcLlD
v otČ:']!- ..]tlt 38
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057EX3160 t13
Číslojednací: 44 E 811t20lz 

'0
PRoToKoL o PŘ[,DÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v ol,oMoucl

SoIJDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných uŠtanovení vtělených do čásd první,
Cl' II zák.č. 39ó12012 Sb.'

ve věci r"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 81712012

ve Yecl opravíeneho Magistrát města olomouce, Horní náměstí 583/0'

proti povinnému

.I{lDr. Jelínek
předsc v Olomouci

o

779 00 Olomouc 9

Martin Schón' nar. 20.04.1991,

MasařYkovo nám. 1, 783 9l Uničov

vcdené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uyeďeného dne předal označeíému
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čL II zák.č. 39612012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto piechodných ustanovení řízení o výkonu lozhodnutí, kt€rá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle { 25] zákona č. 99/1963 sb'. ve znční účinném ode
dne 

'nab}tí 
účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabytí účimosti tohoto zákona do působDosti

soudu, soud rozvrhne Iovnoměrně mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
alyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' Není-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutoÍ, soud řízení rozvrhne rovnoměrně m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktcry má společnou hranici s tímto obvodem a kte4Í patří do obvodu stejného
lrrjsleho soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o přeďíní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
prctoko]' kteď se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úiední desce soudního
exekutora a na internetoý,ých stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účastníků řízení' exekutoř, kt€Ú spis převzal' a aen, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ polužití shoÍá uYedených bodů přechodných ustanov€ní byla sbora rubÍikoYaná věc
rozvrž€na a př€dává se soudnímu exekutořoYi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' Š€ sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní poplat€k nechť jc ubrazen na účet soudu č. 3703-921811/07r0' vs 4,{1208l?l2.

V Olomouci dne 6.8.2013

33.
l í otjD
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057EX31$2t13
Číslojednací: 44 E 8|612012 -2o

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU orGxsNÍM SoLIDEM v oLoMot]CI

.""ši'ť^iťřii'ř'ň"řóij''ň"xr:.".i:';mg:vcnívtěl€nýcbdocástiprvní'

ve věci opřávněného

proti povinnému

v olomouci díe ó.8.2013

r

JUDr. hál Jelínek
v Olomouci

oK'
714

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp' zn' 44 j: a16l20l2

Magistrát Běsta olomouce, Ilorní náměstí 583/0'

779 00 Olomouc 9

Teřcza schónová, nar' 28'06'1990'

MasaÍ}ko\o nám. t.783 9l Uničov

vedcné u Okresního soudu v olomouci

PředŠ€da okřesního soudu v olomouci níže uvedeÍého dne přerlal ozlračenénu

soudnímu exekutorovi shora 'o"ňiň*i'1pi''_ ^u' _to. 
postupem dle přechodných

i'".""*i"' 
"alr""e 

ao Části prvni, Čl' ll zákč' 396/20l2 sb''

kd]

dle bodu 2) Léchlo piechodnýc} u'tanweni iizeni o.rrykoT":Ťi11lili !f "'i1f.í;lť,'"lxj':::

:::ffiiTi::;il:Ťi:",.:ť1fl'*:i:jl:xffi:i;i"frň';.;;"il i;oio z'ilona do pů'obno'ti

\oudu. soud ro/vrhne ro\nomérne '"'' 'oioii 
exek'-rtoD' Ltet' b1Ii jmerroráni do ieho obvodu'

á wÍozumí o tom oprávneneho a piislusnéňlltrirrÁ" "*"i""'"' 
N""i-li do obvodu soudujmenován

;ááný exekutor' soud řízení rozvrhne 'í'"'ž-J'*"'i '"'aní 
exekutory' kleří bylj jmenováni do

obvoiu soudu. který má společnou l"""r' ''ii.i" obuo,1". u tdeÚ patří do obvodu steiDélro

Lraj\leho soudu

dlé bodu E) prechodnjch u\lanovent o piedáni spisů sepiŠe pied5eda soud! a-'oudni exel'utor

oroLokol. klen .e bez ZbýeČného odkl"o"'^""1"' n^ út"dni d"" soudu' na útedni desce 'oudního

",.t urom u nu inrernero\ich t,u"**n , -.i"t"',.t. io.on c".r" republiL). v prrro[olu 'e u\e'lc

\piso!á znaČLa soÚdu. o/naceni ,i.*,"niii^",_ i-"rl"ioi.'l''.r1'.pi''p,.-"t. a den' kLly l pie\/eIi

spisu došlo.

7'^ ooužili shora uredetrýcb bodu přechodnýcb ustaooveni b]la sbora rubňkoraoá těc

'ál;.:"T; ň;;;' '"';"r-' 
*"r'Íi"."''iút'' lng' Radimu opl€talovi' se sidlem Olomouc'

Pavclčáková 14.

soudní poplat€k n€chťj€ uhfazen na účet soudu č' 3703-921E11/0710' vs 4412081612'

::']í souD
! ; r " '-t

soualní exekutor
předs

admin
Rectangle

admin
Rectangle

admin
Rectangle



057Ex316í l13
Číslojednací: 44 E 83212012 -27

pnoroxor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsNÍu sormtlr v oLoMoUcI
souoNÍuu nxnrUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zákč. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 44E 83212012

vcvčcioprávněného RevírníbratrŠMpokladna,zdravotnípojišt'ovna,

' Michálkovická 108' 710 15 Slezská Ostrava

přoti povinnému Teřeza schónová, nar. 28.0ó.1990'

Masarykovo nám.4l' 783 91 Uničov

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda ok-řesniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenérnu
soudnírnu exekutorovi shořa řubřikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II z ák č.. ag6l2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rczhodnutí, kteÍá byla zabájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25 1 zákona č. 99/ 1 963 s b ' ' 

ve zněn í účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhoe rovnoměrně mozi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a vyrozumi o tom oprávněnébo a příslušného soudního exekutora' Není-|i do obvodu soudu jm€nová1
žádný exekutoř, soud řízeni rozvrhne rcvnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jtrenováni do
obvodu soudu, kte{Í má společnou hranici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu'

d|e bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
pÍotokol' kteti se bez zbýečného odkladu zveř€jní na úřední desce soudu, na úřední dcsce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky' V protoko]u se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, ktery spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ potužití sbora uved€Dých bodů přechodných ustanovení byla shora řubňkovaná věc
rozvržena a předává s€ soudnímu exekutoroYi Mgř. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 1't.

V Olomouci dne 6.8.2013

JUDr. hal.Ielínek
S v Olomouci

oi{
7 í1

ÍÓť!
a.,ra,,:a.l

soudní exekutořpř€
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057E)(3159 /13
Číslo jednací: 43 E 82012012 -3I

pnoroxor- o pŘnnÁxÍ spIsu ornosNÍu sounnu v oLoMoUcI
souorqÍuu nxlruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části přvní,

cl. II zákč. 396/2012 sb.'

ve věci l"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E a20D0!z

ve věci oprávněného Magistrát ňěsta olomouce, Horní náměstí 583/0,

ved€né u okresniho soudu v oloňouci

Předseda okreŠního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, ČL II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o výkonu roáodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto ákona a ktení podle $ 25l zákona č' 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.

a vyrozumí o tom opřávněného a příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudu jmenován

Žádný cxekutor, soud řizeÍlí rczvrhn€ rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteti má společnou hranici s tímto obvodem a kte|ý patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní cxekutor
protokol, kte4ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu, na úřední desce soudrrího

e'ekutom a na intenretových stránkách Exekutorské komory České republiky. V pÍotokolu se uvede

spisová značka soudu' označení účastníků řízení' exekutol, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ po]d.žití shora uv€d€ných bodů přechodíých ustanov€ní byla shora rubŤikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi MgÍ. Iíg. Radimu opletaloYi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek trecht'je uhrazen na účď Šoudu č. 3703-9218ll/0710' vs 4312082012.

V Olomouci dne 6.8.2013

proti povinnému

.IUDr l Jelínek
OS v Olomouci

' :lt! : i.:D

;,. V C;íJ, 'J'l

779 00 Olomouc 9

Dzianis Liyepa, nar. 03.04.1993'

Masarykova třída 823/42' 779 00 olomouc

o
,7

soudní exekutorpřed

admin
Rectangle
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fi57EX3158 t13
Číslo jednací: 44 E 82012012 '22

pnororor, o pŘtDÁNÍ SPISU oKREsNiM soUDEM v oLoMorIcI

'.uíŇř.iřšříř"i'ňi.6t**tt""xi;tšio,vení 
Ytělených do cásti první'

ve věci oprávněného

proti povinnému

.II]Dí. Jelínek
přcds v Olomouci

-{OL!D-. -ial

ve věci výkonu rozhodnutí Šp' zn' 44Ea20D0I2

Magistřát města olomouce, Horní níměstí 583/0'

779 00 Olomouc 9

Marie Lantová, nar. 14'02'1994'

Horní náměstí 583, 779 00 olomouc

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předs€da okŤesnfuo soudu v olomouci níže uv€deného dne před'al označenému

soudnímu ex€kutorovi shora rubrňio]v-Ý 1ni9,_ 
^u- _t1. 

postupem dle přechodných

i'.i"'"'".r 'i"r""e 
ao Části pnni, Čl' ll zák'č' 39ó/20l2 sb"

kdv

dlc bodu 2) lécllto piechodnich uslano\enl iíleni o \}konu rozhodnuli' klerá b}Ia /aháiena pieJc

dnemnab\li účinno'litotororát'onuut'r.rjpoíĚ'ljsr"at*".'oolsb3Sb"\e/n'nl 
úČinnémode

dne nab}1i úainno<ti Iohoto /ákona' "''p"oii 
p" i"i 

""o''i 
úČinno-li' lohoto /akona dU pů'obllosli

.nrrclll. soud ro/\rhne ío\nomérne rrt"'' '"iďi*"l"i"n' kleři b)li jmenováni do ieho ob\odll'

a wrozumi o tom oprávncného a přrslusnéLllluanit'o ""iu'n'u' 
N"n'-li r1o oblodu soudu jmenován

žáánÝ exekutor. soud řízení rozvrhne ío"rl""l"' ň"i *"anl e\ekutory' kteir byli im€novánj do

obvodu soudu, kteď má společnou t'.""iži'.,i.," obvoilem a který patři do obvodu steiného

kajského soudu.

.tle bodu 8) prechodných u\lano\eni o piedáni 'pisů 5epiie piedseda soudu a s'udnI e\cLulor

'''"'^''"'^ ^n*'"n'""-Jřini 'i" ""aii a""' *"du' na úiedni de'ce suudního

:l".fi:i"-lT il,:aí."t:;'::;"il;;"iá;i;lké ko.ory (."ke ícpublik}'' V prolokolu se uvedc

spiso\á /naČla.oudu. o7nač€ni 
""o",*,r ''ňi. 

i-.i"ioi.'t't..y 'pi. 
pi""ut. a den. kdv k prerlcti

spisu došlo.

7-aoouŽi(ishoraured€íýcbbodůpřechodDjcbuslaoovenjb}lashorarubrikovanárčc
il"#.:il il;il;" '""a"i'" *"rltoi*i M!r' lng' Ra<timu opl€taloýi' se sidlem olomouc'

Pavelčákova 14.

Soudní poplatek ncchťj€ uhÍazen na účeÍ soudu č' 3703-92l81l/07l0' vs 4412082012'

V Olomouci dne 6.8.2013

OK
,71

admin
Rectangle
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s57E)(5157 t 13
Číslojednací: 44 E 8z1l2olz -2o

pnoroxol- o pŘrDÁNí sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI

soUDNÍMU ExnKuronov1un frř"n""affi us_tanovení vtělených do části první'

čl. u 'ákč' 
396/2012 sb''

ve Ýěci Yýkoíu rozhodnutí sp' zn' 41 E a2!l2t12

ve věci oprávněnóho Magistrát města olomouce' Horní náměstí 583/0'

779 00 Olomouc 9

Petř Barkoci' nař. 18'04'1994'

Náměstí 39,783 06 Domašov n&d Bystřicí
proti povinnému

vedené u okresniho soudu v oloúouci

Předseda okÍesního soudu \ olomou(i níže uvedeného dne předal označenému

snudnimu ťrekutorori shora 'ut'iň'uny_ 'pi''_ 
a_(o. postupem dle přecbodojcb

'"ll"'-' 
"" 

I 
"i"r""a 

oo Č'i'ti p'' n i' Čt' l t zák'č' 3c6/20l2 Sb"

kdv

dle bodu 2) léchlo piechodnjch ustanoveni n''ení ojlil'o"^:]Yi11lili !'f'""i',|.íl?,'"l1j':::

:[T;lTiHil:;',:"':1";Íifr:i:$:xff"J:l;il*fi: ri:]!i:l i*Já'ai"'"n 
a., pt*rno'ri

soudu. soud to/!íhne rovnomérne ""' 'oůdii 
erekutoi1' kteri byli jmenováni do ieho obvodu'

,' rrrozumr o rorn oprárn"n'tlo 
" 

pi''tu'n'ň"o"'"o"a"i'r'" '*'i*"*' 
N"i"'ň do obvodu coudu imeno\an

;áánÝ exekutor' soual řízení Íozvrhne '"'nom;;; 
;;i';;jni e\ekutory' kJeii byli imenovánj do

obvoiu soudu, kteď má společnoÚ *""i"i'. ii.i"'"t""a"m a kteřý patří do obvodu steiného

krajského soudu'

dle bodu E) r'iechodných uslanotenl o pÍedáni.)pisi'_ 5epiše p*d'::,l 1':::-:"""dni 
e\ekuloÍ

nrÓlolol_ kleri se bez /býečného odklaou zveiejni na uředni desce soudu''na újednI desce 'ou'lnrllo

:-:|;;l;)-;: ;';;;",.i.r, *a"la.r','-.'i".i::lil::fiYrH}],. :::::Ť;]"-;,:l::;
\pisová znaeka soudu. oznaóeni účastnlK

spisu došlo'

Za Doužili shora uvedených bodu přecbodných uslanoreni byla shora r briko\aná \ěC

il""J"H; oi",ii.a ." 
"."i.rn''" "*r.íi".-iúi" 

lng. RÁdimu oplelalovi' s€ sidlem olomUuc'

Pavelčákova 14.

soudni poplatek Íe€hť je uhraz€n na úč€t soudu č' 3703_921811/0710' vs 44l20821l2'

V Olomouci dre 6.8'2013

JUDr Jelínek
Šoudní exekutoř

OS v Olomouci

R!:sNÍ soUD
3,] Y c'.!:;''í'' .]:1

předs

admin
Rectangle

admin
Rectangle



NEUJ
Číslojednací; 44 E 833/2012 '11

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM- v oLoMoUCI

SoUDNÍMU ExEKUToRov.I ď";ř;h;dný; us_tanovení vtělených do části první,

čl zatč':9el2ot2 st''

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 8331211:2

ve věci'oprávněného Magistrát města oloÚouce' Hořní náměstí 583/0'

779 00 Olomouc 9

Ev! H.asoyá, nar. 23'05'1946'

Haídkeho 731/3' 779 00 olomouc _ Nové s'dy

V Olomouci dne 6.8'2013

JUDr. Jelínek
předs OS v Olomouci

vedené u okresniho soudu Y olomouct

Předseda okŤesniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rul"ňiu]'uoý 
'pi''_^u'^to. 

postupem dle přechodných

'"".i""i. 
""r ",ar"'e 

ao Části pn ni' Čl' l l zák'č' 396/20l2 sb''

kdv

dle bodu 2) léchlo přechodných **T.:l!li1.^"l :.:};"*j::iťlili; !'f'".i)Í.í:lť;[j:::
a.". nab,'ri účinno'ti roho|o /ákona a l'lem po.;: 

Yi l'fi;'.;.;";;.it';il; ;;;, do působn^ni
drre nab1ii ůcinrlo*ri tohoto ákona' l')|'.";6"1 exekuton' kteil b1li jmenovanr oo jeho oblodu'

;''",',:,;l1'" ffi Tfi ;";','il'jl,:Jí*#:[:iř*ťi: ;im* "-,"',:t r;*:lJ'H,i:
"J*l.':ŤJj:]' ii# lT":#:::T" ;'#lT;ňil;;;; u tt"ai !u*i do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) piechodnjch ustalovenl o piedání spi'ů sepjse pied'eda soudrr a_soudnr e)'ekutor

L^' 'L'í;';h^ ^'lt 
tá'!''7r 

""ini 
* úredni desce 'oudu' 

na úiedni de\ce 'oudnih'

:::'."},:';:"# il,:Í.í"t:;'':*i"ffii,;"í;;;i;iei""'v c*le repubti''y v prorokolu se rrredc

:;;,l,ln:*: ffi.'")i'"L"l ,i,"*"'*,r i'i^"i. "-.i"i"..i,""; 
.pis'pře\/al. a den. Ld\ k pIev/ťtí

spisu došlo.

7'aDoužitisborauvedenýChbodůpřecbodíýcbustano\enibytashoÍarubrikovatrá\ěc
ili;;il ;;;;;;;" """'a'io'" "'"r'íi"""i 

v-gr' lng' Radimu oplehtori' re sidlem olomouc'

PavelčákoYa 1'Í.

soudní poplat€k necht'je uhrazen na úč€t soudu č' 3703-921811/0710' vs 44120833l2'

I EX3155113

proti povinnému

OK
t71

E5;'l :

soudní exekutor

; O|O!4'
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s5?EX3'l 56113
Číslo jednací: 44 E 82zl2{|12 '2o

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
s"uii:i"niři'ř"'r*uiďíó'l':t*";yl't*i;tši:vení vtělených do cásti první'

vewěci'oprávněného

přoti povinnému

V Olomouci dne 6.8.2013

Jelínek
OS v Olomouci

R'st\tí souD
.}3 ý L_l_ "i-'

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' uEaz2Dolz

Magistrát města olomouce' Horní náměstí 583/0'

779 00 oloňouc 9

Filip Nevřala, nař. l7.09.1993'

Dobnercia 52419,119 00 Olomouc

vedené u okŤesniho Šoudu v olomouci

Předseda okresního soudu v oloÚouci niže uvedeného dne předál označenému

il;ilj-';ř"a""vi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

'.Ln"u".l 'tel"ol 
.ro Části první. Čl' ll zák'č' 396/20l2 sb"

kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \'ýkonu Íoz'hodnutí' která byla zaháiena přede

a."- ""i'ií 
,'ti..".i.i.troto zakona a neJ po'tte $ 25 l zikona'č ' qa/l96] sb-' 

-veznéni 
účinném ode

dnc nabvti účinnosti tohoto zákona, n"'pua|' |o 
"ani nabýl úČinnosti tohoro zákona do působnoýi

'^""''_.]^,'il",'*." rovnoméIlle '"ri 
.ouaii exekuror1. l'tcii b)li jmel)o\áni do jehu oblotlu'

:".::"::i";:;;;;'*"!r,," á 
",ri"."er'" 

*u'lního exekutoÍa' Nenili do obvodj soudujmenován

;*1;?;::il';;5i:i;t.*; ;;;;;;;";"*ěmě mezi sou'lní exekutory' kteří byli jmenováni do

:i:':'a"":".iJi:'' ň; *a.p"r"i'"" r"-r"; stímto obvo'lem a ktefý patři do obvodu steiného

křajského soudu'

dl€ bod 8) piechodnjch u\lano\eni o predáni spisů 'epiie piedseda soudu a 'oudni exelutor

:::'':,:-',j.j -;_;., Á',tetn.lo oaltuaulvei'jni na uieaní a'sce 'oudu' na uiední desce 'oudnlho

::'."ffi:? il.Ji'"t",i,';;':;;""ňh i;ď"i"i'lé komory Ce'lé repubtik).' V prolnkolu 5e u\cde

$:.:"#;,ň ililáí"l'J 'rl"'''rn ri^ní' exekutol' kteÚ spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

Za použili shora uredených bodů přechodnjcb ustanoveni b}la shora ruhrikovaná těC
_ů'.z""' 

" 
pl"oa.a .€ sou;nimu exekutorovi Nigr' lng' Radimu optetalo\i' se sííllem o|omouc'

PavelčákoYa 14.

soudní poplat€k nechť ie uhrazen na účet soudu č' 3703-921811/0?10' vs 4412082212'

předs
soúdní exekutoř
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Rectangle



CIs7EX3154 t13
Číslojednací: 4,l E 35 6/2012 -45

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcIsoUDNÍMU ExEKUToRovI dle- přechodnych ustanoveni vta""y* ň. 
_Č"ašřp*.i,

cl. II zák'č.396/2012 sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 356/2012
ve včci oprávněného Magistrát města olomouce, Horní náměstí 583/0,

779 00 Olomouc 9

vedené u okresního Šoudu v olomouci

PředŠeda oklesního soudu v olomouci níže uvedeného dtre předal označenémusoudnímu exekutorovi shora rubrikovaný- spis, a to poý"p"; ;i; přechodných
ustanovoní vtělená do části první, čL II zákč. 3_9612012 sb.;
kdv

j:j:._l.]: l:n,. l'.Ť"l"ý:'h uslanovení ii.,eni o \}lonu rozhodnuli. klerá b) la Zah;jcna predeoncmnab}lluelnnostlloholo,,ákonaalleržipodleš25lzákonaaoalqo]Sb'.re7nenr 
uernnémodc

*':":^Y]:.''."l1..:_ťl:"P! it*:. n.spaaáJi po lni 
""uy' ,re]""á."-iJ".'ňinu ao p,:.ouno.t;louou. souo rozvrhne rovnoměrně mezj soudní. exekutory' kteří by]i jmenováni clo jeho obvodu.

:' j".'"Tl'""::.":1":l1Tho a pilsluŠného soudnit'o 
"*"tuto.u. 

N"íi-iiao otuJJu_.ouau 1,n"nouanZaull} ťxeKurort souo rlzen] rozvrhne r(rýnoměmě mezi sorrdní exekutory, kteří byli jmenovári do

il:];ťil::r"h 
*." má spolecnou hranici s tímto .b"J; ; l1"; ;řio',owoa" .,".]"ar'.

dl€ bodu- 8) přechodných ustanovení o picdánl spisů sepiše piedseda souallL a soudní exekuforprotokol, ktc{i se bez zb}tečÍého odkladu z\e;.';ni '" rir"arii a"slce 
"á"a", "" "'.j'ia** *"a''meleku'ora d ná internclotjch strán(ách trekutoisl'e r"-".y c..r. 
'.p"orii; V;;,;i;j;:.;lil.spisová značka soudu, označení účastníků ii'.ni' e^et<rltor,it..1i spi.'pi."',ír, 

" 
í"", r.av t pt"-"rspisu došlo'

Za použiti shora Jv€denýcb bodů pí€chodných ustanovení byle shora rubrikoYaná věcrozvÉena a předává se soudnimu exekuiorovi Mgr.Ing. Radimu o"pIetJ"i, 
"" 

Jar". oro-ooqPavelčákova l4.

soudni poplatek necht'je uhraz€n na účet soudu č.3703-9218r l/07r0, vs 44l2035612.

V Olomouci dne 6.8.2013

přoti povinnóbu oldřich Svátek' nar. 05.06.1973'

Přftazy 80' 783 33 Přftazy

)

Je|ínck
OS v Olomouci

RE 5II{ SOUD
l ls V CiO\.!'-'LrCl

soudní exckutor
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057Ex5í33l13
Číslojednací: 43 E 1341201.2 -37

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první'

cl. IIzák.č. 396/2012 sb.'

ve věci {ýkonrt rozhodnutí sp. zn. 43 E 13112012

ve věci oprávněného Městský úřad Šumper\ nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

profi povinnému Michal Babica, nar. 11,03.1991,

Troubelice 100, 783 83 TYoubelice

vedené u okresního soudu Ý olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zákč.396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni iízeni o ýkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 Zákona č' 99/1963 sb', ve mění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvÍhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří by|i jmenováni do j€ho obvodu,
a vyrozumi o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutoÍa' NeníJi do obvodu soudu jmenován

Žádný exekutor, soud řízení roz!Ťhne rovnoměřně Ínezi soudní exekutory, kteří byli jmeDováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici stímto obvodem a ktery patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše př€dseda soudu a soudní exekutor
protokol, kte4ý se bez zbýečného odkladu zveřejni na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetoÚch stránkách ExekutoÍské komory České republiky. V pÍotokolu sc uvcde
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, L1eÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ poúiti shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora Íubřikovsná včc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgř. Iíg. Radimu opletalovi, se sídlem olomouq
PavelčákoYa 14.

soudní poplat€k íecht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 43120l3412.

V Olomouci dne 6.8.2013

JUDr. chal Jelínek
OS v Olomouci

o
, .. rul

soudní exekutoř
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05?EX5139 t13
Číslojednací: 'l3 E 58712012 -40

PRoToKoL o PŘEIÁNÍ sprsu oxn'nSNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKuronovr ar" Ň""ňoa"th ustanovení vtělených do části pnní'

Čt.ll zák.č' 396/20l2 sb''

ve věci qÍkoúu rozhodnutí sp' zn' 43E 587Dol2

vevěci oprávněného Městský úřad Šumperk, ním' Míru 1' 787 01 sumperk

proti povinnému LudÚila Hubková' nar. 19'09'1954'

Palg,.kého 9u22,712 00 olomouc

wer|ené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresíího soudu v olonouci níže uvedeného dne předal označenému

"""J"i-" "*r.**ovi 
shora rubrikovaíý spis' { to postupem dle přechodných

'.i"oo""oi ',lr""e 
uo Časti první. Čl' ll zák'č' 396/20l2 sb"

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu rozhodnutí' kt€rá byla zahájena přede

illriffi;íňil.íiil;ň'iaiion^ u t'"t p"ar' 5-25iZákona-é' 
qq/]q6] s-b_ ' 

-\'e 
znění účinném ode

,ln. náh\|i úiinno.ri loholo zá(ona' n"'p"aáji po dni nab}'tí úČ'u]nosli |oho|o lákon€ do pů'iobnosti

::i:'l':"::];;il;;".i"""ň.,"" '.,] 'oudn, 
.*.kurory. Lleii b)li jmeno!áni do jeho obvodu.

:".::;::i" l:; ;;;"ř."!"r'"l 
",i"i"."er'. 

*u'lního exekutoÍa' NeníJi do obvodrr soudujmenován

;ff'"ll]il';;:';ff;;."-';;;;;;";".ěmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

ffi;i"-*#:' *;; .?'.p"r"o"'" hřanici s tímto obvoilem a kteÍý patří do obvodu stejného

krajského soudu.

íllé hodu 8l oiechodn\ch ustanoveni o piedáni spisů seplse prťd5eJa \oudu a soudni exekulUl

lll'iT]rL,.'"l. '"' 
i'l'"."e"r'' "Jir"j" "*'jni 

na úredni desce soudu'.na úiednl de'ťc solldniho

!'"i"i"." 
"_"i 

i",.*",oii.h .t anká.t' n*.1uro'r.te Lomory Če.ké republik1' V prorokolLr 'e uvcd<

liil#jnl,k;;;il;".".JJJ ,lt"u"rtďrr"ení' exekutor' kteď spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

7-' Doužiti shom uvedenjcb bodů přecbodnýcb uslano\eBí byla shora ruhřikovaná věc

il-l;;;" ; ;;;;.;;" """á"i'" "*"r'i'"vi 
M'gr' lng' Radimu ople(alor i' se sidlcm olomouc'

Pavelčákova 14.

Soualní poplatek nechť je uhrazen na účet soudu č' 3703-92181l/0710' vs 4312058?12'

V Olomouci dne 6.8'2013

JUDr.
předsed

.Ielínek
S v Olomouci

;5ill :ouD
:i , , ';Jil
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soudní exckutor
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057Ex3í81/13
Číslo jednací: 44 E 79Dol2 -23

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNíM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodíých ustanovení vtělených do části první,

cl. II zák'č.396/2012 sb.,

ve věci r"ýkonu rozhodnutí Šp. zn. 44 E 79DoI2

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpeěení olomouc,

přoti povinnému

JUDr.

tř. Kosmonautů 1151/óC' 779 00 olomouc

Michaeh Žďářská, nar. 06.l1'19ó3,

Erubá voda 323E' 783 61 Hlubočky

vedené u okřesního soudu v oloňouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o lýkonu ro7,hodnutí, která byla zahájena přede

dÍem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle Š 251 zákona č' 99/1963 Sb', ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne Íovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a ryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' Neni-li do obvodu soudu jmenován

Žádný exekutor' soud řízení Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do

obvodu soudu' kteď má spotečnou bmnici s tímto obvodem a kteťý patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a sou'lní exekutor

protokol, ktený se bez zbytečného odkladu zveřejní na úiedni desce soudu. na úředni ílesce soudního

;xekutom a na internetových stÍánkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvedc

spisová značka soudu, označení účastniků řízení, €xekutor, ktefý spis převzal' a den, kdy k převzeli

spisu došlo'

z^ po,užili shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora Ťubřikovaná věc

rozvržena a předává s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radim opletalovi' se sídlem olomo c,

Páv€lčákova l4.

soudni poplatek nechť j€ hrazen na účet soudu č. 3703-921811/07r0' Vs 4412007912.

V Olomouci dne 6.8.2013

al Jelínek
v Olomouci

ot
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L

s578X3182113
Číslojednací: 43 E 7912012 '22

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKRESNÍM SoUDEM v oLoMoUcI
soUDNiMU ExEKuronoq a'" iňř"a"y'n ustanoveni vtělených do Části první'

čt. znk't' :solzotz sl"

ve věci vylionu rozhodnútí sp' zn' 43tr.19Do\2

vc věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc'

tř. Kosmonautů 1151/6C,779 00 olornouc

Karel Brzobohatý, nar' 26'11'1955'

Lipina 8l.785 0l Štcrnberk

vedené u okresÍího soudu v olomouci

Předseda okresního sou'lu v olomouci níže uvedeného dne předál označenému

ilň'-';i;'",*"ni .no.u rur'iř*"oý spis, a-_t9- postupem dle přechodných

".",iň"""r 'i"r""e 
oo Česti první. čl' ll zál.č' 396/20l2 sb"

kdv

.llť bodu 2) lťchlo přťchodnjch uslano\eni iizeni o Vjlonu Ío/hodnuli' klerá h}la /aháiena piede

;l'J;;;i j.i;;;.ii;;i.," )ar""" 
" 

n'#p"a1t $ Jst'z;kona c' qs tqo] Sb" re zněnr úČimem odc

.lne nab\tí účinnosti tohoto ákona, '"'paií:l 
p" i'i '"tl'i účimosti tohoto zákona do působnosti

..udu. ioud rol\rhne ro\nomemé '"'' i'iaii ''"r*"í' kleň byli'jmeno!ani do ieho obro'lu'

):#ň': 'il;;;;''nen!r,o " 
pi;ruln'ňá''oudniho '''"[u'o'o' 

NenI'li do ob\o'lu 'oudu imenot att

žájnÝ exekutor. soud řízení rozvrhne 'ouň'e'''l '"'i 
soudni exekurory' kteii byli imenováni do

í;;l":Jň,' *,"ry Á7_.p"r"e""" r'*'i"i'_' ii't" obvodem a kteď patří do obvodu stejnélro

krajského soudu.

dlc bodu 8) piechodných u)ta'o\eni o přeďáni spisů 'epiŠe 
pred\ed€ soud! a_'oudni exekulol

nrotokot. klen;''e bez zbyečného odlladu z\eieini na úiední desce soudu' na úiedni desce 'oudniho

:l".il;.";';'" i","r*.,ry.r' í'á'ká'h E;J;i;"'i' iomory Če'Le íepubliL)" \ protokolu se u\ťde

:;i.:x;,#,i: ffi;''"",""iJ rt"'Árň'i'ňi"*"tuto',-tt"4l "pi. 
převzal, a den. kdy k převzetí

spisu došlo.

7'l. oo|'iit' sbora uredenícb bodů přechodnjcb usratroveoi byta shora rUbriko\an:i vět

il":;#; ;;;;";;" """á'l" 
*"r'í"vi M'gr' lng' Radimu oplelálori' sf ridl€m olomou.'

Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'ie uhŤaz€n na účet soudu č' 3?03-921811/0?10' vs 43t2007912'

V Olomouci dne 6.8.2013

proti povinnému

.IUDr íchal Jelínek
přcds os v Olomouci

EsNÍ Ea '''
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057EX3183 t13
Čislo jednací: 4l E 45lz0Iz -23

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇlru nxnxUToRoVI rlle přechodných uŠtanovení vtělených do části první,

' Cl.II zák.č.396/2012 Sb.'

e Yěci výkonu rozhodnutí sP. zn. 41 E 45I2o12

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc'

proti poYinnému

JUDr. hal J€línek
předs OS v Olomouci

tř. Kosmonautů l151/6c,779 00 olomouc

David Endlicher' nař. 08'04.1975'

Lbota pod Kosířem 2ó' ?83 43 Draharovice

vedené u oklesního soudu v olomouci

Předseda okŤosního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soualnímu exekutorovi shora rubřikoYaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první' čL II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodnýcb ustanovení řizení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

anem nab1ti účinnosii tohoto zákona a která podle s 251 zákona č. 99/1963 sb', ve znění účinném ode

dne nabíí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni na\tí účinnosti tohoto zákona do působnosti

souclu. soud rozvrhne rovnoměrně mezi soÚdní exekutory, kt€ří byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Neníli do obvodu soudujmenován

Žád1rý exekutor, soud řízení rozvrhne Íovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří bylijmenováni do

obvolu soudu, kte4ý má společnou hÍanici s tímto obvodem a kteryi'patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exekutoť

protokol' k6.ý se bez zbýečnóho odkladu zverejni na úiední desce soudu. na uře.lnr desce soudního

ixeLutoiu a ň inteřnetofuch stránkách Exekutorske komor} Česke republik1' v |Íofokolu se uvede

spisová značka soudu, omačení účastníků řízení' exekutor' kteď spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

za polžití shora uv€dených bodů přechodných ustanovení byla Šhora řuhřikovaná věc

rozvižena a předává se Šoualtrímu exekutoloú Mgř. IÍg. Radimú opletalovi' se sí'l|em o|omouq

Pav€lčákovA 14.

so[dní pop|aÍek nechť j€ uhrazen na účéÍ snlrriu ě. 3703-921811/07l0. vs 41120045l2-

V o|omouci dne ó.8.2013

ot:
111 3v

laiJi)
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057EX3180 /13
Číslojednací: 41 E 3o8l2ol2 -12

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtětenycn ao časti prvni,

Cl' II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci oprávněného

proti povinnému

.l('Dř. al Je|ínek
předs OS Y Olomouci

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41f. 3o8t2o12

česká republika - okrcsDí soud v olomoUci'
Tř. Svobody 16' 731 38 Olomouc

Jiří Tulis' nař. l9.05.1975,

Šumvald 382' 783 85 Šumvald u Uničova

vedené u okresnÍho soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zákč.3b6l2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovenl ilzenl o uj'konu rozhodnuií. která byla zahájena přede
dncm nab}tí účinnosti tohoto zákona a kten{ podle $ 251 zákona ě. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab)tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
avyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu sorrdujmenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenovr4ni do
obvodu soudu, ktery má společnou branici s timto obvodem a kteý iatří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o predáni spisů sepíše piedseda soudu a soudDí exekutor
protoko]' kteÚ se bez zbytečného odktadu zveřejní na úřední des;e soudu, na úřední desce sou<lního
exekrltom a na intemetových stÍínkách Exekutorské komory České r€publiky. V prctokolu se uvede
spisová aačka soudu, oznaěení účastníků řízeni, exckutor, který spis převzáI, a áen, kdy k převzctí
5pisu do<lo

z^ |roužilí shofa Uvedených bodů přechodtrých ustatrovení byla shora rubřikovaná věc
rozvržena a př€dáYá se soudnímu exekutolovi Mgr. Ing. Radimu opl€taloYi, se síd|em olomoucj
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'je ubraz€n na účet soudu č. 3703_921811/07l0, vs 4112030812.

V Olomouci dne 6.8.2013

o!(t iil souD
c:.o|.ra!Cl

soudní exekutoř
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$57EX3176113
Číslojednací: 43 E 598l2ol2 '26

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souoŇÍúu nxnrUToRovl <|le piecbodných uŠtanovení vtělených do části prvíí,

,Čt. u zetl :96lzot2 st.'

veYěciYýkonu řozhodnutí sp' zn' 43 E 59812012

ye v8ci oprávněného okresní spráYa sociálního zabezpečení olomouc'

tř. Kosmonautů l151/6C, 779 00 olonrouc

proli povinnému Zrleněk čonka' nar. 13.03.1958,

Heydukova 240/20' 774 00 olomouc - černovír

vedené u okresního soudu v olomortci

PředsedaokÍesníhosouduvOlomoucinížeuvedenéhodnepřeďaloznačenému

"ouaoi-.' "*"*'oto.ovi 
shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovenivtěleíá do Části pnní. Čl. lt zák.č. ]96/20l2 sb',

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných Ustanovení řízení o výkonu rczhodnuti' která byla zahájena přede

á'". *iyaí jli""*ii aohoto zákona a Lterá podle š 25 L ákona č' 99/10ó] sb'' \e znéní účinném ode

,]ne nabvti účinnosti lohoto ziíkona, nespadáji po dni nab}Íl úČinnosti tohoto záLona do působnosti

š".ď j*j ."l'ir'"" ro'nnome.ne-rn""i soudní exekrrtory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a vvůumí o tom opravnéného a prisluŠného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudujmenován

""a'i "*t*".' ."iJ 
'Leni 

rozurhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

.t".á"."'a', rc.l má společnou hmdici stímto obvodem a ktery patří do obvodu stejrrého

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepjše piedsedá soudu a soudní exekutor

rrotolol. [len )e bez Ártečného odlladu zleiejní na úiedni desce soudu' na uredni de'ce 'oudnůo
!-;k;i;;;ni i;,;..,o;jch s,.án]dch Exe(utoisle komory Česle republiJ<1' V prnlotolu 5e u!edc

;i";;;čk" a";J', ozíačení účastníků řízení. exekutor. ktefý spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ po\žiti shora uvedených bodů přechodných ustánov€ní byla Šhora rubřikovaná včc

.o"n'.l"o" 
" 

p;"aa'a 
"e 

souánímu exekutorovi MgŤ' Ing' Radimu opl€talovi se sidlem olomouc'

Prvelčákova l4.

soudíí poplatek n€chť je uhrazen na účet soudu č' 3703-92181l/0710' vs 43120598112'

V Olomouci dne 6.8.2013

JUDr. l Jelínek
předs v Olomouci soudní exekutor

.rtl 38 Y OtC. -J-l
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057EX5178t13
číslojedrrací, 4t E 3IgDo12 -4r

pnororol o pŘnDÁNÍ sPrsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNiMU EXEKUToRoVI dle přechodných lstanovení ltělených do části první,

, Cl' II zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci yýkonu rozhodnutí sp. zí. 4| E 319120Í2

vevěci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc,

přoti povinnému

.IUDr. al Jelínek
OS v Olomouci

tř. Kosmonautů 1151/6c,779 00 olomouc

Petr Dočekal, nar' 02.06.1965'

Iloroí náměsti 583' 779 00 olomouc

vedené u okŤ€sního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl. II zákč. 39ó12012 sb.;
kdy

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizení o vykonu rozhodnutí, kieÍá byLa zahájena přede
dnem nabyti účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25 1 zákona č' 99/1 963 Sb 

' ' 
ve zněn í účinnén ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnostj
soudu, soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumi o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří bylijmenováni do
obvodu soudu' kteI'ý má společnou hranici stímto obvodem a ktetý patří do obvodu stejnélro
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který s€ bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemctových stránkách Exekutořské komory České republiky' V protokolu s€ vedc
spisová značka soudu, označeni účastníků řízení, exekutor, kte{ý spis převzal, a den. kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ potužití shom uvedeÍých bodů přechodtrých ustanovení byla shora rubrikov)ná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutořovi MgÍ. Ing. Radimu opletalovi, Š€ Šídlem olomouc,
Pavelčákova 14'

soudní poplatek nechťj€ uhrazen na účct soudu č. 3703-921811/0710' vs 4112031912.

V Olomouci dne 6.8.2013

o 9 t"a
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057E)(3179113
Číslo jednací: 43 E 31512012 -30

pnoroxor, o pŘnnÁrvÍ sprsu ornnsNÍM soUDEM v ol,oMoucl
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

, Čl. 
'ákč.396/2012 

sb.,

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 315l2IIz

vc věci oprávněného Finanění úřad v Olomo\ci,Lazecki!22,7 79 l l Olomouc

proti povinnému Gourmet catering sedlóček Š'r.o.' Ič 27762165,

U Kovárny 321/14' 779 0o olomouc - Neředín

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu €xekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl. ll zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni iizeni o q;konu rozhodnutí. ktera byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zíkona a ktená podle $ 25] zákona č' 99/1963 sb.' ve znění l]činném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

sorrdu. soud rozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvod ,

^ 
vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. Není-li do obvodu soudujmenován

žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do

obvodu soudu, kte|ý má spoleěnou hlanici s tímto obvodem a který patří do obvodu st€jného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, kteq' se bez zbýečného odk]adu zveiejni na Úředni desce soudu, na úiedni desce soudního

exekutora a na intem€to'\aÍch stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvcde

spisová znaěka soudu' ozÍlačení účashíků řízeni, exekutoÍ, ktený spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ po|'žití shorá uv€d€ných bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikoYaná věc

rozvržena a předává se soudnímu ex€kutolovi Mgr. Ing. Radimu opleta|ovi se sidl€m olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazen na úč€t soudu č. 3703-921811/0710' vs 431203l512.

V Olomouci dne 6.8.2013

JUDr. I Jelínek
v Olomouci

o;{
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057EX3177/13
Číslojednací: 41 E 889l2oll. -31

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sP$U oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCI

sol DNiMU ExEKUToRoVl' dl" plř"řJ"y"n """"ovení 
vrělených do části prt ni'

ČL ll Zál"č' 39ó/20l2 sb"

'" 
ně"i 

jkoo" 
'o"hodnutí 

sp' zn' 41 E 889/2011

ve věci opřávněného okÍesní správa sociálniho zabezpečení Olomouc'

tř' Kosmonautů 1l5l/6c' 779 00 olomouc

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda okresního sou'lu v olomouci níže uvedeného rlne předal označenému

soudnimu exekutorovi shora "un"it|*"oý !qi:]_ _u' _t:. 
postupem dle přechodných

i'.i#"""r -,a"ie ao části prvni, Čl' ll uákč' 39ó/20l2 sb"

kdv

dlc bodu 2) lechto Prechodnicll u'|ano\elli illenl o.\jlrc"^"_j"::x'lili !;'"':',f.Í?lť,:lx Í':::

:ffi'"i'Ti:ilH:ři:.,':ť,:"ťil:i::;:xlil::iliílyi Í''1{ ifoio 
rál'ona Jo půsohrro'ri

\oudu. 5oud lo^rhne ro\nomeme '"'' 'oiaii exekutoi' ltetr b}li jmeno\áni do jeho obvodu'

a \vro/umi o lom opraVneného a pii'tusnehl-soudniLo e''e(utora' tleni-li do oblodu soudu imenolán

;ájnÝ exekutor' soud řízení rozvrhne roňňel"l''"'i soudni exekutory' krerl byli imenováni do

obvod,r soud,r' který má společnou h'";i;i';'i;; obvod"rn a kte4ý patří do obvodu stejného

krajského soudu.

.ll€ bod 8) prechodných ustano\eni o předáni spisů sepiŠe předseda soudu a_soudnl exekutor

^.orolot. 
kren se be/ Zb}'tečného oďladu'nereini na 

''riedni 
de"e soudu' na úředni de\ce soudního

l*.[utora a na inlemeto!"ich r,.a"t'i"n r*'i"i"i'r.ii'to'no'y Č"le íepubtiky' V prolokolu 5e u\ede

il':xiT.l'i: "oilu, "í"'*i uc"n"'tii'i"*i' "'Jt..'"'' 
t'*y 'p" 

převzal' a den' kdy k převzetí

spisu doš1o'

Za Douiiti sbora u\edenýCh bodú pře(hodních ustanoveni byla shora rubÍikovaná \čc

Í'":;;;;; ;;;;;";:" .""á"i-" *"r^i'i"*vi Mir. lng. Radimu opletalori' se sídlem olomouc'

Pavelčákova 1 4.

V Olomouci dne 6.8.2013

proti po\ innému

JUDr 'Ielínek
OS v Olomouci

Zrleněk čonka' nar. 13.03'1958,

Těšetice 21, 783 46 Těšetice

KF__''Í:.U'

soudní exekutor
předs

'rl 
ěJ l \,!or.lÝ._l
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05iEX3?Ú5l13
Číslo jednací: 44 E 39612012 -z$

PRoToKoL o PŘEoÁNi sprsu oxnnsrÍlr sounnm v oLoMoUCl

SoUDNÍMU ExEKU'ooon' o" Juř"ř"o"řyň'.u_sianovení vtělenÝch do části první,

' ČL Il zák'č' 3q6/20l2 sb"

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 396120|2

, vc věci oprávněného okresní spřáYa sociálního zabezpečení olomouc'

tř' Kosmonautů 1151/6c' 779 00 olomouc

přoti poÝinÍému AUDACIA consulting s. r' o',Ič 268?4415'

Na střelDici 3'13/48. 779 00 oloÚouc

vedené u okÍesního soudu v olomouci

Př€dseda okresniho soudu volomouci níže uredenébo dne předal označenému

soudtrimu cxekutorori shora 't''"ř*uny +i"'_ a_10. postupem dle přechodnÝch

''""li_"".l 
"l"r""e 

ao Části prvni' Čt' lt zák'č' 396/20l2 sb''

kdv

dte bodU 2) Iéchro piechodnjch uýanovenl iileni o.tjko"^"_:Yi'"1li:i !';"':)':Jll:'J'""xxj':::
'Ineln nabýi úcinnosl i loholo Zákona a klera poT 

iÍi i,ffiT.:ň;,i řh"ň -i""" do pu.ohnosli
dne nabyí útinnosti loholo 7álona' l"i|'.";'6"1 exekulon' lleií b5Ii jmenolanr oo jelro 

'rbrodu'
'J''",..:,ill'" m ťfitL".""."# il"r,]l""í.ňi"."""a"N" .""(*"á' x";rJi do obvoar.r sorldu jmenorán

zijnr exekutor, soud iizeni rozvrhne .' ""'ž'", '"ri 
.."a"i exekulor}. kl€ii b)li imeno\áni do

.l'ju soudu. kteťý má spol€čnou n.-;ži', ii.i" otuod". " ktefý paťí do obvodu stejného

krajského soudu.

le bodu 8) piechodnjch usL1no\eni o piedánl spisů sepíše pied5eda soudU.a_soudní e\ekutor

ill,Jť"]]*řo"ři", 'i;":".y_:*HxJl}l:r"*..t in:;ulii li ['ii:,:i::: ::":i:::

$::xT'i:.ll 'ff:T'H:lJTT:1il tr;l;Jil:::,i;i;; ió ';i';i"í' " j'"' kd} k piev/ťll

spisu došlo'

Zaooužitishorau\€deoýcbbodupřechodnýchustanovetribylashorartrhňkoraná\ěc
il,"";;; ;;;';'" 'o'a,'l'" "*"llio'o'iúg'' 

r"g' n'ol'' opl€(alo\i' se sidlenr olomouc'

Pavelčákova 14.

soudni poplatek Íechť je uhrazen na účet sou<lu č' 3703-921811/0?10' vs 4412039612'

ZV Olomouci dne 6'8.2013

r

ichal Jelínek
OS v Olomouci

t5NÍ 3oUD

d

s v c'.or.oucl

- soqdní exekutor
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sS7EX313al1
Číslo jednací: 4l E 304/2010 -15

rnoroxor, o pŘnnÁNÍ sprsu ornnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇÍúu nxnruToRovl dle přechodných ustanovení vtě|ených do Části prvni,

' Čt' lI zákč. 396/2012 Sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 304/2010

ve věci opřávněného česká republika - okresní soud v Prostějově,

proti povinnému

JUDr. 'lelínek
před OS v Olomouci

Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov

Marek Lolek, nař. 26.11.1975'

Dolní sukolom 1086, 783 91 Uničov

vcdené u okresniho soudrt v olomouci

Předseda Okresního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal označenému

souilnímu exekutoroÝi shořa rubřikovaný spis' a to poŠtupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl. II zákč. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí, krerá byla zahájena přede

dnem nabyti účinnosii tohoto zákona a která podle $ 25l zákona č. 99/]963 sb., ve Znění účinném ode

dne nabýi účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákoDa do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do j€lro obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudujmenován

žááný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mez; soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

obvorlu soudu, ktery má spo|ečnou hranici stímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

klajského soudu'

dte bodu 8) přechodných ustanovení o přeďíní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutol

protokol, který se bez ziytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního

lxekutoá a na int"rnetových stránkách Exekutonké komory České republiky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, oz;ačení účastníků řízení, €xekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

Z^ použiti shora uv€denýcb borlů přechodných ustaÍov€ní byla shora ruhrikovaná věc

rozv^ržena a přetlává se soudnímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi s€ sídlem olomouc,

Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 6'8.2013

oKn 5řll souD
V Olotdaltil

soudní exekutoř

t7t 38
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SSTEX 28 t
Číslojednací: 44 E 1188l20to -27

pnororor o pŘroÁNÍ splsu ornnsxÍvt sounnu v oLoMoUcI
sounŇ'iuu íxnruioRovl dle přechodnýcb ust.novení úělených do části pr'vní,

Cl. II zákč.396/2012 Sb.'

, ve věci výkonrt rozhodnutí sp. zn. 44E 1188/2010

ve věci opřávněného základní škola, DětsLý domov a Škohíjídelna Litovel,

příspěvková organizace, Palackého 938/30a, 784 0l Litovel

proti povinnéríu Jan Navrátil, nar. l]'03'l947'

J. vodičkT 30' 783 45 Senice na Hané

v olomouci dtre ó.8.2013

JUDr ichal Jelínek
předs OS v Olomouci

o EsNÍ 5oUD

?.4
JI 13

verlenó u okrcsního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci nížc uvedeného dne předal označenému

soualnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanoveÚivlělená do Části první. Čl' ll zák.č.3có/20l2 sb.'
kdv

dt€bodu2)těchtopřechodnýchustanovenířizenío\.ýkonuÍozhodnutí'kterábylazahájenapřede
dnem nabytiúčinnosii tohofu ;ákona a která podle s 251 zákona č' 99/t963 sb', ve znění ilčjnném ode

dne nabytí účinnosti tohoto ziákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnoměmě nezi soudní exekutoÍy, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumí o tom oprávněného a přislušného soudního exekutoÍa' N€níJi do obvodu soudujmcnován

žájný exekutor, soud řízení rozwhne rovnoměrně rrrezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do

obvodrr soudu, kteq/ má spotečnou hÍanici s tímto obvodem a kt€'ý patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše př€dseda soudu a soudní exekutor

protokol' který se bez Jb1.tečného odkladu zvciejni na úiedni desce soudu. na úiední desce soudního

lxekuto.a a nu intemeto;ých stránkách Exekutorské komory České repubti}1' v protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastniků řízení, exekutor' kteÍý spis převzal' a den, kdy k převzetí

spisu doš|o'

z^ ponŽití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora řubrikovaná věc

rozvižena a přertává se souilnímu exekutorovi Mgr' Ing. Rádimu opletalovi, s€ sídl€m olomouc,

P2ve|čákova l4.

soudní exekutor

,1) V oLoV'a,JÉl
'-__'-"--_-___i
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057Ex3129t13
číslo iednací: 4t E 935D01I -l1

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

' vevěcivýkonurozhodnutísp.zí. 41E935/201l

va věci oprávněného česká republika - okresní soud v Prostějově,

proti povinnému

HaYlíčkova 16' 797 09 Prostějov

Ladislav smetana, n^Í. 17.o3.l97 4,

odolov 41' 542 34 Malé svatoňovice

verlené u okresního soudu v olomouci

Předscda okresního soudu volomouci níže uvedenébo dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis, a to posfupem dle přechodtrých
ustanovení vtělená do části přvní, čl. II zákč. 39ó/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí, kteřá byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kt€n{ podle $ 251 zákona č' 9911963 sb', ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zíkona, n€spadají po dni nabytí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' N€níJi do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor' soud řízení rozvÍhne lovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a ktený patří do obvodu stejného
kÍajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předs€da soudu a soudni exekutor
protokol' kteď se bez zbýečného odkladu zv€ř€jní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na internetových stránkách Exekuto$ké komory České republiky' v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řizení, exekutor, ktery spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ pou'žiai shora uvedených bodů př€chodDýcb ustanoYení byla shom rubŤikovaná věc
rozvťžena a předává se soudnímu eIekutorovi MgŤ. Ing. Radimu opl€talovi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákovs 14.

V Olomouci dne 6,8,2013

JUDr.
S v Olomouci

l([E5}qí roUr'
r 3E v oLoMOUCT

soudní exekutorpre
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057EX3131113
Číslojednací: 44 E 451/2009 -13

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI d|e přechodných ustanovení vtělených do Cásti první'

čt' tt ',it č. 39elzot2 st',

.ve 
věci oprávněného

přoti povinnému

JUDr. hal Jelínek
předs OS v Olomouci

ve věci r.ýkonu řozhodnutí sp. zn' 44R' 451?oo9

česká republika - okresní soud v Ústí nad Labem,

Kramoly 641/37, 400 24 Ústí nad Labem

zdenek Krejčiřík' nař. 0ó.12.1958'

Tážaly 39, 783 ?8 Kožušao} - Tážaly

vedené u okresního soudu Y olomouci

Pře'dseda okresního soudu v olomouci níže uYedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postup€m dl€ přechodných

ustanovení vtělená do části první, Čl.II zák'č.396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanov€ni řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabyí úrinnosii tohoto ;ákona a která podle $ 251 zákona ě' 99/1963 sb', ve znění účinném ode

Jne natyii lrtinnosti totroto zákona, nespadájí po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

.oudu, loua rozvrbne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrúumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' Neníli do obvodu soudujmenován

žájný exekutor, soud řízení rozírhne rovnonrěmě mezi soudní exekutory, kteří by]i jmenováni do

obvo'du soudu, kteý má společnou hÍanici stímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

kmjského soudu'

dle bodu 8) přechodných rrstanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, kó4Í se bez ziyečného odkladu zleiejní na úiednl desce soudu. na úiední desce soudního

lxekutora a na intemetou;i"h 
't.ánká"h 

Exekutorské komory České republit'y' V protÓkolu se uvede

spúvá značka soudu, oznaěení úěastniků řízení, exekutol' kteý spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisu došlo.

za porlžití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubřikovaná věc

rozvrŽena a přerlává se souánímu exekutoroú Mgř' Ing' Rádimu opletalovi' se sííIlém olomol|c'

PavelčákoYa 14.

V Olomouci dne 6.8.2013
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057EX1504/13
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Číslojednací: 43 E 340120L2 -47

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇimÚ nxrruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Čt. II zát<.t. :l6l20tz sl''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 34012012

ve věcťoprávněného Magistrát města olomouce, Horní náměstí 583/0' 779 00

proti povinnému

Olomouc 9

Vlastislav Dominik

Iar. 07.1o.1976, Přichystalova 1077/70,772 00 olomouc

al Jelínek
OS v Otomouci

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dl€ přechodných

ust.novení vtěleoá do Části první, Čl' tI zák.č. 396/2012 sb.,

kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabyi útinrrosi; rohoto ákona a kt€m podle s 25l zákona č. 9911963 sb', ve zná]í účinném ode

dne nabíí účinrrosti tohoto ákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákoná do působnosti

soudu' soud rozlŤhne romoměmě mezi souilni exekutory, kteří byli jmenováni do Jeho obvodu'

a lryrozumi o tom oprávněného a píslušného soudního exeklrtom' Není-li do obvodu soudujmenován

žádný exekutor, soud řízení rozr,rhne lovnoměmě mezi soudní exekutoŤy' keří byli jmenováni do

obvoáu soudr], kteý má společnou branici s 1ímto obvodem a který paří do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předráni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ

protokol, lterý se bez z'b1tečného odkladu zvcrťjni na úiedni desce soudu' na uiední desce soudního

!*ekutoá a ná intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České repLrbliý' V pŤotokolu se uvede

spisová značka souilu' oňačení účastníků řízeni, exekutoř, t<tený spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ po!žití shora uvedených bodů přechodných ustrnoveíí byla shora řubŤikov'ná věc

rozv.ržeuasouitnímuexekutoroviMgr.Janusvobodovi,sesídlemolomouc,Dvoi^koÝ^222/32,
Ňa základě žárlosti oprávněného bylo usneseníú ze dle 5'2'2013 č'j' 43I] 340/2012_41

Íozhoalnuto o zrněně exekutora a spis s€ pŤedává Mgr' Ing. Radimu opl€talovi, Exekutorský

úřrd v olomouci se sídlem Pav€lčákova 14, olomouc.

soudní poplat€k trechť je uhřazen ua účet soudu č' 3703-921811/0710' vs 4312034012'

V Olomouci dne 12.4.2013
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EX15o5/13
Číslojednací: 43 E 292/20|2 -37

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodÍých ustanovení vtělených do Části pr\ ni,

Cl. II zák.č. 396/2012 sb..

ve věci výkonu rozhodnutí Šp. zn. 43 E 292lz0|2

ve věci oprávněného Magistřát města olomouce' Ilorní náměstí 583/0, 779 00

Olomouc 9

proti poYinnému Mi|oslav Grim, nar. 23.03'19ó7' Hodolanská 1006124'772 0o

Olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvederrého dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spiŠ, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čL II zákč' 396/20l2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v,ikonu rozhodnutí, kerá byla zahájerra přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a ktená podle $ 25l zákona č. 99/1963 sb.' ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud roz!Ťhne rolrroměmě mezi soudní exekutory' kďi byli jmenováni do jeho obvodu,
a \,}rozumí o tom opiáWěného a přislušného soudního exekutora' Nenili do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízení rozrnhrre rovnoměmě mezi soudní exekutory, keň byli.Jmenováni do
obvodu soudu' kter'ý má společnou hÍanici s tímto obvodem a keď patří do obvodu ste]nóho
kajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exckutor
protokol, kteý se bez zbýečného odkladu zveř€jní na úř€dní desce soudu, na r'iřední desce soudniho
exekuton a na intemetoÚch stlán-kách Exekutolské komory České republilq' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označmí účastnild řízení' exekutor' kteý spis převzal' a den, kdy k převz€lí
spisu došlo.

z^ potužiti shora uYedených bodů př€chodných ustanovení byla shofa rubrikovaná věc
Iozvdena soudnímu exekutořovi Mgř. J'nu svobodovi, se sídlem olomouc, Dýořákov^222l31'.
Na základě žádosti oprávněného bylo usnesením ze dne 5'2.2013 č.j. 43E 29012012-3L
íozhodnuto o změně exekutořa a spis se př€dává Mgř. Ing. Radimu op|eta|ovi, Ex€kutorský
úřrd v olomouci se sídlem Pav€lčákova 14. olomouc.

soudní poplatek necht'j€ uhrazen tra úč€t soudu č. 3703-92l811/0710,vs 43|20292|2,

V Olomouci dne 12.4.2013
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, 57EX 16í8
Číslojednací: 44 E 959/2011 -45

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první'

Čt. tt 
'*t 

.č. 3962otz st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 959D01l

ve vecl oprávíeíeno okrestri správa sociálního zabezpeč€ni olomouc' tř'

proti povinnému

Kosmonautů l151/6c,772 00 olomouc

Vladimír Holiš' nar. 26.11.1914,

Horní nám. 583/16' 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okťesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spiŠ, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části p.v'rí, čl. II zík.č. 3962012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, L1erá byla zahájena přede
dnem nab}'tí účinnosti tohoto ákona a která podle $ 251 zíkona č. 99/19ó3 sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního €xekutora' NeníJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutol, soud řízení Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří bylijmenováni do
obvodu soudu' kteÍ'ý má spoleěnou hÍanici s tímto obvodem a kteÚ paťí do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přecbodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteli se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutoB a na intemeto\.ých stránkách Exekutorské kornory České republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení, exekutor, kte.ý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponžití sboÍa uvedeDých bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvÉena a PředáY|i se soudnímu exekutořovi Mgr. Iug' Radimu opletalovi' se sídl€m olomouc,
PavelčákoYa 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

chal Jelítrek

/r3

OS v Olomouci
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;'7Ex16í1/13
Číslojednací: 44 E 4oII2012 -22

PRoToKoL o P]ŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKI]ToRoVI dle přechortných ustanoveni vÍělených do Části první,

cl. II zákč.396/2012 sb.'

ve věci \Ýkonu rozhodnutí sP. zn. 44 E 4nu2o12

ve věci oprávlěného okresní správa sociálniho zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6c, 772 00 o|omouc

proti povinnému Miroslav Ištoh nar' 01.11.1959'

Zelelá 57715,772 o0 olomolc

vedené u Okresniho soúdu v olomouci

Předseda Okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal ozrračenému

soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dl€ přechodných

ustanovení vtě|ená do části první, čL It zík.č. 3962012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízení o \"ýkonu íozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktená podle $ 25l ákona č. 99/t9ó3 sb.' ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a lYrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutor' soud řízení rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteď má společnou hran;ci s tímto obvodem a který pátří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor

protokol' ktefý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úiedni desce soudu. na úřední desce soudního

;xekutora a na jntemetoÚch sfoánkách Ex€kutorské komory ceské republiky. V protokolu se uvede

spisová mačka soudu' označení účastníků řízení, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k př€vzetí

spisu došlo'

za po!žití sbora uv€dených bodů přechodných ustanov€ní byla shora řubňkovrná věc

rozvržena a předává s€ soudnírnu €x€kutorovi Mgř. Ing. Radimu opletálovi s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€chť j€ uhrazeú na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4412040| t2'

V Olomouci dne 12.4.2013

.nlDr ichal Jelín€k
soudní exekutorpředs oS v Olomouci
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0s7EX16tJ/tJ
Číslojednací: 43 E 75112012 -z4

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGDsNiM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU E)GKUToRoVI dle přechodných ust{novení vtělených do části přvní,

cl. II zákč. 39ó/2012 sb.'

Ýe věci r.ýkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E 751D012

ve věci oprávněného Okresní správa sociálnibo zabezp€čení olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/óC,772 00 Olomouc

proti poyinnému P€tr v}.vozil, dař. 22.08.1970'

Horní náÍrěstí 583, 772 00 Olomouc

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu eÍekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čL 

"ák.č. 
396/2012 sb.'

kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena př€de

dnem nabýi účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle $ 25l zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účin'osti tohoto zíkona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto Zíkona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do j€ho obvodu,

a !]rozumi o tom oprávněného a příslušného soudního €xekutoÍa- Není-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteťý se bez zbýečného odkladu zveřejni na úÍední desce soudu. na úÍední desce soudniho

exekutora a na intemetových shánkách Exekutorské komory Ceské r€publihy. V protokolu se uvede

spisová značka soudu, omačení úěastníků řízení, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k př€vzeti
spisu došlo.

z^ po'užilí shora uved€ných bodů přechodných ustáíov€ní byla sboIa rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu ex€kutoÍovi Mgr. Ing. Radirnu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pav€lčákova l4.

soudní poplatek nechť je uhÍazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 43120751r2.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr.
předsed
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v Olomouci
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U 57Er1642/1i
Číslo jednací: 41 E 21212006 -19

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCl
soUDNiMU ExEKUToRo\'l dle přecbodných ustanovení vtěleBých do Části prvDí'

čt. lt 
',lIr.t.:solzoIz 

sr''

ve Yěci Yýkonu řozhodnutí sp' zí' 4| E 21212006

ve'věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba České republiky' Soudní

167211a, L4O 61 Praha 4

přoti povint!ému Daniel Ščuka, nar' 15.06.1944'

Horíí náměstí 583, 772 00 olomouc

.Ielínek
OS v Olomouci

o ir:r:3 t: i :oLtrD
t7i 3s V Otoi'1';:.iil

vedené u Okresního soudu v olomouci

PředsedaokiesníhosouduvOlomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenému

".'Joi.o "or.**ovi 
shora rubňkovaný spis, a to postúpem dle přecbodných

usÍanovení vtělená do Části první, Čl. ll zák'č. 396/20t2 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ýkonu rozhodnuti která byla zaháj€na přede

á""á 
""iyai 

r,ii..."ii,.hoto zákona a která pod le s 2 5 t zakona.' ' 99/ l 96] Sb ' ' 
ve znění účinném ode

án" nuý,itinno.tl tohoto zákona, nespadáji po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

;;;d,', ilJ;;;rh'" rovnoměrně mezi .oudní 
"*"k,'tory, 

kteří byli jmenoráni do jeho obvodu'

""ňr-ňi "i"..'a"něného 
a přislušného soudního exekutora' NeniJi do obvodu soudujmenován

]ň' .*t"*, ."i'a rízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenovráni do

.t""á" "."a','t ".v 
má společnou hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

kÍajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o píedáni spisů sepiše předseda soudu a soudní ex€kutoÍ

;rÓlokol. Lten 5e bez Z_b\aeaného odkladu'z\erejni na úřední desce soudu' na úiedni rtesce soudního

i-.'ňi.'" 
" "á 

i"**,olých srránkách Erekutoi'té komory České repubIik) ' v píolokolu Ý uvede

.pi*.vá 
^"jx" 

.."a", .áačení účasmíků řizení, exekutor, ktefý spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisrr došlo.

z^ použilí shoÍa uYeilených bodů přechodných ustanovení byla shořa rubrikovaná věc

io-'.zeo" 
" 

pl"aa'a se souánimu exekutoroú MgŤ' Ing' Radimu opletalovi s€ sídlem olomouc'

Pavelčákova l4.

V Olomouci dne 12.4.2013
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057Exí652ll5
Číslo jďnací: 41 E 431l2oo3 -47

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExDKuronor'r are preclodných ustanovení vtělených do Části první'

Čl' tl zák'č.396/20l2 sb"

ve věci {ýkonu lozhodnutí sp' zn' 41 E 43112003

ve Yěci oprávněného vězeňská služba Č& vazební věznice olomouc' Švermova 2'

proti povinnému

771 57 Olomouc

Pavel Šafr, nar. 3l.07'1977'

za vodojemem 1005/4, 779 0o olomouc - Nová ulice

vedené u okresníbo soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedenóho dne předal označe[ému

ffi;lň;;il-,*"vi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

u.ianoveni utětená ao Části první, Čl' ll zák'č' 39ó/20l2 sb"

kdv

dle bodu 2) těchto př€chodných ustanovení řizení o !"ýkonu řozhodnutí' kteÍá byla Zahá]ena přede

;l'",i]'"ffiň;;# il; íxo.," 
" 
L""i p"'rr' l z5iákona-č' 99/196] sb_'-Ve-zněnj účinném ode

dne nabYtí účinnosti tohoto 
"alonu, 

n'spuaiji po an| nabytí úómnostr tohoto zákona do působnosti

-^.']'' "^'',l .^^Ťhné rňwoměmé ..r' =oiáni exekutory' kteii byli Jmeno!áni do |eho obvodu'

;.#:;;i: lilil*?ii" "'piiir"*.t'" 
."udniho exeŘrtora. Neni_ll do obVodu soudu lmcno! in

;## ;Jň;;.';;ilii"ái .oÁr'"' 'o-o'e*e 
mezi sou'lní exekutory' kteří byli jmenováni do

í:';'d'.^."jň.'ň""! 
^a_ "p;e."' 

r,-ni"i , ti.to obvodem a kteÍ'ý paaí do obvodu stejného

kajského Soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedáni'spisů' sepiše pieds*. 
lo_ud','!^j_ 

Soudní exekutor

;;;'"b. k *_;;;;; 'tÍeaného 
oduadu /vel€ini na úiedni rle'ce 'oudu' na tliedni desce soudního

lllř',"."'"-"" -"*"o\''ch Sránkách r^J"i""te Lomory Ceské repubtrky' V prolokolu 'e uveJc

:;'*'a:a; ffi;..'",i".*i ",*-.Iň 
.r.nr. exekuror.'henj'spts pie!'al. a den. kdy k pie\'eLi

spisu došlo'

7'^ ool'iii sbora uv€denýcb bodů př€cbodných ustaíoveni b)la shorá rubrikovaná věc

''"^l;"'1l'; ňil;"loíáoJ-u "'"*uro.ovi 
M"gr. lug. Radinu opl€lalovi. se sídlem olom'uc.

Pávelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4'2013

Jelínek
OS v Olomouci

" ' "-1:;i '.,"11

admin
Rectangle



AStEX 1654/tJ
Číslojednaci: 44 E 4 60/2012 -43

pnoroxor, o pŘpnibvi sprsu oxnnsxÍlr souonnr v oloMoUCI
souoxÍtIu rxnxUToRovI dle přechodných ustanovení vter"ny"l Jo 

_č-e.ti 
p.noi,

cl' II zák'č. 396/2012 sb.,

ve věci Úkotru rozhodnutí sp. zn. 44 E 460/2012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř'
Kosmonautů l15l/6c.772 00 olomouc

proti povinnému Petř Andres, nař. 10.06.|974'

Tř. Svobody 615/25,779 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do Části první, čI' II zák.č' 3b6/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní iízeni o \aikonu lozhodnutí, kte}á byla zahájena lřede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a která podle Š 25 t zákona č. 99/1963 sb.. ve;ění účinÍlém ode
dne 

-nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nespada;í po dni nabytí účinnostj tohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozÝŤbne lo\'Ťoměmě mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a!]Ťozumí o tom opláměného a příslušného soudního exel:utoÉ' Není-ti do obvodu soudu jmerrován
ádný exekutor' soud řízmí rozl'r.hne Ťo\'roměmě mezi soudní exekutory, kteří byti jmenováni do
obvodu soudu, ke4Í má společnou bmnici s tímto obvorlem a ktcl]ý patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanov€ní o přeďání spisů sepíše předseda soudu a soualní exekutol
protokol, keď se bez zbýečného odkladu zveřejni na úřední desce soudu' na uřední alesce soudního
exekutora a na intemetoq'ch sfuinkich ExeL:utorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová mačka soudu' označení účastníků řízení, cxekutol, kteÚ spis převzal, a áen, kdy k převzeti
spisu došlo'

z^ ponžití shoŤa uvedcných bodů přechodných ustanovení byla sbora rubřikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutoroú Mgř. Ing. Radimu opletalovi, se sídlcm olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek necht'jc uhlaz€n na účet soudu č. 3703-92181l/o 710'ys 4412046012'

V Olomouci dne 12.4.2013

hal.Ie|ínek
soudíí exekDtořOS v Olomouci
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proti povinnému

.,37Exí620/13
Číslo jedrrací: 44 E 626t2ol2 -42

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných uŠtanovení vtětených do části pnní,

cl' II zák.č. 396,2012 sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 44Í,62612012

ve yěci oprávněného okr€sní spfáva sociálního zabezpečení olomoúc, tř.

Kosmonautjů l15l/6C, 772 00 olomouc

Petr čechák" nar. 08.09.1977'

IIoŤní 44417, 783 13 ŠtěpáDov

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda Okresniho soudu v olomouci nŽe uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shor. rubrikovaný spis, a to posfupem dle přechodných
ustanovení vtělení do čásd první, čl' II zálLč. 3962012 sb.;
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto ákona a kteú podle $ 251 zákona č.99/1963 Sb', ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účimosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \.yrozumí o tom opnávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudu jmenovrán
žádný exekutoř, soud řízení rozvlhne Íovnoměrně mezi soudní exekutory' k1eří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předráni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
pÍotokol, který se bez zbý€čného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desc€ soudního
exekutora a na intemetových stÍánkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová znaěka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteÚ spis převzal, a d€n' kdy k převz€tí
spisu došlo'

z^ po\žití shora uYedených bodů př€chodných ustanovení by|a sbora rubrikovaná věc
rozvrž€na l př€dává se soudnímu exekutořovi Mgr. Ing. Radimu opletslovi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhřazen na účet soudu č. 3703-92181l/071r,vs 4412062612.

V Olomouci dne l2-4.2013

.Ielínek
S v Olomouci

::i::-_
soUdni €xek Ínř
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Rectangle
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057Exí6í4/t5

Číslojednací: 43 E 337Dn 'l -34

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovl <rle přectrortqich ustanoveíí vtělených do části prvÍí,

čt. tI zít"č. 3g0lz0tz stl''

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp' zn' 43 E 337l20II

ve věci oprívněného okresní spníva sociá|ního zabezpeěení ŠumpeřIq 17'

listopadu 19, 787 01 Šumperk

proti povinnému Ing. Miroslav Král n ar.24.L0.1964'

Dukelská 1009/4' 779 00 O|omouc

vedené u okÍesního soudu v olomouci

PředsedaokresníhosouduvolomoucinížeuY€denéhodnepř€dalozrračenéuru

".'J.i-" "i"r.'t*ovi 
shora rubrikovaný spis' a to postupeú dl€ přechodných

usÍanoveni vtělená do Části pnní, Čl. ll zákč.396/20l2 Sb''
kdv

dle bodu 2) tělhto Přechodných ustanovení řizení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

i""ln 
""iy.í 

,rii".*ii rohoto ;ákona a která podle $ 251 zákona'' q9ll96] Sb'' ve znéní účinném ode

dne nab;i účinnosti lohoto /ákona. nespadáji po dni nab}'1í ucinnosli lohoto zákona do působno'ti

;;;;;;j;;;.-.o"no.e-e mezi .oudní exekulory. heři b)li jmenováLni do jeho obvodu.

" "ňňt " 
i". 

"p.a'něného 
a příslušného soudniho exekutora' NeníJi do obvodu soudu jmenovrán

;á,í; ;il *, .dd řízení rozvihne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

.i'.á" .."a.,' r.r*l má společnou hranici s tímto obvodem a kteý patří do obvodu stej!ého

kajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

"..'"l"r. 
lř*," t., ;bíečného odkladu 7veřejni na úiedni desce soudu' na útedni de\ce <oudního

:;i;i;;; ;; ;;';il";ch srrn-kách Exekuto;slé komory Ceské republik} ' V prolokolu 'e uvede

;;j.;;;;";čk";J", ozíďení účastníků řízení, exekutor' který spis převzal, a den, kdy k převz€ti

spisu došlo'

za použití sbořa uv€d€ných bodů přechodnýcb ustanovení byla shora rubřikovaná Yěc

.""'ij"* ' prua'a 
"e 

souánímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'

Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

Jelínek
OS v Olomouci
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u 57Exí64o/1 3
Čístojednací: 4l E 248noÍ -16

pnororor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounxÍlau BxrxUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zák'č' 396/2012 sb.'

ve věci ýkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E24aDoI1,

ve věci oprávněného česká republika _ Vězeňská s1užba české republiky, soudní

167211^' 140 67 Pr^ha 4

proti povinnému Vratislav Švach, nar. 18.06.1978'

Hněvotín 109, 783 47 Hněvotín

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci tríže uvedeného dne př€dal označenérnu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustaÍovení vtělená do části pnní, čl. II zák.č.39ó12012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení říz€ní o \"ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kt€á podle $ 251 z{kona č. 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nesPadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhn€ rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \yrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-|i do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktei.ý má společnou hranici s tímto obvodem a kteÍ'ý patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutol
protokol, kte{ý s€ bez zbýečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu, na uřední d€sce soudního
exekutom a na internetových stÍánkách Exekutorské komory České republiky. V přotokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení, exekutor, ktery spis pfuvzál, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ po|užití shora uv€dených bodů př€chodných ustanov€ní byls shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

al.Ielínek
soudní exekutorOS v Olomouci
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057Exí645/t3
Číslojednací: 41 E 279l2ol2 '16

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNíMU Ex_EKUToRovl dle přeChodných uslanovení vlělenjcb do Části prvni.

Cl. II zák.č. 39ó/2012 sb''

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zn' 11 E 219D01z

ve yěci oprávněného okresní spřáva Šociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmouautů 1'l 5l/6C, 772 00 olomouc

A'T.credit s.r.o., IČ 4l034848,

Tylova l136/6, 779 00 Olomouc

proti poYinnému

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uyedeného dne předal označenému
soudtrímu exekutořovi Šhora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl. II zák.č. 396/20l2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o !"ýkonu rczhodnutí, která byla zah{ena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktera podle $ 25l zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnostr
soudu' soud ronrhne ror'rroměmč mezi soudní exekutory, k1ďí byli jmenováni do jeho obvodu,
a v}Ťozumí o tom oplávněného a přislušného soudního exekutora' Neni-li do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízení roz!Ťbne romoměmě mezi soudní exekutory, keři byli jmenováni do
obvodu soudu' kte.ý má společnou hranici s tímto obvodem a keÚ patří do obvodu steJného
kra;ského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekrrtoÍ
protokol' kteď se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na riřední desce soudniho
exekutom a na intemetových stránkách Exelotorské komory České republiky' V prorokolu se uvede
spisová mačka soudu, označmí účastníků řizení, exekutor, kteiý spis převzal' a den' kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ polžití shora uvedených bodů přechodných stanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouC,
Prvelčákova 14.

soudní poplatck nccht'je uhlazelr na účet soudu č. 3703-92l8l l/07l0'vs 4|12027912'

V Olomouci dne 12.4-2013

.IUDř. l.l€línek
OS v Olomouci

i ;!

předs
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057E)(,t648/!5

Číslojednací:4l E 372l2ol2 -42

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části pryní'

cl. Il zák.č. 396i20l2 sb..

ve věci r"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 372l2ol2

ve věci oprávněného okresní Špřáva sociálního zabezpečení olomouc' tř.

Kosmonautů l'l5l/6c. 772 00 olomouc

přoti povinnému Bohumil Petrák, nar. 23,05,191 4,

Komenského 863/9' 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okr€sního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubÍikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do části první, ČI. II zák.č. 39ó12012 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o l^ýkonu lozhodnutí, L1eÍá byla zahá.jena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a ktená podle $ 251 zákona č' 9911963 Sb', ve zněni účinném odc
dne nabýi účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnostj
soudu, soud roz!Ťhne fo\'noměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodt\
a wrozumí o tom op1ávněného a příslušného soudního exekutola' Ncní-li do obvodu soudu jmmoýín
žádný cxekutor' soud řizení rozwhne romoměmě mezi soudní exekutory' Lteři byli jmenováni do
obvodu soudu' kteFý má společnou hŤanici s tímto obvodem a keÚ patři do obvodu stejného
Iaajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o ďcdání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protoko]' který se bez zbýečného odkladu zveřejni na úředni desce soudu, na úředni desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách ExckutoŤskó komory České repubtily. V protokolu se uv€de
spisová značka soudu, označení účastniku řízení, exelutor, kteď spis pře'vzal, a den, kdy k pře'vzetí
spisu došlo'

z^ po\žití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná Yěc
fozvržerra a předává se soudnímu €xekutolovi MgÍ. IÍg. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouq
Pavelčákova l4.

soudtrí poplat€k nechť je uhrazen tra úč€t soudu č' 3703-921811/0710'vs 4112037212.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr.
předsed

á| Je|ínek
v Olomouci
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057EX1649/13
Čís]ojcdnací: 43 E 373l2o12 -z2

PRoToKoL o PŘEDÁNí sPIsU oKRxsNiM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovt dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni,

C|. ll zák.č.396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn. 43 E 37312012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů 1l5l/óC,772 00 O|omouc

václav Poliak' nar. 26.04'196l'

Komenského 865/4' 772 00 olomouc

vedetré u okresniho soudu v olomoucl

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal oznaěenému
soudnímu exekutorovi shora ÍubÍikovaný spis' a to postupem d|e přechodných
ustanoyení ytělená do části první, Čt. II zák'č. 396/20t2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto piechodných ustanovenl ijzeni o 4konu ro7ňodnuti. která byJa zahá;ena přcde
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle Š 251 zákona č' 99/1963 sb', ve mění účinném ode
dne nabýí účimosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosh
soudu' soud roz\'Ťhne rouroměmě mezi soudni exekutory, kteří by]i 'jmenovráni do jeho obvodu,
a r}Ťozumí o tom opŤáWěného a příslušného soudního exelutoÍa. Nenili do obvodu soudujmenován
Žádný exckutor, soud řízení roz!Ťhne rculoměmě mezi soudní exe].utory, L1eří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hÍanici s tímto obvodem a ktelÝ patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soualní exekutor
protokol, ke4ý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na lÍední d€sce soualního
exekutora a na intemeto\.ých stnánkách Exekutorské komory České repub]iky' V pÍotokolu se uvede
spisová značka soudu' označenj účastníki řízení' exekutor, kteý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu doš1o.

z^ použiti shora uvcdených bodů př€chodDých ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvřžena a př€dává se soudnímu exekutoÍovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k nechť je uhraz€n na úč€t soudu č. 3703-921811/0710, vs 43l2037312.

V Olomouci dne l2-4.2013

JUDr. hal Jelínek
OS v Olomouci

ol(R ESNl 50u 0

,. 38 v OLC:rC!''

soudní exekutorpr

admin
Rectangle
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Číslojednací: 41 E 374l2o'l2 -27

pnotorol o pŘpoÁNÍ sprsu oxnnsxÍu souonu v oLoMoUCI
sounl'Íuu rxrxuToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. II zák.č. 396/2012 sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 31412012

ve věci opřávněného Okresní správa sociálního zabezpeč€ní olomouc, tř'

přoti povinnému

Kosmonautů 1151/6C' 772 00 olomouc

Bohumil Petrák' naÍ, 23.05'',97 4'

Brodecká l' 783 75 Dub nad Moravou

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v o|omouci níže uvedeného dne předa| označenému
soudnímu exekutořovi shora řubřikovatrý spis, a to postupem dle přechodných
uŠtanovení Ytělená do části první, čl' II zák.č' 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) tčchto přechodných ustanovení řizeni o {ýkonu Íoáodnuti, která byla zahájcna přcdc

dnem nabytí účinnostitohoto zákona a kerá podle $ 25l ákona č' 99/l963 sb., ve mění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účirmosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud Íoz\Ťhne [olTroměmě mezj soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a v}Ťozumí o tom oprá\Ťěného a příslušného soudního exekutom' Není-]i do obvodu soudu jmenouán

ádný exekutor, soud řízení Ioz\Ťbne romoměmě mezi soudní exekutory, kďí byli jmenováni do
obvodu soudu, kte.ý má společnou hÍanici s tímto obvodem a který paři do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodnjch ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutol
protokol, kteď se bez zbýečného odkladu zvďejní na úřední desce soudu, na úřední t]esce sourlního

ixekutora a na intemeto!"ých stránkách Exekutorské komory České republiky' V pÍotokolu se uvede

spisová značka soudu, oziač€ní účastniků iízení, exel:utor' keý spís přelzal' a den, kdy k převzetí

spisu došJo'

7t ponžítí shoIa uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikoÝaná věc
řozvržena a předává se soudnimu exekutorovi Mgr. Ing' Radimu opletaloYi' s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek nccht'je uhrazeÍ ná účet soudu č. 3703-921811/0110,vs 4l l2o371l2'

V Olornouci dne 12,4,2013

JUDr. ál Je|inek
OS v Olomouci

?11

soudní exekutorpředŠ

:a v cig';oÚí]

admin
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Číslo jednací: 43 E 434l2o1o 43

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIaLsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoNÍuu nxnruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. lI zák.č. 396/2012 Sb'.

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 434l20lo

ve věci oprávněného česká republika - vězeňská služba české republiky' soudní

proti povinnému

1.672/1a,140 67 Praba 4

Josef Marek, nar. 16.08.1957,

Luká 24' 783 24 slavětín

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresníbo soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem d|e přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zák'č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řlzeni o Úkonu lozhodnuti, keŤá byLa zaháJena přede
dnem nabýí účinnosti tohoio zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb', ve mění účinném ode
dne nabýi účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud lozwbne Íormoměmě mezi soudní exekutory, L1eří byli jmenováni do jeho obvodu,
a qŤozumí o tom opfá'!'něného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu jmenován
ádný exekutor, soud řízení rozr,rbrre ro\.]roměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu, kte{ý má společnou hŤanici s timto obvodem a který paři do obvodu steJného
loa1.lého.oudu.

d|e bodu 8) přechodných ustanovení o přeďíní spisů sŤíše předseda soudu a soudní exekutor
prolokol' lder.ý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na uřední desce soudního
exekutom a na intemetoÚch stánkách Exekutoffké komoÍy České republlky' V protokolu se uvede
spisová mačka soudu, omačení účashiků řízení, exekutor' keÚ spis převzal' a den' kdy kpřevzeti
spisu došlo'

z^ polžítí shora uvedených bodů přechodných ustanoYení byla shota rubrikovaíá věc
rozvržena a předává se soudnímrr €xekutoroú Mgr. Ing. Radimu opl€ta|ovi, se sídlem olomoug
Pavelčákova l4.

soudní poplat€k nechť je uhraz€l na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4312043410.

V Olomouci dne l2-4.20t3

icha| Je|ínek
os v olomoÍlci soudní exekutor
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Čislojednací: 43 E 57912012 -2I

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soI]DEM v oLoMoUcI
soI-rDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných uŠtanovení vtělených do části přvní'

čt' II 'ntč.:l6l20tz 
sl.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 579nol2

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zab€zpečení olomouc, tř.

Kosmonautu 1151/óc' 772 00 olomouc

zby něk zez\|^, l^f . 29.l l.I9 66,

Kíůíkoýa 96613,712 00 olomouc - Hodolany

proti povinnému

vedoné u okresíiho Šoudu Y olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předel označenému
soudnímu ex€kutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení !'tělená do části první, čL It zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \ýkonu rozhodnuti, která byla zaháj€na přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zíkona a kteÍí podle $ 251 ákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud řozvlhne rovnoÍněmě mezi soudní exekutory, kteři byli jm€nováni do jeho obvodu'
a vyÍozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. Nenili do obvodu soudu jmenován

žádný exekutor, soud řízerrí rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteď má společnou hranici s tímto obvodem a ktený paťí do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o Předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteď se bez zbýečného odkladu zv€řejní na úředni desce soudu. na uředni d€sce soudního

exekutora a na intemetov.ých stIánk{ch Exekutorské komory ceské republiky. V protoko]u s€ uv€de

spisová maěka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, ktefý spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za pol'žití shora uvedených bodů přechodných ustanoveni byla shořa řubrikovaná věc

Ťozvrž€na a př€dává Š€ soudnímu eaekutoroYi Mgr. IDg. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudní poplatek tr€chť j€ uhrazen na účet soudu č. 3703-92l811/0710' vs 4312057sl2

V Olomouci dne 12.4.2013

al .IelínekJUDr
OS v Olomouci

admin
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soI]DEM v ol-oMoucl
SoUDNÍMU EXEKUToRo\aI dle přecbodných ustanovení vtělených do Části první,

čt. tt zatč' lg6lzotz st.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 13 E 74812012

věc{ oprávněného okŤesní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř.

proti povinnému

KosmoDautů 1151/6c,772 00 o|omouc

Libor Jaroň, nar. 25.0l.19ó7'

soko|ská 536/22' 779 00 olomouc

113

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uyedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora řubřikoYaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, Čl. It zák.č' 39ól2or2 sb',
kdv

dle bodu 2) tčchto přechodných ustanovení řízení o yýkonu rozhodnutí, ktelá byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a lderá podle $ 25l zákona č. 99/196J sb', ve Zněni účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespada.jí po dni nabytí účiÍmosti tohoto ákona do působnosti

soudu_ sourl Íoz\,Ťhne romoměmě mczi soudni ex€kutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu,

a lYrozumí o tom opráměného a příslušného soudního exelutora. Nmí-li do obvodu soudu jmenovrán

žádný exekutor, soud řízení ronrrhne řo\Ťroměmě mezi soudni exekutory, keří byli jmenováni do

obvodu soudu, l1eÚ má společnou hÍanici s tímto obvod€m a kteý patří do obvodu stcjného

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o přeďání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekuloÍ

pÍotokol, ktelí se bez zbýečného odtdadu zleicjni na úřední desce soudu. na uiední desce soudního

;xel'utom a na intemetoÚch stránkách Exelutorské komory České republrky' V protokolu se uvede

spisová mačka soudu' oaačcní účastníh: řízeni' exekutor, 11€Ú spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za po\žití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shola ruhrikovaná věc

rozvižena a předává se soudnímu exekutorovi Mgř. Ing' Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc'
Pavelčákov' 14.

soud poplrt€k nechť je uhrazen nr úč€t soudu č. 3703-92l811/0710,ys 4312074812'

v olomouci dne 12.4.2013

hal JelíDek
OS v Olomouci

o(R Ě 5 l sogD
; rr / a."^!lcl

.IUDÍ.
soudní exekutor
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PRoToKoL o PŘED'INÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soulŇÍn'ru nxnxuToRoVl dle přechodných ustanoveni vtělených do části první,

čl. II 
'ák'č. 

3962012 sb.'

ve věci \"ýkonu řozhodnutí sp. zň. 44 E 69512012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpeěení olomouc, tř.

Kosmonrutů 1l51/6c, 772 00 olomouc

proti povinnému Lukáš Peteř, naŤ. 13.03.1987'

Horní nám. 583/16' 772 00 olomouc

JUDr. l Jelínek
OS v Olomouci

/13

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okreŠniho soudu v olomoúci níže uvedeného dne předal ozÍačenému

soudnímu ex€kutořovi shora rubrikov&!ý spis' a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do čásfi pwní' čL II zókč. 3962012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \"ýkonu rozhodnúí, kteíá byla zahájena před€

dnem nabýi účinnosti tohoto zákoÍa a která podle s 251 záLkona ě. 99/1963 sb., ve mění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, šoud Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a lyÍozumí o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován

Žááný exekutor, soud řízení rczvrhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kt€ří byli jmenovlini do

obvo<tu soudu, ktefý má spoleěnou hranici s tímto obvodem a kteťý patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, ktený se bez zb}'tečného odkladu zveř€jní na úředni desce soudu, na ui€dní desce soudního

exekutora a na intemeto\.ých sÚánkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutoÍ, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za použití shors uYedených bodů přechodných uslanovení byla shora rubrikovaná věc

rozv_ržena a přerlává s€ soualnímu ex€kutoroYi Mgr. Ing' Radimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní poplatÓk necht'je uhnzen na úč€t soudu č. 3703-9218l1/0710' vs 44120ó9512'

v Olomouci dne 12.4,2013

Šoudní exekutorpřed
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PRoToKoL o PŘED'{NÍ sPIsU oIcEsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNiMU ExnKuronovI a" Jrř"n-oa-oí"r' usianovení vtělených do části první'

čt. tt zát"č"lsolzotz sr"

ve věci \'ýkonu rozhodnutí sP' zn' 44 E 719D0I|

ve věci oprávněnóho okresní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř'

Kosmonautů 1151/6c' 772 00 olomouc

proti povinnému oldřich Liška, nar. 05.07.19ó4'

Vacanovice 30, 783 57 Tršice

hal Jelín€k

vedené u Okresního soudu v olomouci

Př€dseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenéríu

ilil;; ;ř'-,.-vi shora rubrikovaný spis' a _to_ 
poŠtupem dl€ přechodných

'"-r".."".l "ilr""a 
ao Česti prnní, Čl' ll Zákč' 396/20l2 sb"

kdv

dl€ bod 2) těchto přechodných ustanoveni řizeni o vjLonu Íozhodnuti' která byla. zaháiena přede

dnem nabltí účinnosti tor'oto 
'ekonu 

a tc"j poJt"t 25izákona Č' 99/196] Sb'' ve znění účinném ode

il:'l'i'o"iilffiil'ň.oř"a'""", ""'p#;]-p" 
ioi *byi Úci'*o"ti tďoto.zakona do působnoýi

.oudu. sorrd roz\rhne Ío\nomemé '"'' 'oůdni 
exekuloÍ}' kteri byli jmenováni do ieho ob\odu'

;";;;ň''";;;;;;J"."er'" " 
pii"r"*ei" *udnit'o 

"*'t'utoo' 
N"ni-li do oblodu qoudu imenován

žáalnÝ €xekutor' soual řizení rozvÍhne Ío"*ňc*J Ín*i soudní exekutory' kl€ři byli imenováni do

:ffii":ffi'' řŇ .a_ rp"l"o'o" r'.*i"i . ii*to obvodem a kteÚ paťi do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) piechodných usiano\eni o predáni 5pisů sepíše před)eda soudu.a_<oudni exelutor

nrotokol_ Lleni se bez zbýečného odkladrr nerejni na úredni desce soudu' na újední desce 
'oudního

:i:ř,i;;;;';'" ;;';;lach stránkách e^í"i"i.ia k..".l Ceqke republiL} ' V prnlokolu se uvede

liilufiri; ffi;:"'i'"lJ t'o"n'Itri ii"*f exekutor'-kteý spis pievzat' a den' kdy k př€vzeti

spisu došlo.

7'a'Jollžitisborauv€d€nýcbbodůpřecbodnýchustanovenibylasborarubrikovanávěc
il#".;'; ;;#;"" .""á'J'' *"r'i'i".oli M!r' lng' Radimu opletalovi' se sidlem olomouc'

Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4'2013

OS v Olomouci sorrdní exekutor

admin
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pnororor- o pŘnnÁxÍ sprsu oxnnsxÍlr sormnu v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přecbodných uŠtanovení vtělených do Části první,

Cl. Il zákč. 396/2012 Sb.'

ve věci r"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 429l2ol2

ve věci opnávněného okřesní spráYa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů l151/6c' 772 00 olomouc

IÍg. P€tr Dobeš, nař. 10.10.1970'

Wolkerova 38/23, 779 00 Olomouc

vedené u okresnÍho soudu v olomoucl

Předseda okresniho soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dl€ přechodných
ustaÍovení vtělená do čásfi první, čl' II zákč. 39ó12012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, k{erá byla zahájena přede
dnem nabyti účinnosti tohoto zíkona a ktená podle $ 25l ákona č. 99/1963 sb., ve znění účinnén ode
dne nab}tí úěinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvÍhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteří by|i jmenováni do jeho obvodu,
a ryrozumí o tom oprávněného a přís|ušného soudního exekutora. Nenili do obvodu soudujmenován
Žádný €xekutor, soud řízení rozwhn€ rovnoměrně mezi soudní exekutory, keří bylijmenováni do
obvodu soudu, kteď má spoleěnou hranici s tímto obvodem a který paří do obvodu stejného
krajského soudu'

d|e bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stánkách Exekutorské komory České republiý' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutol, kteni spis převzal, a den, kdy k převz€tí
spisu došIo.

Za po\Ťití shořa uYedeDých bodů přechodných ustanoYení byla sbora řubrikoYaná věc
rozvrž€na a př€dává se soudnímu exekutorovi Mgr' Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní poplatek n€cht'j€ uhíazetr tra účď soudu č. 3703-9218r r/071o'vs 4112042912.

V Olomouci dne 12-4.2013

JUDr. al Jelínek
soudní exekutorpřed OS v Olomouci

admin
Rectangle



057EX1615/1
Číslojednací: 44 E 53/201l _65

pnororor, o pŘlnÁxÍ sprsu oxxnsxiu soulnlr v oLoMoUCI
soUDNiMU ExEKUToRovI dle př€chodných ustanovení vtčlených do části první,

čt' II zenč. :lenotz st.,

ve věci wýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 53l20lt
ve věci opřávněného okŤesní správa sociálního zabezpečení Šumpeřl! 17.

listopadu 19, 787 01 Šumperk

J

proti poviníému Dlna H{v€lková, nar. 05.04'1969'

Kpt. Nálepky 1' 779 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zákč. 39612012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \,"ýkonu rozhodnutí, ktelá byla zahájena přede
dn€m nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb.' ve znění účinnén ode
dne nabýí účinnosti tohoto zíkona, n€spadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a přísluš'ého soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudu jm€nován
žádný exekutor, soud řízení rozvÍlne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří bylijrnenovráni do
obvodu soudu' kteÍ'ý má společnou hranici stímto obvodem a ktelý patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o přeďíní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
přotokol, kteťý se bez zb}tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na interneto\"ých sfuánkách ExekutoÍské komory České republiLry' V přotoko]u se uv€de
spisová značka soudu, označení účastníků řízeni, exekutor, kter'ý spis převza], a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z, po!žití sbora uvedenýct bodů přechodných ustanovení byla shora rubřikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu ex€kutorovi Mgr. Ing. Rádimu opletalovi' s€ sídl€m olomouq
Pave|čákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

.IIIDr, .Ielínek
soudni exekutořpředs OS v Olomouci

admin
Rectangle



Číslojednacíi 41 E 3|8nol2 -16

PRoToKoL o PŘDDÁNÍ sPrsu oKRESNÍM soUDEM v ol-oMoucl
souoů-rriii bixuioRoVt dle přechodných ustanovení vtělených do cásti první'

ČL ll zák.č' 396/20l2 sb.'

u 57E)(1616/13

ve věci lýkonu rozhodnuti sp. zn. 41E 3|8I2Il2

česká republika - Vězeňská slúba české ťepubliky, soudní

1672lla. LAO 67 Prabá 4

Jiří Dostál, nar. 05.03.1978'

NrLetÍ'é 418141,772 00 Olomouc

al .Ielínek

ve věci opnívněného

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

PředsedaokresníhosouduvolomoucinížeuYedenéhodnepředaloznačenému

"."Joň" "i"r.oto-vi 
shora rubňkovaný spis, a to posfupem dle přechodných

trsÍ'noveni vtělená do Části prvni, Č|. ll zák'č' 396/20l2 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu rozhodnutí' L1erá byla zahájena přede

;;;;;',íňin;;#;"t oto latonu o kt"a podle $ 251 Zikona-Č' 99/ l 
q6] sb'' v€ zněni účinném ode

dne nabýí úainnosti tohoto zákona. nespaaajl po ani nab}'ti účinnosti tohoto zátona do působnosti

;;;d;;; j;;;"']-; ,ounome-e *.,i 
'ouan' 

exekulory' lleii blli jmenovárri do jeho obvodu'

^_n5r'.-u.i 
o to. op.auněného a piislušného soudního exekutom' Není-li do obvodu sorrdujmenován

]ii"jl""t"*. ."lJ ri'"ni .o^.hn" Íowoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

.i".r'a...ň'.'t,"' Áá společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného

krajského soudu.

.|lé bodu 8l oiechodných uslano\eni o předáLni spisů sepiŠe předseda 5oudu a \nudni exelulor

"."'"ň l,J^'..-t"'_'íňe ného odl ladu 
'zveiejn í na úíed;i de(e soudu' na uiedni de'ce soudniho

:";i";;;;;ň;í.r, 'oanla.r' 
ExeLutorske komor1 České repubti}q. V protokolu se uvede

;;ů;; ;;čk";;"' oáačení účastníků řízení, exekutoÍ, ktery spis převzal, a den, kdy k př€vzetí

spisu došlo.

z^ po\žití shore uYedených bodů přechodDých ustanoveĎí byla shora rubrikovaná věc
-.J"'i"o'. 

pruaa"e 
"e 

souánínru exekutoroú Mgr' IÍg' Radimu opletalovi' se sídl€m olomouc'

PaYelčákova 14.

soualní poplatek necht'je uhrezeÍ na účet soudu č' 3703-921811/0?10' vs 411203l8l2'

V Olornouci dne 12.4.2013

soudní exekutorOS v Olomouci

admin
Rectangle



057EX1654/!5
Číslojednací: 41 E 1l1l2o12 -23

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soI'DEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělenýcb do Části první,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkotru rozhodnutí sp. zn' 4l E 117nu2

ve věci oprávněného Č€ská řepublika - okresní soud v olomouci' Tř. svobody 16,

731 38 Olomouc

Monika Miillerová, n^r. 22.o4.191 3'

KozloY 1065. 779 00 Libavá

přoti povinnému

vedetré u okresního soudu Y olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa lubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl. Il zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o 'V.ýkonu Ťoáodnuti' která byla zahájena piede

dnem nab}ti účifu1osti tohoto zákone a která pod]e $ 251 ákona č' 99/1963 Sb', ve měni účirmém ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu, soud roz}Ťhne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a v}Ťozrrmí o tom oprá\Ťěného a příslušného soudního exekutom. Není-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekulor, soud ří7ení rozvrhne ro\Ťloměmě mezi soudní exekutory, ktďí byli jmenováni do

obvodu soudu, k1eÚ má spolcčnou hranici s tímto obvodem a kter'ý patří do obvodu stejného

Iaa1ského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných uslanovení o předání spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exekutol
p.otokol, ker'ý se bez zbytečného odkladu zveřejni na uřední desce sorrdu, na uřední desce soudniho

cxckutora a na intemcto!Ých stránkáoh ExekutoÍské komory České republiky' V protokolu s€ uvede

sprsová zračka soudu, označení účastníki řízení, exekutol' kteÚ spis převzal' a den' kdy k převzeti

spisu došlo'

z^ ponžiti shorr u\e(lcných t}odů přethodných ustaÍovení byla shora rubrikovaná věc
rozwžena a předáýí sc soudDinru exekutorovi Nígr.Iíg. Radimu opletalovi, se sídlem olomouq
Pavclčákova 14.

soudní poplatck necht'ie hrazcn na účet soudu č.3?03-921811/0710' vs 4112011712.

V Olomouci dne 12,4.2013

chrl Jelineli
oS v Olomouci

admin
Rectangle



ů57Ex1647 /13
Číslojednací:44 E 317/2o0a -2g

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtěl€ných do Části přvní'

cl' II zák.č. 396/20l2 sb..

Ye věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 317/2008

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, Na šibeníku

proti povinnému

117915,77211 Olomouc

Albín Jedlička, nar. l0.11.1946'

Luká _ Javoříčko 12' 783 24 slavětín u Liiovle

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudDímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
uŠtanovení ltělená do části první, Čl. II zák.č. 396i2ol2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o ýkonu rozhodnutí, l]Íerá byla zaháJena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nab}'tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrlme romoměmě mezi soudni exekutory, kteří byti jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprámárého a příslušného soudního exekutoŤa. Není-li do obvodu sotrilu j mmován
žádný exekutor' soud iízení rozvŤhne rolŤoměmě mezi souilní exekutoly' lceří byli]menováni do
obvodu soudu, kteď má spol€čnou branici s tímto obvodem a L1erý patří do obvodu stqného
l(ajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovmí o předaní spisů sepíše piedseda soudu a soudní exekutor
pÍotokol' L1eq' se bez zbýečného odldadu zveřejni na riřední desce soudu' na uřední <lesce soudního
exekutora a na inlcmetoých sťránkách Exekutorské komory České republiky' V pÍotokolu se uvede
spisová značka soudu' ozÍlačení účastníků iizeni, exekutor, kený spis převzal' a den' kdy k přelzetí
spisu doŠlo.

Za použ|tí shora uv€d€ných bodů přechodných ustanovení byla shořa řubdkovaná věc
Iozvržena a předáví s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi. se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr. cha| 'I€línek
OS v Olomouci

.. . ,, :: .,, i !:{i -

.', ',' 5 r1 l::"a{Jt

soudní exekutorpřed

admin
Rectangle
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0!7EX1651rt5

Číslo jednací: 44 E 40912012 -50

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNÍu souonlt v or-oMoucl
souňŇuu n'xnruToRoVt dle přechodných ustanoveíí vtělených do Části prtŤí'

Čl.II zák'č. 396i2012 sb.'

v€ věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 40912012

ve věci oprávněného okresní spřáva sociálnÍho zabezpečení olomouc, tř'

Kosmonautů 1151/6c,772 00 olomouc

proti povinnému MichaI Petržílka, nar. 24.02.1979'

náB. osvobození 16/4ó' 783 35 Eorka n.d Moravou

vedené u okresního soudu v olomouci

Předsedaokresníhosouduvo|omouciDížeuY€denébodnepředaloznačenému
.noaní-..e'"kuto.ovishorarubrikovanýspis'atopostupemdlepřechodných
ustanovení vtělená do části první, čL Il zák'č. 39ó/2012 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řizení o ťkonu řoáodnutí' která byla zaháiena přede

á... "Jyaí.rli'-*i; 'ohoto 
zákona a kerá podle s 25l ákona t' 99i ]96] sb'' v'e znění účinném ode

Jn" nuurti .iti.rno"ti tot'oto zákona, ncspada;i po dni nabýi úČlnnosh tohoto ákona do působnosti

;;d'' 
"ilJ 

';;h.. romoměmě mezi .oudní .^.kutory' kteří byli jmenován' do jeho obvodu'

""ň]^-i " 
i.- 

"p'aviěného 
a příslušného soudního exekutom' Není_li do obvodu soudu jmenován

zai.l' *.t ,"., .oid řír"ní .oÁhrr. rornoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

"t'"á' "".o",'tt*l 
rná společnou hÍanici s tímto obvodem a kteý patří do obvodu steJného

kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedáni spisů sepiŠe piedseLla soudu a soudní exel"utor

.'.,J"r. r# * bez zlýečného odk]adu zreře;ni na úicdní desce \oudu' na uiední de'ce soudního

:';ňi;.;; ;; ,"..,n",oůch stránkách l_xekulolské lomor1 České republlky. V píoloko1u se u\ede

;iň ;;čk^ a;'J", ozíačeni účastníkr] řízení. exekutor, l<tď spis přcvza]' a den' kdy k pievzetí

spisu došlo'

z, pol|žilí shora uv€dených bodů přechodných ustanov€ní byla shora ŤubŤikovrná věc

rozvi;ena a pieae"á se souáním,' exekutorovi MgI' lng' Radimu opletalovi' s€ sídlem olomouc'

Pavclčákova l4.

sorrdní poplatek nechť je uhlaz€n tra úč€t soudu č' 3703-92181l/0710' vs 44r2040912'

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr. al Jelínek
předs os v Olomouci

admin
Rectangle



57Exí6l9lr5
Číslo jedrrací: 43 E 7lat2ol2 -21

PRoToKoL o PŘElÁlí sprsu oxnrsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle př€chodných ustanoveni vtělených do Části první,

čt. II zekč.396/z0tz su.,

v€ věci 't ýkonu rozbodnutí sp. zn. 43 E 7IaI2o12

ve věci oprávněného okřesní spr.áva sociálního zabuzpečení Olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů 115l/óC' 772 00 Olomouc

Josef Dolínek, nar. l5.04.1980'

Komenského 914/31' 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dn€ předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do čásfi první, čL II zák'č' 396/2012 sb.,
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízení o výkonu řozhodnutí' která byla zahájena přede
dnem nabýí úči'nosti tohoto zíkona a ktená podle $ 251 zákona č' 99ll9ó3 Sb', ve znění účinném ode
dne nab}'tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvlhne romoměmě mezi soudní €xekutory, kteři byli jmenováni do j€ho obvodÚ,
a q/Íozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktel'ý má společnou hranici stímto obvodem a kteý patří do obvodu stEného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
přotokol, kteď se bez zb}'tečného odkladu zveřejni na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na interneto\"ých stránkách Exekutorské kornory České republiky' v protokolu se uvede
spisová značka soudu, oznaěení účastníkú říz€ní' exekutoÍ' kteý spis převzal, a den, kdy k převzeíí
spisu došlo'

z^ poluž|lí shora uved€ných bodů přechodnýct ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předívá se soudnímu ex€kutoroú Mgr' Ilrg. Radimu opletalovi' še sídlern o|omouc,
Pav€lčókovs 14.

soudní poplat€k Íecht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-92181t/0710, vs 4312071812.

V Olomouci dne 12,4.2013

.felínek
OS v Olomouci

admin
Rectangle



057E)(Í6J9/ti
Číslo jednací: 43 E 234l2ol2 -21

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoxÍrtlu rxnxUToRovr dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Čl. II zák.č. 396/2012 sb.,

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E z34l20l2

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezp€čeni olomouc, tř.

Kosmonautů 1l5l/6c,772 00 olomouc

NIartina Pospíšilová 
' 

n^r. 02'09.197o'

Březecká 305/8, 783 13 Štěpánov

přoti poYinnému

vedenó u okIesniho soudu v olomouci

Předsed' okresního soutlu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnín]rr e\ekut{'l'o'l'i shora rubřikoyaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovenívtělcná do Části první, čt. II zák.č.396/2012 sb.,
kd)

dle bodu 2) tčchto přechodných ustanovení řizeni o \.ýkonu rozhodnutí, L1erá byla zahájena přede

dnem nab}1í Liči|no.]j 1oho1o zákona a k:erá pod]e $ 251 zákona č. 99/1963 Sb'' ve anění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účimosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud Íoz\Ťhne rovnomčmé mezi soudni exekutory, ktďí byli jmeno\'ani do jeho obvodu,

a .LYro7llmí o lom onr:r\'nčnt1ho a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu jmenován

žádný exehlto[. soL ] ii7erri Lr)z\'Íhne ror'nomčmě mezi soudní exel:utory, kteří byli jmenováni do

obvodu s(,U.]]' 1.lrl ' nlil s1,lcčnou hranjli stíll1to obvodem a který paaí do obvodu stEného

kaj skóho soudu'

dle bodu 8) přechoc]nýclr ustanov!'ní o předání spisů sepíše piedseda soudu a soudní ex€kutor

protoko]. ].1eÚ sc bcz 7l)Ytečllóho odk]adu Zveřejní na úřední desce soudu, na uřední desce soudního

cxekutnr" " 
n.r inrc,,l':l,'l'i'h strárrkách ]'Xekutorské komory České republiky' V pŤotokolu se uvede

spisová Značka sourlLr' označe li účasmíků řízenj, exekutor, který spis převzal' a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

za ,)}llii1.í \horir Il\lr('ťlliťh bodů přeťho(lníclr ustarroveÍí byla shořa řubřikovaná věc

ro7vl'žcD i lJictii\ li \r 5oll(lnínlu cxckutolo\ i ll!iť. IIg. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova 1-{.

soudni Poplllck neth(' ic llhÍlzcn na účet sorr rr č. 3703-92l811/0710' vs 4312023412'

V Olomouci dnc 11.J.: lll

J tl l) r'

Olomouci soudní exekutorpŤeds
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Rectangle



057EX1641t1
Číslo jednací: 42 E 2 6212006 -5l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMoucl
soUDNiMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni.

Cl. II zák.č.39ó/20l2 Sb''

ve yěci výkonu Íozhodnutí sp. zn. 42 E 262/2006

ve věci oprávněného Česká republika - okresni správa sociálního zabezpečení, Tř.

proti poyinnému

Kosmonatů 1151/6c' 779 11 o|omouc

Jiří PiYoda, nar. l3.03.1955'

Bystročice 151,783 41 Bystřočice

5

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresIiho soudu v olomouci níŽe uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postup€m dle přechodných

ustanoyení ytělená do části první, čl' II zák č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizení o Úkonu rozhoalnutí, která by]a zahájena přede

dne- nabyi účimosii tohoto zákona a ktem podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb', v€ znění účinném odc

dne nabýí účin'osti tohoto ákona, nespada.1í po dni nab}ti účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu, soud roz\Ťhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do;eho obvodu'

a v-vrozumí o tom opnáměného a příslušného soudního ex€kutora' Není_li do obvodu soudu jmenován

žájný exekutor, soud řízení rozwhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, Ideří byli jmenováni do

obvoalu soudu, který má společnou hmnici s timto obvodem a kte.ý patři do obvodu stejného

kajského soudrr'

dle bodu 8) přechodných ustanovmí o předání spisů sepíše předseda soud]'r a soudní exekutor

protokol, kt;ý se bez zbýečného odkladu zverejní na útednj desce soudu. na úredni desc€ soudního

ixekutoia a na intemeto\"ých stxánkách Exekulorské komory České republllry' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, omačeÍí účastníki řízení, exekutor' kter'ý spis převzal, a d€n' kdy k převzetí

spisu došlo.

zi ponžilí shoÍa uvedeÍých botlů přecbodných ustanoYení byla shora řubřikovAná věc

rozvižena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. IÍg' Radimu opletalovi, se sídlerB olomouc,

Pavelčákova 14.

v olomouci ďne 12'4.2013

al Je|ínek
OS v Olomouci

?-i;:ť j:Y,:

JUDř.
soudní exekutor

admin
Rectangle



057Exí643/15
Číslo jcdnací: 41 E 272120L2 -30

pnoroxor- o pŘnlÁNÍ sprsu ornnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souot'lÍmu ExEKUToRovl dle přecbodtrý(h ustanoveni vtělenjcb do Části prvni.

Cl' Il zák.č' 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 21212012

ve věci oprávněného okresDí spřáva sociálního zabezpečetrí olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6c. 772 00 olomouc

Petr Dzielski, nar. 29.01'1965,

Rooseveltova 504/50. 779 00 Olomouc

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označcnému

soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl. II zák'č. 396/2012 sb-,
kdy

dle bodu 2) těchlo přechodných ustanovení řízení o ťkonu Íozhoalnutí, Iderá by]a zahájena přede

dnem nabyti účirmosii tohoio zákona a ktená podle $ 251 zákona č. 9911963 Sb', v€ znění účinném odc

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto Zákona do působnosti

soudu. souil rozrnlrne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří by]i Jmenováni do jeho obvodu,

a vy,rozumí o tom oprá'r'rrěného a příslušného soudního exelutoÍa' Není-li do obvodu soudu jmenován

Žádný cxekutor, soual řízení rozv'rhne rowoměrně mezi soudní €xckutory. kteří byli Jmenováii do

obvodu soudu, k1e.ý má spoiečnou hmnici s límto obvodcm a kerý patří do obvodu stejného

kra]ského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a Sou'ini exekutor

protokol, kteý se bez zbýečného odk]adu Zveřejní na úřední desoe soudu, na úředni desce soudního

exel':utora a na intemeto\.ýcb stránkach Exekutorské komory České Íepubliky' v prolÓkolu se uvede

spisová mačka soudu, označení účastníku řízení' exelutor' klc4ý spis převza], a dcn' kdy k převzctí

spisu došlo.

zr použilí shora uvedetrých borlů pŤechodných ustanovení byla shoŤa rubřikovlná věc

rozvižena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu oplctalovi' se sídlem olomouq
Pav€lčákova 14.

soudní poplat€k nechť je uhlazen na účet soudu č. 3703-92181l/0710'ys 4\12027212'

v olomouci dne 12.4.2013

al Je|ínek

admin
Rectangle



057EX1644/13
Číslojednací: 43 E 274/2012 -27

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRJSNÍM soUDEM v ol'oMoucl
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení ytělených do Čásri prt ní,

cl. II zák'č. 396/20l2 sb.-

ve věci \"ýkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E 27 4lzo12
ye yěci opřávněÍého

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označelému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zák'č. 39ó/2012 sb.;
kdv

dlc bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ťkonu rozhodnutí. kerá byla zaháJena pr.cde
dnem nabyti účinnosti tohoto zákona a která podle 6 251 zákona č. 99/1963 sb.. ve znění účinném odc
dnc nabýi účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}'tí účinnosti tohoto Zákona do působnosti
soudu, soud rozwhne ror'rroměmě mezi soudní exekutory, L1eří byti jmenováni do jeho obvodu,
a v}Tozumi o tom oplá\,něného a příslušného soudního exekutora. Nenili do obvodu soudujmenován
žádný exekutor' soud říz€ní ro4Ťhne lo.lnoměmé mezi soudní exekutory, kteří byli ]menováni do
obvodu soudu' kel"ý má společnou fuanici s tímto obvodem a ktď patři do obvodu stejného
kajského soudrr'

dle bodu 8) piechodaých ustanovení o přeďíní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protoko], keťý se bez zbytečného odkladu zvďejní na uřealní desce soudu, na rířední dcsce soudního
exekutoÍa a na int€rnetoÚch stťáÍkách Exet-utorské komory České republiky' V protokolu sc uvede
spisová značka soudu' označení účastní]al řízení, exekuto., L1eď spis převza]. a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ po\žítí shořa uvedeních bodů přechodných ustanovení byla shora Iubrikovaná věc
rozvržena a předáví s€ soudnímu €xekutolovi Mgr. Ing. Rldimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€chť j€ uhrazen na účet soudu č. 370J-s2l811/o710, vS 43l202?,{12.

V Olomouci dne 12.4,2013

JUDr. chal.le|ínek
OS v Olomouci

Okresní správa sociáIního zabezpečení olomouc' tř.

Kosmonautů 115l/6C' 772 00 olomouc

Jiří Kotek' nar. 02.03.l957,

Horní náměstí 583, 772 00 olomouc

soudní exekutorpředs

admin
Rectangle



proti povinnému

0t7EX167Bttt
Čísloj€dnací: 42 E 7 45/2oo5 -16

pnoroxol o pŘnnÁŇ sptsu olcnsNÍM soLDEM v oLoMoUcI
souoxÍlru nxnruToRow dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

cl. II zák.č. 39ó12012 sb''

ve věci výkonu rozhodnuti sp. zn. 42 E 745l2oo5

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba České republiky, soudní

161211a,140 67 Praha 4

Pavel Kosina' nar. 06.04.19ó8'

Bří. čapků 783, 783 91 Uničov

vedené u okřesního soudu v olomouci

Př€dseda okřesního soudu y Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části pnní, čl. II zák.č. 39ól2ol2 sb',
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o ýýkonu rozhodnutí' kerá byla zaháJena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle Š 25l zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účirnosti tohoto zákona do působnosli
soudu' soud roz\'Ťhne ro\.rroměmě mezi soudní exekutory' keří byli jmenováni do jeho obvodu'
a \1Íozumí o tom opriávněného a příslušného soudního ex€kutom. Není-li do obvodu soudu jmenován
Žádný exel:utor, soud řízmí rozrnhne rowroměmě mezi souilní exekutory, kteří byJi jmenováni do
obvodu soudu' kt€4'' má společnou bmnici s tímto obvodem a kteťý paří do obvodu stEného
kajského soudu'

dl€ bodu 8) př€chodných ustanovení o předaní spisů s€píše předseda soudu a soudni exekutor
pÍotokol, kteÚ se b€z zbýečného odkladu zveie.jní na úřední desce soudu' na úředni desce soudního
exekutom a na intemeto{ich stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová mnčka soudu, označení účastníki iízení, exekutor' kerý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ poažití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shořa fubfikovaná věc
řozvřžena a předává s€ soudnímu €lekutorovi MgI. Ing. Radimu oplelalovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 1,{.

soudní poplatek nechť je ubrazetr na účet soudu č. 3703-92l E 11/0710' vs 4212074505.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr Jelínek

.p"'ďnQpšssbpředs

'i] :3 V oloýOta|

admin
Rectangle



057Exí646
Číslojednací: 44 E 285/2oo7 '36

PRoToKoL o PĚJDÁNí sPIsU oKREsxÍu sormtna v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do čásfi první,

cl. II zák.č. 396/2012 sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44I' 28512007

ve věci bprávněného okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc, Na Šibeníku

117915.77211 Olomouc

proti povinnému Albíí Jedlička' nar. 10.I1.1946'

Javořičko l2' 783 24 slavětin u Litovle

vedené u okresního soudu y olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dn€ předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl. II zák'č. 39ó/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řizení o \^ýkonu rozhodnutí, lderá byla zahájena přede
dnem nabytí účinÍlosti tohoto ákona a ktená podle $ 251 ákona č' 99/1963 sb'' ve mění účinném ode
dne nabýi účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabýí účiÍřtosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud Ioz\Ťhne rouloměmě mezi soudní exel:utory, keři byli jmenovini do jeho obvodu,
a ryŤozumí o tom opŤáměného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu souduJmenován
žádný exel:utor. soud řízeni roanhne rowoměmě mezi soudní exekutory, l1eří byli jmenoÝíni do
obvodu soudu, kteŤý Ít1'Á společnou hmnici s tímto obvodem a kter'ý paři do obvodu stqného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kter'ý se bez zbýečného odkladu zvďejni na uřední desce soudu, na uřední desce soudního
exekutoÍa a na intemetoÚch stnánkách Exel,.utorské komory České republilf. v protokolu se uvede
spisová značka soudu' oaačení účastníků iizmí' exekutoí, ktcý spis převzal' a den, kdy k pře\zetí
spísu doš1o.

zn ponžití shořa uvedených bodů přechodných rrstanov€ní byla shora rubrikoYaná Yěc
rozvržena a předává s€ soudnímu exekuto!:ovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

.nlDr. .Ie|ínek
Y Olomouci

/1s

soudní exekutorpředs

;!nrslil so!it

admin
Rectangle



0t7EX1666
Čislojednací: 41 E 66912010 -53

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇiúÚ txnruToRo\'I ďe |řechodných uŠtanovení vtělertých do části prvnÍ'

čl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci rýkonu rozhodnutí sp' zn' 41 E 66912010

ve v&i oprávněného Česká republika - Vězeňská služba české republiky' soudní

l672l''a, 140 67 PÍ^h^ 4

proti povinnému Zdeněk Ungr, nar. 04.06.1985'

střukov 33. 784 01 strukov

o'.:::ť,jo'J:'

t13

F

l

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

.ooJni-u """roto'ovi 
shora rubřikovaný spis' a to postupem dle přechodnýcb

ustanovení Íělená do Části první. Čl. Il zák'č' 396/20l2 sb"
kdy

tlle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ýkonu rozhodnutí' která byla zaháJena přede

a'"ň ""i',í 'rei-".ii 'ohoto 
;ákona a která Ndle $- 251 ákona-č' q9/ 196] Sb'' v,e mění účinném ode

áne natvti lieirmostl tohoto zákona, nespa<laji po dnr nab}'li úČinnosti tohoto ákona do působnosti

ilil: ffi-';;ň;'.o..o*e-e 
'-""i 

sou'].'r exekutory, kteÍi byh jmenovánl do jeho obvodu'

" "r'"^.l " 
,á. 

"piaměného 
a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu jmenován

zeán,; exekutor. soud iIzeni rozwhne Ío',Ťoměmě mezi soudní exekutory' kt€ří byli jmenováni do

ffi;il'.ň" ió -a 'por.."ou 
hIanici s tímto obvoclem a kte4ý paří do obvodu steJného

loa']ského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o piedáni spisů sepiŠe piedsedá soudu a soudní exel:utor

"'",.ř.r. 
r.Á'.. t., ziyeeného odkladu zveieJni na Liiedni desce soudu' na újedni desce 'oudnlho

#ňi;; il il;.;crr st á,rrtách l'c}':ut<'rské komory České republiky' v protokolu se uvede

;i'J;;čk" ilÁ' oáaeeni úlastník'l ti'ení, exekutoŤ, který spis převzal' a d€n' kdy k převzeti

spisu došlo'

z^ ponžití shora uv€dcných bodů př€chodných rrstanovení byh shorB ruhřikovatrá vě€

i"^iz"". 
" 

pruá*e .e souánímu exekuto'ovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi' se sídl€m olomouc'

Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

icbal Jelínek
OS v Olomouci

admin
Rectangle



0r t680/r
Číslojednací: 44 E 74a2o12 -26

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM SoIJDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtě|ených do části prvoí,

cl. lI zák.č. 39ó/2012 sb.'

' ve věci výkonu rozhodnutí sp. zl. 44 E 74812012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zebezpečení olomouc, tř.

přoti povinnému

Kosmonautů 1151/6c' 772 00 olomouc

vlastislaY BÍosinger' nar' 12.03.1950'

'lvrdíkoý'. 7416.772 00 olomouc - Lazce

7EX 3-

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresíího soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtěIená do Části první, čl. lI zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o ťkonu roáodnutí' ldeÍá byla zahájena přede

dnem nabýí účiÍmosti tohoto zákona a která podle Š 251 ákona č' 99/1963 Sb.' ve znění účinném ode

dn€ nabýí účinnosti tol'}oto ákona, nespadaji po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud ÍozrŤhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a !}Tozumí o tom opráněného a příslušného soudního exeL:utora' NeníJi do obvodu soudrrjmenován

žádný exekutol, soud řízení loz!Ťhne romoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli;menováni do

obvodu soudu' kteý má společnou hÍanici s timto obvodem a ktcr'ý paři do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudrr a soudní exekutor
protokol, kteíý se bez zbýečného odkladu zveřejni na úřední desce soudu' na uředni desce soudního

ixekuto.a a na internetoÚch stránkách Exel:utorské komory České republiky. v pŤotokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exel:utor, který spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ po:utlti shořá uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora Ťubrikovaná věc

rozvržena a přcdává s€ soudnímu €xekutorovi Mgr. lng. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova l4.

soudní poplatck n€cht'j€ uhrazeí na účet soudu č. 3703-921811/0710,ys 4412014812'

v Olomouci dDe 12.4.2013

.IUDr.
předse

al Je|ínek
v Otomouci

.,:'',

admin
Rectangle



a
0t7Ex1635/13

Číslojednací: 44 E l16t2o11 -31

PRoToKoL o PŘEoriNÍ sprsu orcnsxÍu soulnu v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtětenycl ao častiprvni,

čt. II zerč. :lolzot2 st.,

ve věci yýkoíu rozhodnutí sp. zn. 44 E 1161201l

ve věti oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení o|omouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů 1l51/6c, 772 00 o|omouc

Václay cejnek, nar. 12.02.1980,

Horní náměstí 583, 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu Y olomouci

Předseda okresního soudu Y olomouci níže uYedeného dne předal označenému
soudDímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustarroYení vtělená do Části první, Čt. u zák'č. 396/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto piechodných ustanovení řízení o v'ýkonu roáodnutí, která by]a zahájena předc
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kteÍá pod1e $ 251 ákona č' 99/1963 sb', ve mění účinném ode
dne nabýí účiÍmosti tohoto zákona, nespada]í po dni nabyí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud roz\.Ťhne rc\'noměrně mezi soudní exekutory, kďí byli jmenováni do jeho obvodu,
a tyrozumí o tom opráměnóho a příslušného soudního exelutom. Není-li do obvodlr soudu jmenován
Žádný exekutol' soud ří7ení roz!Ťhne rovnoměmě mezi soudní exel(rtory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu. L1etý má společnou hranici s tímto obvodem a který paří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o picdání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protoko1, ktený se bez zbytečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu' na uřední ilesce souilního
exekutora a na internetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvedc
spisová značka soudu, označeni účastníků řízení' exekutor, k1erý spis př€vza], a den, kdy kpřevzetí
spisu došlo'

z^ po\žiti shora uvedelých bodů přeclrodnýcb ustanoYení byla shora Ťubrikovaná věc
Ťozvržeía a přcdáv:i s€ soudrrímu etekutoroú Mgr. ltrg' Radimu opletalovi, se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

hal Jelínck
OS v Olomouci

admin
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0t/EX1674/13
Číslojednací: 43 E 72812012 -34

PRoToKoL o PŘEnÁli sprsu oxnnsrriu soulnu v oLoMoUcI
souoŇirrlu txr'ruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci \.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 72812012

ve věci oprávněného Okresní správa sociá|ního zabezpečení olomouc, tř'

Kosmonautů 1l51/6c, 772 00 olomouc

proti povinnému Antonín Klásek. nar. 08'12.1974'

TruŠovická 520,783 14 Bohuňovice

vedené u okresíího soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutořovi shora rubřikovatrý spis' a to postupem dl€ přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těcblo přechodných ustanov€ní řizení o \'"ýkonu rozhodnutí' kteÍá byla zahájena přede

Jn.. ."tyí 'iti'-oji tohoto ;ákona a která podle $ 25l zíkona č' 99/1963 sb', v.e mění účinném od€

dne nabíí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto Zíkona do působnosti

soudu, šoud rcz\Ťhne lo.i,noměmě mezi souilní exekutory, L1eří byli jmenováni do jeho obvodu'

u qlrá-í o torn opráwěného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu jmenován

Žááý exekutor, so.,,t řízeni rozwhne Ío'!'noměmě mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do

;bvo"du soudu, ktc.ý má společnou hranici s tímto obvodem a keŤý patři do obvodu stejného

kajského soudrr.

dle bodu 8) přechodných ustanovmí o předání spisů sepíše předseda soudu a sorrdnj exekutor

p."t"r."r, ttJ*.. t." 
"'týečného 

odkladu z\eicjni na úiedni desce soudu' na ú-redni desce soudního

ir..tu,oiu u "" 
i",.-"'oůch stÍánkách Exekutorcké komory Čcské repubh\. V pÍotokolu se uvede

"pi..'á ^"ot" """o", 
oÁačeni účastniků řízeni, ex€L:utor, l'1erý spis převzal' a den' kdy k přelzeti

spisu došlo.

z^ polňiti shora uv€dených bodů př€chodných ustanovení byla shořa Ťubrikovaná věc

rozv'ržena a přcrtává sc soudnímu exekutoroYi Mgř. lng' Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc'

Pavelčákova 14.

sorrdní poplatek nechť ie uhrazen na účet soudu č. 3703-92l811/0710'vs 4312072al2'

V Olomouci dne 12.4.2013

JU ichá|.telínek
OS v Olomouci soudní exekutorpředs
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0t7EX1675/13
číslo j€dnací: 44 E 73on012 -22

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU olGEsxitu souorlr v oLoMoUCI
sol'oŇiúÚ nxnxuronovr ar" pr""r'oaoych ustanovení vtě|eBých do části pnní'

čl. ll zákč. 396/20l2 sb.'

ve věci ťkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 730no12

ve yěci oprávněíého okřesní spŤáva sociállího zabezpečení Kladno' Fibichova

2819,272 67 K|aďno

proti povinnému vladimír Bučáh nař. 19'05.1984'

Měrotín 34, 783 24 Měrotín

vedené u okresního soudu v olomouci

Předsedaokresnihosouduvolomorrcinížeuvedenébodnepř€drloznačenému

""'J'i.' "'"r.',..ovi 
shora rubřikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čl. lt zákč' 39ó20l2 Sb.
kdv

dlé bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o \"ýkonu rozho_dnutí' která byla zaháiena přede

a'". ňiíí,rti""".iL ahoto líkonaa která podle $.25l ákona'č' 99/196] sb'' ve znéní účinném ode

dne nab!1i účinnosti tohoto zákona. nespadá;i po dni nab}'li účinno\ti tohoto ákona do působnosti

:;;,;:";j;;;;;h;;_."'"ňe.c '"ri ,oudnl exekulory. kleií byli jmenováni do jeho obvodu.

^ "".-".r " 
,á. 

"".a"něného 
a pijslušného soudniho exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován

;i;;;;;kil. ;Jd ři'"ni .o^''r'* rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

;;;il;il;'' Ř;ď má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu ýejného

kajského soudu.

dle bodu 8) Dřechodných usLano\eni o pÍedrini spisů sepiŠe předseda soudu a 'oudni exekulor

ilďď. k"'ii.; il;;tyieeneno odt<tadu'zveiejni na úredni desce soudu' na úředni desce soudního

:-;iň;; ;; ;;';;;óch sLrankich Exekutoiské lomory Česlé republik1' V prolokolu !e uvede

;;;;;;;ak";il;' oÁalení účastníků řízení. exekutor, kter'ý spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

Za po\žiti shora uvedených bodů přechodných ustaúovení byla shora rubrikovaná věc

i"-il"'" 
" 

pt"al'a 
"e 

souánímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'

Pavelčákova 14.

soudní poplatek necht'j€ uhrazen na účet sourru č' 3703-92t811/0710' vs 4412073012'

V Olomouci dne 12.4.2013

al Jelínek
v Olomouci

admin
Rectangle



ů57Ex1676/15
Číslojednací:43 E 73612012 -24

pnororor o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsxÍlr sormrir.r v oLoMoUcI
souoNÍuu nxnruToRovt dle přechodtrých ustanovení vtělených do Části prvni,

Cl. Il zák.č. 39ó/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 73612012

ve věcibpřávíěného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

přoti povinnému

Kosmonautů 1151/6C, 772 00 olomouc

Radim Luňáček, nar' 25.06.197 6'

Na Letné 476/57,772 00 olomouc

vedené u okresního Šoudu v olomouci

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části pnní, čl. II zák'č. 396/2012 sb.,
kdl

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ýkonu rozhodnutí, ktená byla zahájena přede
dnem nabýj účinnosti tohoto ákona a ktená podie s 251 zákona č' 99/1963 sb', ve mění účinném ode
dne nabýí účiÍmosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do ptrsobnosti
soudu, soud rozlThne rowoměmě mei soudní exelutory, kteři byli jm€nováni do jeho obvodu,
a \YŤozumí o tom oplár,rrěného a přislušného soudního exel:utora. NmíJi do obvodu soudu jmenován
ádný exeL:utor, soud řízení Íoz\Ťhne ro1Ťloměmě mezi soudní exelutory, kteří byli Jmenováni do
obvodu soudu' ktený má společnou hÍanici s timto obvodem a ktďý palií do obvodu stejného
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteŤ,ý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úředni desce soudního
exek:uton a na intemeto\"ých stnánkách Exekutorské komory České republiky. v pÍotokolu sc uvede
spisová mačka soudu, omačcní účastníků řízení, exckutor. kteď spis převzal, a den' kdy k pře'Vzetí
spisu došJo.

z^ polžití shora uvedených bodů přechodlrých ustanovení byla sbora řubrikovaná věc
rozrŤžena a předává s€ soudnímu €xekutoroú Mgr. Ing. Radimu opletrlovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek necbťje uhřaz€n na úč€t soudu č. 3703_921811/0110'ys 4312073612.

V Olomouci dne 12.4-2013

JUDr. Jelínek
před OS v Olomouci soudní exekutor

admin
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057EX1656r1J
Čis]ojednací: 44 E 49412012 -2l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části přvní,

cl. ll zák.č. 396/2012 sb''

ve věci Úkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 494/2t12

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

pÍoti povinnému

Kosmonautů 115l/6c' 772 00 olomouc

Tomáš vašíček, nar. 24.03'1982'

v Podlesí 290' 783 73 Grygov

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dl€ přechodných
ustanovení Ytělená do Části první, čl' II zák.č' 396/2012 sb.'
kdy

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni tizeni o dkonu Ťoňodnuti. kteni byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb., ve zněni účinném od€

dne nabýí účimosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účiřmosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud roz!Ťhnc folnoměmě mezi soudní exekutory, k1ďí byli jmenováni do jeho obvodu,
a \'Jrrozumí o tom opláwěného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenoýín
žádný exekutor, soud řízení roa,rhne Ío\'noměmě mezi soudní exel'utory, ktcří byli jmenováni do

obvodu soudu' lcte.ý má spo]ečnou h.anici s tímto obvodem a kteq' patří do obvodu stejného

kajského soudu'

dle bodu 8) přeohodných ustanovení o předání spisů sepíše předscda soudu a soudní exekutm
pÍotokol, l1elý se bez zbýečného odk]adu zveiejní na úředni desce soudu, na rjiedni desce soudního

exekutoia a na intemeto\lých stÍánlách Exekutoiské komory Ceské republiky' V protokolr-r se uvede

spisová mačka soudu' označení účashíků řizení' exekutof, L1eď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu doš1o.

z^ pol|žití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shorá rubŤikovaná věc

IozvÍž€na a předává se soudnímu exekutorovi Mgř. Ing. Radimu opletaloú' s€ sídlem olomouc'
Pavclčákova 'l4.

soudní poplrtek nechť ie uhrazen úa účet soudu č. 3703-921811/0710'vs 4412049412.

V Olomouci dne 12,4,2013

al Jelínek
v Olomouci

i .: ,;.,,u

admin
Rectangle



r

0!TEXtASZttS
Číslojednací: 44 E 10312008 -23

rnotoror, o pŘtn'(NÍ spIsu oxnnsxÍu souonlr v oLoMoUCI
souoNÍtuu rxnruToRovl dle přechodných ustanovení vtěleDých do Části prvlli,

čt. n zekč. slolzolz sl.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 103/2008

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, Na šibeníku

proti povitrtrému

1179/5,772 l1 Olomouc

Albín Jedlička' nar. t0.11.1946'

Javoříčko 12' 783 24 slavětín u Litovle

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikoyaný spis' a to postupem dle přechodnýcb
ustanovení vtělená do části první, č|. II zák.č. 39ól2o12 sb.,
kdv

dle bodu 2) tčchto přechodných ustanovení řízmí o qikonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýi účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle $ 25l zákona č. 99/1963 sb'. ve znení účinném ode
dne nabÉ účirnrosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti
sotrdu' soud loz\Ťhne ťo\Ťroměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \ryJozumi o tom opú\,1rěného a příslušného souilniho exekutom. Není-li do obvodu soudu jmenován
Žádný exekutor' soud řízení ÍozÝŤhne fouroměmě mezi soudní exelutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteÚ má společnou fuanici s timto obvodem a ktď paři do obvodu stqného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
proklkol, ker.ý se bez zbýečného odkladu zvďejní na uřední desce soudu, na uřední desce soudního
exekltom a na intemetoÚch stránkách ExeL:utorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označeni účastníků řízeni' exel:utor, kt€ď spis převzal' a den, kdy k převzeti
spisu doš1o.

z^ polžití shora uvedených bodů přecbodDých ustanovení byla shora řubrikovauá věc
rozvÍžena a př€dává se soudnímu exekutoroú Mgř. Ing. Radimu opletalovi! se sídlem olomouq
Pav€lčákov' 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr. Je|ínek
v Olomouci

ť's
tí1

SNI S OUD
v cto 'ůucl
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057E)(1635/!3
Číslojednací: 41 E l39l2ot2 -26

ptoroxor- o pŘrDÁNÍ sPIsU oKREsxÍu sounru v oLoMoUcI
souoxÍuu rxtruToRovl dle přechodných ustanoveíí rtělených do cásti první'

čt. II záL.t. :lolzotz st''

Ye věci \.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 1391201'2

ve věci oprávněného

proti povilrIlému

okresní správá sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 'l151/6c, 772 00 olomouc

Jiři cigl, nař. 11.06.1975J

Zoloy^ z0l31,783 01Olomouc _ SlavonÍn'

vedcné u okresnílro soudu v olonouct

Předseda okresnílro soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnírnu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první' čl' ll zák.č. 396i2012 sb.'
kdv

dlc bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o ťkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nlbyti ťrčinnosii to1roto zákona a ktcrá podle s 25l ziákona č. 99/t963 sb', v€ znění účinném ode

dne nab1tí účinnosti tohoto Zákona, nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

"ou.lu. 
iou,] roz\Ťhnc Íovnomčmě mczi soudní exekutory' keří byli Jmenováni do jeho obvodu'

a r1rozumí o tom oprárnčnóho a píslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudujmenován

žárirrý exekutor, s()tld ii7eni roz1Ťhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteři byli jmerrováni do

obvoirr soudu, ktcrý n]á společnou hr nici stímto obvodem a L1eťý patří do obvodu stejného

kajskóho soudu.

dlc bod 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a 'soudní exekutoÍ

pi"t"r.rr' r,tJq; 
'. 

u." riytečného odk1adu zvetcjni na ůřednl desce soudrr' na úředni desce soudniho

i*.t u,oo 
" "" 

i'u.'n.,(r\l.ch stÍánkách Exe*utorské Lomory České republlky' V pÍotoko1u se uvede

.fi'o"a 
^uet. 

.ouau, rlzrračení účastniků řizení, exekutoŤ, kteÚ spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu doš1tr.

z^ ttrlňirí shořx U\c{lenj'ch bodů přechodných ustanovení byla shora rubŤikovaná věc

rozvrŽcna n přerlíví s( soud]rírrru exekutorovi l1gr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomoug

Pavclčákoýr 14.

soudní poplatck ne(]r1' jc uhrazcn na účct soudrr č. 3703-92181l/0710' vs 4112013912'

v Olomouci dne 12.1.:013

JUl)ť. N chel Jelir ck
soudní exekutorpředscd OS v Olomouci

admin
Rectangle



uctL^16J6/rJ
Číslo jednací: 44 E 18212012 -17

pnororol o pŘolÁnÍ sprsu oxnrsxful sounnu v oLoMoUcI
souoNÍnru lxnxuToRovl dle přechodných ustanoÝení vtělených do části první,

cl. II zák.č.396/2012 sb.'

ve věci oprávnělého

proti por'inDému

JIIDr

vederré u okÍesníLo soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímtl ťÍekutoro\'i shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ust.novení vtělená do Části první, čl. II zák'č. 396/20l2 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přcchodných ustanovení iízení o \.ýkonu lozhodnutí' kerá byla zahá.j€na přede

dnem na]r)li účinnosri tohoto zákona a která podle $ 251 ákona č' 99/1963 Sb', ve znění účinném ode

dne nabýí účinrosti tohoto Zákona, ncspada3i po dni nab}ti účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' souil Io^Ťlne .o\Ťroměmč mezi soudní exekutory, kteří byli jmerrováni do jeho obvodu,

a v}Ťozumí o t()m o|rí\'něného a příslušného soudního exekutom' Není-li do obvodu soudujmmován
žádný excl{utoÍ. solr,] řílcni Ío7\Thne Íomoměmč mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do

obvodL Sotldu. lnclÝ r')i spolcŮnou hlanlci s tínto obvodem a kteý patří do obvodu st€jného

laajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše pŤedseda soudu a soudní exekutoÍ

protokol' kteď se bťZ Zlj}Ťečného odk]adu Zveřejní na úřední desce soudu, na úřední rlesce soudního

;xekl(oÍa a na irrtcr,ltt,xj"h slÍfukách |xckutorské komory České republiky' v plotokolu se uv€de

spisová mačka soudLr, trzrračení účastníLu řizení' exekutor, kte.ý spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

Z^ ])('lljití shoťn llťtltťnlch borlri přechodných ustaDovení byla shora rubřikoYaná Yěc

rozvl žen'l ll předávil s! s0 ílDiruu e\ckrrtor o\'i lIgř. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc'
Pavelčákova 14.

soudni poplatck nechl' lc uhÍnz€n na účet sorrdrr č. 3703-92l811/0710' vs 4412018212'

V Olornouci dre I 1..J.I (l 1 -l

ilhxl.'clíllťli

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 18212012

okřesní správa sociátního zabezpečení olomouc' tř.

Kosmonautů l151/6c' 772 00 olomouc

Zdenek Zendulka, n aÍ,27.05'1965'

Horni nám. l2l205' 772 00 olomouc

přcds os v Olomouci soudní exekutor

admin
Rectangle



t 0!7EX1671/ 1S

Číslojednací: 44 E 74ol2ol2 -27

pnororor o pŘroÁxÍ sprsu oxnnsxÍu soulnu v oLoMoUCI
souoŇiúu íirruroRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 44 F,74ol2ol2

ve věci oprávněného

přoti povinnému

V Olomouci dne 12.4.2013

okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř'

Kosmonautů 1151/6c' 772 00 olomouc

Jaroslava valentová, nař. l8.10'l963'

Cen. Svobody l2l7.783 sl Uničov

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedenébo dne předa| označenému

so dnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl' Il zák'č. 396/2012 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozbodnutí, keŤá byla zahájena přede

Jn.. ,,utl'tí ,itinno"i; tohoto;ákona a která podle $ 25t ákona č' 99/1963 sb', ve znční účinném ode

dne nabyti účinnosti tohoto zákona' nespadijí po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

".'o'. í'a roz\'Ťhne ro\'Íroměmě -."i .oudni exel'.utory, l'1eří byli jmenováni do jebo obvodu'

u [o^.i o to- op.awěného a příslušného souclního exekutora' Není-li do obvodu soudu.jmerrován

laáú l*n'., soud řízerrí rozwhne rolnoměmě mezi soudní exeklltory, ktcří byli jmenováni do

obuodu.ou,l,r,'k.'y má společnou hÍanici s timto obvodem a který paří do obvodu stcjného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o |icdani spisů sepiŠe předse'la soudu a soudní exel:utor

p."'"ňi, úqÍ * t* 
"'tytečného 

odkladu zverejní na úiední desce soudu, na úiední desce soudního

i'.r.-io.u u ná inte-elow1ch stÍánkách Exekutorské komory České republlky' V Frotokolu se uvede

.pi.o"a 
^uttu "ouau, 

oÁačení účastníloj řízení' exekutoÍ, keq!'spis přerzal, a den' kdy kpř€vzetí

spisu došlo.

Z, poÚžili sbořa uYed€ných bodů př€chodných ustanovení bylr shora rubřikovaná včc

ron^ržena a předává se souánímu exekutoroú Mgř. lng' Radimu opl€talovi, se síÍl|€m olomouc'

Pavelčákova l4.

sorrdní poplatek nechť ie uhrazen na účet soudu č' 3?03_921811/0710,vs 4412Ú4n|2'

JUDr.
předsed

kíítio"t
soudní exekutoÍS v Olomouci

admin
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057Exí638/15
Číslojednací: 44 E 222t2o12 -22

pnororor o pŘooÁNÍ sprsu oxnr'sNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNíMU ExxKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 22212012

ve věci oprávněného

proti povinlrómu

J tl l)r

Okresní správa sociálního zabezpečetrí olomouc' tř.

Kosmonautů 1151/6C,772 00 olomouc

JaroŠlav omasta' naÍ. 24.09.1958,

olomoucká 1287/2,785 01 Šternberk

vedené u Okresního soudu v oIomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uYedeného dne předal označenému
Šoudnínru cxekutoro\'i shořa řubrikovnný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoveni vtčlerrá do Části první, Čt. l l zák.č' 39ó12012 sb.;
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí, ldeŤá byla zahájena přede
dnem nabytí účjntlosli lohot() zákona a která pod1e $ 251 ákona č' 99/1963 Sb'. ve zrrění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabý účirrnosti tohoto ákona do působnosti
soudu. soud ro7.\Ťhnc r.'Woměfiě moi souilní exekutory, k1eří byli jmenováni do jeho obvodu,
a l'ryrozumí o tot.r oT]Íli\Tčného a piíslušného soudního exekutom' Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekrrtr'r- soLltl iiz.ní ro7vrhne lo\'iorněmě mezi soudní exekutory, keří byli 3menovráni do
obvodu souc] L i.1ťlÝ f.i sl],'lcčnou hlan]ci s lirnlo obvodem a který patří do obvodu stejného
laaJského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných tlslanoveni o přcdÍní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kte{' se bcz ll]ylečného odkladu zveřeJni na úřední desce soudu' na uřední desce soudního
exekutora a nlr lntclll.to\.iťh str'ánkách Exckutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová zDačka solldu, o7llačeDi účashlíků řizení, exekutor, L1e{ý spis převzal' a alen' kdy k převzeti
spisu došlo.

Z^ poJžilí \l]í,rlr ll\ťdťiI!ch bodů přCchodních ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a l,:cli.il'li \l lt,uJrlílnu exekutol o\'i iIgr. Irrg. Radimu opletalovi' se sídl€m olomouq
Pavelčákov:r l,l'

soudIlí popIntek ncclll' iť uhÍllzen na účet s() du č. 3703-921811/o7lo,vs 4412022212.

V Olomouci dIc 1 l.l.l0 l J

''.'|ín eli
Olomouci soudní exekutorpřcds

admin
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0'7Exí655/13
Číslojednací: 41 E 483/2009 -l8

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU DXEKUToRoVI dle přechodnýcb uŠtanovení vtělených do Části prvnÍ,

čt. lt zetč. 196lzotz sl.,

ve Yěci yýkonu rozhodnutí sp. zn. 41' E 48312009

ve věci'oprávněného okresní správa sociálního zabezp€čeni olomouc, tř.

přoti povinnému

Kosmonautů 1151/6c,772 00 olomouc

RooFS.CZ, s.ř.o., IČ zssor:ro,

I'azecká 173l39.772 00 Olomouc - Lazce

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dIe předal označenému

soudnímu exekutořovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodÍých

ustanovení ltělená do části první' Čl II zák.č.396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni iízení o výkonu roáodnutí, L1erá byla zahájena přede

dnem nab1tí úéirmosti tohoto zákona a k1erá podle s 251 zákona č' 99/1963 Sb.' ve mění účinném ode

dne nabýí óčinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti

sourlu' soud roz\Ťhne rowoměmě mezi soudní exeLutory, L1eři byli jmenováni do jeho obvodu'

a ryrozumi o tom oprá\.něného a příslušného souilního exekutora. Není_li do obvodu soudu.jmenován

ááný exekutor' soud řízerrí rozvrhne Íol'Ťoměmě mezi soualní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvoáu soudu, kteÚ má společnou hranici s timto obvodem a kter'ý patří do obvodu stejného

kŤajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol' který se bez zbyečného odk]adu zveieJni na úiedn' Llesce soudu' na útední desce soudního

exekutora a na intemetoÚch stŤá.kách Exekutorské komory (''eské republiky' v protoko]u Se uvede

spisová značka soudu, oňačení účasmí]<u řizení, €xekutor, kteď spis převzal' a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

zz ponžilí shořa rrvedených bodů přechodných ustanov€trí byla shora rubrikovaná Yěc

rozvižcna a předává se soudnímu €xekutoroli MgŤ. lng. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,

Pev€lčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

,,

a| .'elínek
OS v Olomouci soudní exekutor

admin
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0t7Ex1657/15
Číslojednací:44 E 5o4tzo12 -46

PRoToKol, o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveíí vtěleDých do části první'

čt' II zanč. :golzotz st..

ve yěci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 50412012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

přoti povinnému

Kosmonautů ll51/6c' 772 00 olomouc

vít IIerman, nar. l5.l0.l959'

stiborova 598/29' 779 00 olomouc - N€ředín

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeíého dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora ÍubrikoYaný spis' a to postupem dle přechodíých
ustanoyení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni iizeni o qjkonu rozhodnuti. iterá by]a zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a l(terá podle $ 25l zákona č. 99/19ó3 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, ncspadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto ákona do působnosti
soudu. soud roz\'Ťhne rc\'noměmě mezi soudní exekutory, L1eři byli jmenouáni do jeho obvodu,
a lyrozumí o tom opráměného a příslušného soudního exekutora. Není-Ii do obvodu soudujmenován
ádný exeLutor' soud iízcní Íozwhne ro'lrroměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu' který má společnou fuanici s timto obvodem a k1erý paří do obvodu stejného
ka.jského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sŤíše předseda soudu a soudní ex€kutm
pťotokot, kter'ý se bez zbytečného odkladu zveřejní na rířeilní desce soudu, rra uřeilní desce soudního
exekutora a na intemetových skánkách Exekuto$ké komory České repub[ry. V protokolu se uvcde

spisová značka soudu, označení účastnílaj řiz.ení' €xekutor, který spis převzal, a dm, kdy k pře'Vzetí

spisu došIo'

Za ponžiti shora uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutořoYi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní poplatek nechť je uhraz€n na úč€t soudu č. 3703-921811/0710' vs 44l20504l2.

V Olomouci dne 12,4,2013

.IUDr. al Je|ínek
os v Olomoucipřed
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o57EX'16s8/15
Číslo jednací: 43 E 514l20o2 -l4

PRoToKoL o P]ŘElÁŇ sprsu oxnrsxinn sounpu v oLoMoUcI
soUDNiMU ExEKuronov1 a" p"rř"n-oa-"yJ ustanovení vtělených do části první'

čt' lt 
"ekc':so/zolz 

sb''

v€ věci výkonu řozhodnutí sp' zn' 43 E 5l4l2no2

ve věcl oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republiky' soudní

!67211a,140 67 Praha 4

proti povinnému ,Ian Schulz, nar. 15.01.1964'

Večeřova 13. 779 00 olomouc_Křelov

vederré u okřesního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže úvedeného rlne předd označenému

soudnimu exekutoroni snora rutrir<ooaný spisl 1_t9. 
postup€ú dle přechodných

""_,""''".i ",tr".a 
oo Části prvni, čl' lt zákč' 39ó/20l2 sb"

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni Íizeni o výkonu rozhodnutí' kteÍá byla zaháiena přede

il'.,í"nffiíň,náJi;;ň i'atonu o tt"'a poat' 5 z5ízákona č qa/l96] sb'' ve znění účinném ode

il:';Ji1ilt'];;ři;'h;i" 'at .", '"'p"iijl 
p" ini nabyi ueirrnosti tohoto zálona do působnosti

ffJJ:Kj";;.;;;.'oňo.e-e .""i "oiai 
exetutory, kteií byli jmenováni do i€ho obvodu,

;tH;; il;;;;'njnet'o u pri'rusner'á *'rdniho e"ekulora' Není-li do obvodu soudu jmenován

žáílnÝ exekutoÍ. soud řízeni rozvrlrne '";;;il! mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

;i;'a":"ň" Ň .J_.p.r"e'- t"*i"i 
' 
tiÍnto obvodem a kteď patří do obvodu steiného

krajského soudlr.

dlc bodu 8) přechodnjch ustanovení o pi€dáni spisů sepíše předseda \oudu a soudní exekuloÍ

ffi;ífi. u,#;;;;;;il;"e neto oalt"au iu-'i'jni ia úiední desce soudu' na úŘdni ílerce soudniho

;xekutom a na'l-nlemelo\^ich sr'a ricn cxel'rtÁI(e |omor1 České íepublik}' V prolololu 'e uvede

!ii.::#fi,ň il;;.í"l""i r'l""'ltii ii'"'i' exekutor'"kteni spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

z^Dolržilishorauved€nýcbbodůpÍe(hodnýchust9novenibylashorarubrikovanávěc
í^5#; ;ffi;;;"loiá'J'' "'"r'i"o'ori 

l\igr' lng' Rarlimu oplelalovi' se sidlem olomouc'

Pávelčákova 14.

v olomouci dúe 12.4.2013

Jelínek
OS v Olomouci

?,Ť:;íť'j-:-"ů

admin
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0s7EX1659, i5
Číslojednací: 42 E 527l2oo8 -39

PRoToKoL o PŘEDÁrrÍ sprsu oxnnsxÍlr sounrlr v or'oMoucl
SoUDNiMU ExEKI-rToRovl dle ;ňh;dních ustanovení vtělených do části první,

čt. ll 
"ekt' 

tsolzolz su"

ve věci výkonu řozhodnutí sp' zn' 42 E 527 l2o0a

ve vřci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republiLa' Soudní

!672lla' 140 61 Ptaha 4

proti povinnému Jaroslav Kaleia, nar. 21'04'1912'

Přichystalova 107?/70, 779 00 olomouc - Hodolany

vedené u okŤesníbo soudu v olomouci

PředŠeda okresního Šoudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

Šoudní u exekutorovi strora rurňřovaný spis' 1_t9. postupem dle přecbodných

".**'""r 
*lr""e ao části pwni. čl' ll zákč' 39ó20!2 sb''

kdv

dle bodu 2) Échto pi€chodných ustano\eni řizeni o Výlonu rozhodnuti' která byla lahájena přede

ii,'#;"ui;í ;;;;.ii;.hoto 2ákona a kteJ pod-l; $ 25l'ákona č' qq/ lqÓ3 Sb'' ve lnéni úČinném ode

.lne nabui účinnosti loholo zákona' 
""p"iá';i 

p" i"i nabýí úČinnosti loholo álona do působnoíi

:;:d" il;'.;;;ň; ň"o.e-o'.*i ..ii'ii exekutory, Lteii byti.jmenováni do jeho obvodu'

i"#.i"'*r_"'r". .ora"'e.er'o a příslušnéňo soudního exeŘutora' Není-li do obvodu sorrdujmenován

žájnÝ exekutoÍ. soud řízení rozvrhne '""'ÁlÁe 
mezi souclní exekutory' kteří byli imenovráni do

íili"T;ň'';;"ij .a-.p.r"o"" h;;;i-'"í-t" obvodem a kteťý patří do obvodu stejného

krajského soudu.

íll€ bodu 8) paechodných t]stanoteni o piedaní spisů seplš€ piedseda soudr_r^a- soudni <xelutor

lll,,il""'i]riJ""'. il, 'i'y"Jného 
odl ladu 

'zveiej 
n i na úíedni desce 'oudu' na uiední desce soudniho

:-:i:J;;;;'" i;ň;wctl'st ,ior.acn r*J"i"iira t..".v ce'ké republil$. V píololotu .e u\ede

!ii::uff,i: ffi;""'"l"'] 'il""'*í!i'"'i' "*"t'uto"'tte'i' 
spl" pievzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

Za Doužiti shora uvedeíých bodú přecbodných ustáíot€íi byla shora rubrikovaná rěc

*"#il ;il;.i;"]ooáoi'u "*"r'li'o'ovi 
M-gr' Iug' Rar|imrr oplelálovi' se sídlem olomo c'

Pavelčáková l4.

soudní poplatek nechťje uhrazen Dá účď soudu č' 3703-92lE11/0?10' vs 4212052708'

v Olomouci dne 12.4.2013

al Jelínek
v Olomouci soudní exekutor.IUDr.

i;i;Ji't''i.?'"'i'

admin
Rectangle



057Exí680/12
Číslojednací:44 E 74812012 -26

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení Ytělených do části pr!Ťi,

cl' II zák.č. 39ó/2012 sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 B' 748/2012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů l151/6c' 772 00 olomouc

vlastislav BÍosinger' naŤ. 12.03'1950'

-I yÍdíkoya 7 416,772 00 olomouc - Lazc€

vedené u okřesního soudu v o|omouci

Předseda okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekrrtorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustaíovení ytělená do části první, ČL Il zák'č' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodÚ 2) těchto picchodných ustanovení řízení o Úkonu lozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto ákona a L1ená podle { 251 zákona č' 99/1963 Sb', ve zrrění účirmém ode

dne nabýí účinnosti toboto zíkona, nespadaJí po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud Iozwhne Íouloměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a !]Ťozumí o tom opÍá\'něného a příslušného soudního exekutora' Není-]i do obvodu soudu jmenoqán

žádný exekutor' soud řízení rozlrbrre ro\'noměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kte.ý má společnou hmnici s tímto obvodem a kteqý' patří do obvodu stejného

kajského soudu.

dlc bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ

protokol, který se bez zbyečného odk]adu zveie]ní na útedni desce soudu, na uiedni desce soudního
'.*.kutoru 

u r'u intemetofoch snán}ách Exekutorské kornory České republiky' v proiokolu se uvedc

spisová značka souilu' omačení účastníků řízení, exekutor, kter'ý spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisu došlo'

z^ po!žití shora uvedených bodů přechodíých ustanoveni byla shora rubřikovaná věc

rozvižena a předává s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek nechťje ubrBzetr na účet soudu č. 3703-921811/0710'ys 4412v4al2'

V Olomouci dne 12.4'2013

.ruDr. l.Ielínek
S v Olomouci soudní eÍekutorpřed
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0'7Exí660/1J
Číslojednací: 43 E 547Dofi -l3

pnororor- o pŘnnÁNÍ sprsu oxnnsNÍM soUDEM v or,oMoucl
soUDNíMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. II zákč. 396/2012 sb''

ve věci r.ýkonu rozhodnutí Šp. zn. 43 B,547l2o1o

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř.

proti povinnému

Kosmonautů 1151/óC' 772 00 Olomouc

Miřoslav Horák, nar. 06.04.1974'

Ge\eÍála Píl<y 49214' 779 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

PředŠeda okresniho soudu v olomouci níže uvedeíého dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shoŤa rubřikovaný spiŠ, a to postupem dle př€chodných
ustanov€ní vtělená do čósti první, čl. II zák.č.3962012 sb.'
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízení o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto ákona a ktená podle $ 25] zákona č' 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákoná, nespadají po dni nabýí účí'nosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvřhne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodrr'
a vyrozumi o tom oprávněného a přís|ušného soudního exekutora' Neni-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řiz€ní Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekÚtory, L1eří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hÍanici s timto obvodem a který patří do obvodu s1ejnébo
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů s€Píše předseda soudu a soudní ex€kutof
protokol, kteÍý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetov'ých shánkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu' omačení úěastníků řízeni, exekutor, kteťý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

Za polržití shora uved€nýcb bodů přechodných ustanoYení byla shořa rubrikovaná věc
rozvržena a předává se Šoudnímu exekutorovi Mgr. Ing. R'diÚu opl€taloYi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

I
JUDr. Michal Jelínek

předseda OS v Olomouci soudní exekutor

admin
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e5/EXl678/12
Číslojednací: 42 n 745l2oo5 -16

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoI'DNÍMU ExEKUToRoW dle přechodných ustanovení ytětených do Části první,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E 74512005

ve věcl oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republiky, soudní

proti poviunému

1672/la' 140 67 PÍaha 4

Payel Kosina, nar. 06.04.1968,

Bří. čapků 783' 783 91 Uničov

Ýedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného due předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustaíovení vtělená do části pnní, čl. lI zák.č. 39ól2o12 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení říz€ní o v'ýkonu ťozhodnutí, která byla zahájena přede
dn€m nabytí účinnosti tohoto zákona a k1eÍá podle s 251 zákona č. 99/1963 Sb', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účimosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud íozrŤhne rcvnoměmě mezi soualní exekutory, kteří by]i jmenováni do jeho obvodu,
a v}Tozumí o tom oprálŤrěného a příslušného soudního exekutora. Nerrí_li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízerrí roz'tbrre rovnoměrně mezi souilní exekutory' L1eří byJi jmenovánl do
obvodu soudu' ker'ý má společnou hranici s tímto obvodem a L1eÚ patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol, ktelý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřeilni desce soudu, na úřední desce soudního
exekuton a na intemeto!^ých stánkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastníkl řízení' exel:utor' kteÚ spis převzal, a den. kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ po!žíti shořa uvedených bodů př€chodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutoroYi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14'

soudní poplatek necht' je uhrazen na účet soudu č.3703-92l81l/0710' vs 4212074505.

v Olomouci dne 12.4.2013

al Jelínek

ÉffůQPšgst
17t t3 v olcircucl

. IDř
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05lEI16/9r12
Číslojednací: 43 E 74al2012 -35

pnotoxor- o pŘrDÁNÍ sPIsU oIGEsNÍu souonu v oLoMoUcI
souoNinru rxtruToRovl dle přecbodnýcb ustanoveni vtělených do Části první'

Cl. II zák'č' 39ó12012 sb.'

ve věci výkoÍu rozhodnutí sp. zn. 43 E 74812012

ve věci oprávněnébo

proti povinnému

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr. Jelínek

okresní správa sociílního zabezpečení olomouc, tř.

KosmoDautů 1151/6C' 772 00 o|omouc

Libor Jaroň' nar. 25.0l.l967'

sokolská 536/22' 779 00 olomouc

vedené u okÍesního soudu v olomouci

Předseda okrestrího soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

Šoudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustaDovení vtěleuá do Části pnní, Čl. lI zák'č' 39ól20l2 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí, Lterá byla zahájena přede

dnem nab}ti účinnosti tohoto zákona a t1erá podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb.' ve měni účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účinnosti lohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozlThne Iovnoměmě mezi soudní cxelutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a v}Ťozumí o tom opláměného a příslušného soudního exekutoŤa' Není-li do obvodu soudujmenován

Žádný exckutol' soud iízení roz.,'rhne Ío\'noměrně m€zi soudní exekutory, L1eři byli jmcnováni do

obvoalu soudu, kte.ý má společnou branici s tímto obvodem a l'1erý patří do obvodu st€jného

kra]ského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol' keý se b€z zb}'tečného odkladu zveieJni na úredni d€sce soudu. na uiední descc soudního

;xckutora a na intemeto!"ých stÍánkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvede

spisová zrračka soudu, omačení účastníků řizení, exekutol' kteď spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ poltžiti shořa uvealených bodů př€chodných ustánov€ní bylr shora řuhřikoYaná věc

rozvržena a př€dává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€chť j€ uhlazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4312074812.

OS v Olomouci
o!(R ESN I SOgt
I rr i 

' 
- ir'l'l

před soudní exekutor
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-u5!EI 1081/
číslo;ednací: 41 E 774Do1l -32

pnororol o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU EXDKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělenýct ao čóJip*r,i,

čI' n),ak.t. :sóDorz st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 774l2oll
ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republiky' soudní

1672ll^,140 67 Pr^ha 4

proti poyinnému Radek cziharsch, íar' 23.01.l9ó8,

Berounská 141, 783 06 Dornašov nad B1.stňcí

Jelinek

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci nfie uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora řubřikoyaný spis' a to postupem d|e přechodných
ustanoyení vtělená do části pnní, čl.II z ájť'č. i96}0r2 sb;
kdv

d|e bodu 2) těrhto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena př€de
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kte.á podle s 25l zákoná č. 99/l963 Sb', ve znění účinném ode
dne.nab}'tí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účimosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud Íozvrhne ťovnoměmě mezi soudní exekutory' L1eří byli jmenováni do jeho obvodu,
a Y'Ťozumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří by|ijmenováni do
obvodu soudu, který má společnou branici s tírnto obvodem a který patrí do obvodu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše př€dseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desie soudu, na úřední desc€ soudního
exekutořa a na int€rnetoaých stránkách Exekutorské komory České republilf' v protokolu se uv€de
spisová značka soudu, označení úěastniků řízení, €xekutor, kt€rý spis převzal, a áen, kdy k pievzetí
spisu došlo.

Za poltžiti sbora uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shoŤa rubrikovaná Yěc
rozvrž€ná a př€dává se Šoudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletelovi, se sidlem olomouc'
Pav€lčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhřazen ne účet soudu č' 3703-92181l/0710, vs 4112077411.

V Olomouci dne 12.4.2013

13

OS v Olomouci

r'::'l:i ::'" rl*
lrr :i " ,1'lr' "

soudní exekuÍoř
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,!,.51EXt617l1J
Číslo jednací: 41 E 8gt2ol2:25

pnororol o pŘrnÁNÍ srrsu oxntsNiM soUDEM v oLoMoUCI
sounNÍIuu txrxuToRovl dle př€chodnych ustanovení vicr""y"r' á" 

_e-ešři*"r,

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.,

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 41E 8gt2ol2
ve yěci oprávněného okresní správa sociálniho zabezpečení Olomouc, tř.

Kosmonautů 1l5l/óC' 772 00 Olorrouc

přoti povinnému Martin Dombi, nar, 17.03.1977,

Černovírská 26ll9a, 774 00 olomouc - černovír

JUDr.

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi Šhora rubrikovaný spiŠ' a to postrpem dle přechodných
usÍanoveni vtěIená do Části první, čl. II zákč. 3b6i2012 sb.''
kdv

dle bodu 2) těchto přechďných ustanoveni rizeni o D;konu roáodnuti, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zíkona a která podle s 25I zikona č. 99ll9oi šr. 

',"''neni 
t e;-o* oa"

::':':rY:,".]:]:j:l.hoto ziil)on-a. nespada;í po áni nabytí účimoýi tor'oá'álou oo p,irounortisouou. souo rozvftne rovnoměmě me7i soudni e\ekulory. l'leii byli jmenováni do jeho obvodu,

:-}_::':T]-..:. "p1á:něného 
a přislušného soudniho exeiutora. Není-lído obvoJu soudu jmenouán

zaony exe\utor. soud řízmí roz\rhne rovnoměrné me/i soudni exe(ulory. kleří b1li jmenováni doobvodu soudu. kteD má 5polečnou hranici s tímto obvodem a r""1r''p)rl-lo-'ou"oau.r.j"er'o
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutorprotokol' ktery se bez zb'tečného odkladu zveřejní;a úřed;í d€;e souau, nu,iteJni a"."" 
"ouanihoexekutom a na intemeto\"ých stnínkách Exekutorské komory Česlé..puúiity. ři.oror.oru." u'"a"spisová zíačka soudu. označení účastníků řizení, e\ekutoí, kteď spisi'r""'jL ' á".' kdy k převzeti

spisu došlo.

z^ pol'ži'j sbora uvedeoýcb bodů př€chodných ustanovení byla shora rubrikovaná věcřozvŤzena a prcdává se soudíímu exekuÍorovi Mgr. Iog' Rádimu opletalovi' se síall€m olomouc'Pavelčákova 14.

soudní poplatek Íecht'je uhřazeD na účet soudu č' 3703-921811/0710' vs 4r12008912.

V Olomouci dne 12.4.2013

al Jelínek
v Olomouci

-. : ",i;rl.;i,!,

předseda
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Číslo jednací: 44 E 7 5o/2o1o -37

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoyení vter"oy"n ao 

_č-'á.ti 

p*oi,
cl. tI zák.č. 396/2012 sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 75o/2o1o

vevěci oprávněného okresní spráya sociálního zabezpečení olomouc. tř.

proti povinnému

ichal.Ielínek

Kosmonautů 1151/6c' 772 00 olomouc

Marcel Novotní nar' 28.06.19ó8,

václava lll. 70/l2, 77l 00 olomouc-Lazce

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenérnu
soudnímu exekutorovi shora ruhřikovaný spis! a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zák.č. 396/2012 sb;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí řízení o l'.ýkonu rozhodnutí, Lterá byla zalr.ájena přede
dneÚ nabýí účinnosti tohoto zákona a l<teá pod]e s 251 zikona č' 99/1963 sb', ve zněni účinném ode
dne 

-nabýi účiÍnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}tí účiÍmosti tohoto zikona do působnosti
soudu, soud roz\.Ťhne lol.r)oměmě mezi souilní exekutory, kteí byli jmenováni do jeho obvodu,
a \ryŤozumí o tom opÍáhěného a příslušného soudního exekutořa. Nmí'li do obvodlr soudu imenován
žádný exckutor' soud řízení rozwhne folT]oměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovánr do
obvodu soudu' ketÍ má společnou hranici stímto obvodem a L1eÍý patří do ob;odu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sŤíše předs€da soudu a soudní exekutor
protokol, L1eď se bez zbytečného odk]adu Zveřejní na r!ředrri ilescc soudu, na úředni desce soudniho
exekutora a na internetoqich stránkích Exekutorské komo.y České lepublik),' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízeni' exekutof, kt(jď spis př",r"ál, u ,len' kdy k převzetí
spisu došlo.

zu ponžílí shořa uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shořa rubřikovaná Ýěc
rozrŤžena a předává se soudnínru exekutoroYi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' s€ sídlem olomouc,
Pav€lčákov' l 4-

V Olomouci dne 12.4.2013

soudni exekutořOS v Olomouci

admin
Rectangle



0l!7EX166t,iJ
Číslojednací: 42 E 555/98 -25

PRoToKoL o PŘEoÁNÍ sprsu oxnnsrvÍu souotl.t v oLoMoUcI
souonÍuu nxrruToRoVl dle přechodných ustanoveDí vtělených do Části prÝni'

cl. II zák.č' 39ó/2012 sb..

ye Yěci yýkonu řozhodnutí sp. zn. 42 E 555/98

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení v olomouci, tř.

proti povinnému

Kosmonautů l151/6c' 772 00 olomouc

SAS & KIA interier, spol. s r'o., IČ 45l94912,

Palachovo nám. 1, 772 11 olomouc

vedené u okresního soudu v oloúouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení \'tělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o qÍkonu rozhoalnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účiÍmosti tohoto zákona a ktená podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb., ve mění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnostl

soudu, soud Íoz!Ťbne lo\moměmě mezi soudní exel(rtory, L1eří byli jmenováni do jeho obvodu'
a ryrozumí o tom oprár.rrěného a příslušného soudniho exekutora. Nenili do obvodu soudujmenován
Žádný €xekutol, soud řízmí roz!Ťhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, l'1ený má společnorr bmnici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepiše předseda soudu a soualni exekutor
protokol' k1e1.ý se bez zb}tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního

exekutom a na intemetoťch stÍánkách Exekutolské komory České republiky. V protokolu se uvede

spisová mačka soudu, označení účastníL1i řizeni' exekutor, kte.ý spis př€'Vzal, a den. kdy k pievzetí
spisu došlo'

za polžití shořa uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc
IozvržeÍa a předáYá s€ soudnímu exekutorovi Mgř. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
PavelčákoYa 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr. al Jelínek
y Olomouci

ct .l!::! sc' D

' 'r V C i-C

soudní exekutorpředs
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PRoToKoL o PŘEnÁxÍ sprsu oxnnsxÍu souoru v oLoMoUcI
souňŇÍl'ru txnruToRoVl dle přechodných ústanovení vtělených do čáŠti první'

cl. II zákč.396/2012 sb.'

ve věci r.ýkonu rozhodnutí Šp. zn. 43 E 760DoI2

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňskí služba české republiky, soudní

proti povinnému

167211a, 140 67 Prtha 4

Michal Kern' nar. 08'03.1982,

Jesenická 697r, 785 01 Šternberk

Jelínek
OS v Olomouci

vedeÍé u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v oloúouci níže uvedeného dne předal označenému

souilnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení ytěl€ná do části první, čl. II zákč. 3962012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle Š 25l zákona č. 99/1963 Sb., ve znění ričinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu, ioud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumí o tom oprávněného a přislušného soudního exekutora' Není_li do obvodu soudujmenován

žááný exekutor, soud řizení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní €xekutory, kt€ři byli jmenováni do

obvodu soudu, kteťý má spol€čnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvod stejného

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor

protokol' kteý se bez zbytečného odkladu zveřejni na úřední d€sce soudu, na uiedni desce soudního

lxekutora a na intemetowych stŤánkách Exekutorské komory České íepubliky' v protokolu se uvede

spisová znaěka soudu, označení účastníků řízení' exekutor, kteťý spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisu došlo'

z^ poltžití sbora uvealených bodů přechodných ustaDovení byla shořa rubrikovaná věc

rozvrž€na a př€dává s€ Šoudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletelovit s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhřazen na účet soudu č. 3?03-921811/0710' vs 4312076012'

V Olomouci dne 12.4.2013

soudní exekutoř

admin
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v ol-oMoucl
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtěIených do části první,

Cl.Il zák.č' 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 15612012

ve věci oprávněného okresní spřáva sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů 1l5l/óc,772 00 olomouc

Miroslav Valouch, n ar. 12'02.1956,

Horní náměstí 583. 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

Šoudnímu exekutorovi shořa řubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zák'č' 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoverrí řizení o ýkonu rozhodnutí, L1erá byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a ktem podle $ 25l zákona č. 99/1963 Sb', ve znění ričinném ode

dne nabyií účinnosti tohoto ákona, nespada.jí po dni nabytí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu, soud Íoz\Ťhne ro\'noměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a lyŤozumí o tom oprárněného a příslušného soudního exekutoÍa' Není-li do obvodu soudu jmenován

ádný exekutoÍ, soud iízerrí rozvrbrrc Íormoměmě mezi soudní exekutory, klefi byli jmenováni do

obvotlu soudu, kter-ý má společnou hranici s timto obvodem a keťý paři do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanov€ní o předání spisů sepíše předseda soudu a soudnl exekutor

protokol, L1er,i se bez zbýečného odkladu ZveieJní na úiední desce soudu. na ůiední desce soudního

!*"kutoá a na intcmetor.ých stránkách Exelotorské komory České republiky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, omačení účashlíld řízení' exekutol, ktelý spis převza]' a dcn, kdy k převzetí

spisu došlo.

zi poltžití shora uv€d€ných bodů př€chodíých ustanovení byla shora rubrikovaná věc

rozvižena a předává se soudnímu exckutorovi Mgr. Ing. R'dimu opletalovi' se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudtrí poplatck trechť je uhlaz€n na účeÍ snrrdu č. 3703-921811/07|0'vs 4312015612'

v olomouci dne 12.4.2013

icha| Je|ínek
OS v Otomouci soudni eÍekutor
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Číslo jednací: 42 B' 7I1l2o02-1l|

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v ol,oMoucl
souoůiiu"'tir-"urďnóvt ar" pr""nodných ust&íovení vtělených do cáŠti první'

čt. u 'arč' 
Jg0/2ot2 st"

v€ věci oprávněného

proti povinnému

Dál€ se konstatuje, že

soupis movitých věcí a
soudu.

ve věci výkonu rozhodnuti sp' zn' 42E7l1l20oz

Krajský soud ostrava, Havlíěkovo nábřeži la35B4' 12a 81

ostřav&

Jiři Pivoda, nár. l3.03.l955,

Bvstročice 151, 783 4l Bystročice

vedené u Okresního soudu v olomorrci

Předs€da okřesního soudu v oloúouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímrt erekutořovi shoťa 'nr'iL'o'""y 
spis' 1_t9- postrrpem dle přechodných

"..ii.-**i "tcr"* 
ao Části první, čl' ll zákč' 39ó/2012 sb"

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řiz€ni o v'ikonu íozhodnuti' k1erá byla zahájena přede

il'JH;í,:řň;"iii;il.líonu o n"J pJr" s z5I zákona č' 99/1963 sb'' ve znění účinnéÍn ode

;li: J;#ilil;řň;"e*'"", """p"aill 
|o ini nabyi účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rovnomémě '.r, 
l_o-iaii .*.t u,o.y. lteři b)li jmenováni do jeho obrodu'

i"*"r*ňi 
" 
i". .o,a"neného a piislusného rcudního exeiuro'a' Neni-li do obvodu soudu imenován

;"# ffi;ň;'ňd 
"""ni 

,o^ir"'" 'onnorne'nc'""i 
soudní ex€kutory' L1eří byli jmenováni do

íil'r":;;i;'' řů .7' 
"p.r"o'o" 

l"-i"i 
' 
iirnto obvodem a kteď patří do obvodrr steinébo

krajského soudu.

dle bodu 8) piechodných uslano\eni o píedáni 'pisů sepik pÍedseda )oudu a soudní elekulor

".i,"r"r. 
*i#.. u"' 

''oyeeneho 
odkladu'zreiejni na úiedni de"ce soudu_ na úiedni de'ce soudního

:,."'ň;;';n; i;,;'*l";ých sEánkách e*Juiolr." to.o.} Ceské republik1'' V prolololu )e uvede

iii"J#'Jnl,* ;;;;á"í'"lJ t'e"n"rúii""í' exekutor'-kteý spis převzal' a den' kdy k převzeti

spisu došlo.

Za \otlžitísbora utededých bodů přecbodných uslaBoveni byla shora 
'5"i16yaaá 

věc

;;;ň";; 
^ 

předává se soudnimu exekulor"ovi Mgr' lng' Radimu opletalovi' se sídlem

olomouc, Pavelčákova 14.

ve shořa řubrikované věci byl proveden dne 8'8'2007

ao" tz.l.zoos došlo k zljištění těchto movitých věcí ze str'ny

Jedná se o nísledující úovité věci:

harevnÝ televizor zn. Philips + ovladď
- poloía e. l soupisu moviqch véci Ze dne 8'8'2007



pokračování 2- čislo je&\aci 42 E 'l 17 l20o2

specifikovaná věc se předává spolu se spis€m označenému soudnímu exekutorovi
opatřené příslušným ozDaěením $ soudní exekuce".

Náklady státu za zámeěníka (viz č'l. 69' 70) necht'jsou uhrazeny na účet soudu č' 19-
92181110710, VS 427172002, SS 2552007.

V Olomouci dne 12.4.2013

.IIIDř.
před

o:ieiStii $oUD
r/r 38 v oLoMOUcl

al Jelínek
v Olomouci soudni exekutor

D_prolokol_lvÍv-oc
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0 tlEXle6SttS
Číslo;ednací: 43 E ó74D0l2:-34

pnotoror- o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dte přechodných ustanov€ní vtělených do části první'

cl. II zákč.396/2012 sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 61412012

ve věci oprávněného Městský úřad Šumperk, nám' Míru 1, 787 01 Šumperk

proti povinnému věra Knoblochová' nar. 30.01.1983'

Pňovice 52, 784 01 Pňovice

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předa| označenému
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis' a to postup€m dl€ přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čl. II zá|Cě. 396/2012 sb',
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, kteÍá byla zahájena přede

dn€m nabýí účinnostitohoto zákona a kteÍá podle $ 251 zíkona č. 99/19ó3 sb., ve znění účinném ode
dne nab}tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud Íozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory' k1eří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyÍozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu sot'dujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozv.hne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteryi má společnou hranici s timto obvodem a který patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dl€ bodu E) přechodných ustaňovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, ktel.ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na int€meto\.ých stnánkách Exekutorské komory České republiky. v píotokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutoÍ, ktery spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ pol'žití shora uvedených bodů př€chodných ustenoveDí byla shora rubrikovaÍá věc
rozvržena a př€dáYá se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu op|etalovi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudni poplalek necht'je uhřazen ná úč€t soudu č. 3703-92lEl U0710' vs 4312067412'

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr. al Jelínek
před OS v Olomouci

admin
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Číslo jednací: 44 E 784/2or2 -33

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRoVI dle přechodných ustanoveni vtělených do části první,

cl' II zák.č. 39ó/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 44 E 78412012

ve věci.oprávněného statutární město Brno' Dominikfuské náměstí l' 601 67 Brno

proti poYiínému olga chladová, nar. 27.04.l97o'

tř. svořnosti 164/17, 779 00 olomouc

JUDr. al Jelínek
OS v Olomouci

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora ÍubÍikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovení vtě|€ná do Části pnní, čl. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ťkonu ro*lodnutí' která byla zahájena přede

dnem nabyti účinrrosii tohoto zákona a která poďe Š 251 ákona č' 99/1963 Sb'' ve znění účinném ode

dne nabytí účjnnosti tohoto zákona, nespada;í po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

sorldu. šoud Íozwhne Io\.Íroměmě mezi soudní exekutory, kteří byli.jmenováni do jeho obvodu,

a rJŤozumí o tom oprá\'něného a příslušného soudního exekutora. NmíJi do obvodu soudrr jmerrován

Žááný cxekutor, soud řízení roz'v'rhne lorÍromémě mezi soudní exekutory' L1eří byli jmenováni do

obvoiu soudu' kteď má společnou branici s tímto obvodem a kteý patŤí do obvodu stejného

loajskébo soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutol

protoko| ktéIý se bez ziytečného odkladu zveiejní na LiLiedni desce soudu. na úiední.lesce soudního

exckutora a na intemcto\"ých stťánkách Exekutorské komory Česke repLrblrlry' v protoko]u sc uvede

spisová zn ačka soualu' označeni účastníků řízmi, exckutoÍ, L1eď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ ponžití shom uvedených bodů přechodných rrstanovení byla shora rubřikovaná věc

rozvržena a předává s€ soualnírnu €xekutořoú Mgř. Ing. Radimu opletaloÉ se sídlem olomouc'

Pávelčákova 14'

Soudní poplrtek nechť ie ubrazcn na účet soudu č. 3703-921811i07r0' vs 441207R412'

V Olomouci dne 12.4.2013

předs
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Číslojednací: 43 E 5932oi2 -20

pnotoxor- o pŘnlÁxÍ sptsu oxnnsMM soUDEM v ol,oMoucl
sotmxÍltu txBrUToRovI dl€ přechodných uŠtanovení vtělených do části první,

cl. II zákč.39ó12012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 593l20t2

ve věci oprívněného Městský úřad Šumpeřb nám. Mířu 1, 787 01 Šumperk

proti povinnéEu Marian Hypr, nar. 27.11.1971,

Masarykovo nám. l,783 91 Uničov

vedené u okresniho soudu v olomoucl

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu €xekutorovi shořa rubrikovaný spis' a to postup€m dle přechodných
ustanovelí vtělená do části první, čl. II zák.č. 3962012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rczhodnutí, ktelá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnostitohoto zákona a kteÍí podle s 25l zákona č. 99/1963 Sb., ve zněni účinném od€
dne nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor' soud řízení rozvrhne íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli.jmenováni do
obvodu soudu, který má spoleěnou hřanici s timto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přeohodných ustanovení o předliní spisů s€píše př€dseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se b€z zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
ex€kutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory Č€ské republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, l1ery spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ ponžilí shora uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shoŤa řubřikovaná věc
řozvŤžéía a předává se soudnímu ex€kutoroYi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní poplatek n€cht'je uhrlzetr na účet soudu č' 3703-921E11/0710' vs 4312059312.

V Olomouci dne 12,4,2013

.IelínekJUDr.
OS v Olomouci soudní exekutor
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pnororor, o pŘnoÁNÍ sprsu ornrsNÍM soUDEM v ot,oMoucl
souoNÍruu nxrruToRovl dle přechodných ustanovení vtě|ených do čásfi první,

Cl. lI zák.č. 396/20l2 Sb.'

ve věci Úkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E z9l2o12

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř'

proti povinnému

Kosmonautů 1151/6c,772 00 olomouc

Pavel Hampl, nar. 17.07.1980,

Tovární 142' 783 53 velká Bystřice

yedené u okresního soudu v olomouci

PředŠeda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dtre předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa ťubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
uŠtanovení vtělená do části první, Čt. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí řízení o \.ýkonu rozhodnutí, která byla zahájcna přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kerá podt€ ó 251 ákona č' 99/1963 Sb'. ve znění účinrrém ode
dne nabýí účiÍmosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosli
soudu' sotrd lozwhne ror'rroměmě mezi soudní exelutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a D7rozumí o tom oplá\,něného a přislušného soudního exekutola' Není-Ji do obvodu soudu;menovrán
Žádný exckutor, soud řizmí roz\,1'hne ronoměmě mczi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má spotečnou branici stímto obvodem a L1erý patří do obvodu ste.jného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kerý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutoŤa a na intemetoÚch stránkách Exetatorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu' omačení účastníld říz€ní' exekutor' keý spis převzal, a d€n, kdy k převzeti
spisu došIo'

z^ ponžiÍí shora uved€ných bodů přechodných ustanovení byla shora rubÍikovaná věc
rozvrž€na a předává s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

soudní poplatek necht'je uhřazen na účet soudu č' 3703-92l8'l l/0710'vs 4412002912.

V Olomouci dne 12.4.2013

Šoudní exekutor

oi(x:5lll so uB
, I j! \' CLOI"O: !l

ha|.Ielín€k
OS v Olomouci
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|5lExí669/í3
Číslojcdnací: 43 E 691/2012 -37

^^-'PRoToKoL o pŘnlÁr,li sprsu ornssNfu.r souorM v oLoMoUcIsoUDNIMU DxEKUToRov:dle přechoaoy"r' o.taň*iiiil'yiíř" _e-e'ň*'',
Cl' lI zák.č. 396/2012 sb.,

ye věci yýkotru řozhodnutí sp. zn' 43 E 691/20|2
ve věci oprávněného okr€sní spřáva sociálního zabezpečení olomouc' tř.

Kosmonautů 1151/6c,772 o0 olomouc

proti povinuému
Růžena Ščuková, nar. 14.12.1972,

Přichystalova l077170, 779 00 olomouc rHodolanv

yedené u okresniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci niže uledeného dne předal označetrémusoudnímu exekutorovi shořa řubrikova]ý- 
:qi:: " J *.'o.il_.ii" přechodnýchustaÍovení vtěIeDá do Části první, ČL lI zet't' s'solzotz št.i'kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu rozhodnutí, kelá byla zahájena předednem nabytí účinnoýi tohoto ;ákona a která.poď" ó xťJt"'"ž-qňii] ši'."'J'^.", o,,*e- 
"o.dn€.nabyti úČinnoýl tohoto zákona' n.spaaáji po ani ""bý;il.ř.h#'"ňína ao půsotnostl\oudu' soud rozr,Tlme Íormomérné mezi 

,soudni'el'ekurory. l'* Ěil i.."."j' oo 1eho obuodu'a rylolumí o lom oprá!'nenóho a nn<lllšného soudniho erek'rrtora. ll."i-ri l"'"lři" *"au jmenoVán/áJný e\ekulor. .ou<l rizenr ronthne rorrIoméme 
'".i *"a"i.l.l",.ňl ř_l".ři],', ;'.noran; ao

ilr;':ťJn;::Í:; 
-* má \polečnou hÍánlci 

" 
LiÍnlo obvodem a her1ý parii_do,obrodu sre;neho

dl€ bodu 8) piechodných ustanovení o předríní spisů sepíše přealseda solrdu a soualní exe].l'rtorprotokol' ker.ý s€ bez zbýečného odkladu zvďejní;a úřední &;;;uá* n"iii"jni a."". 
"o'antocxekLltom a na intenletolrých saánkich Exekuai"rc ru.""y c".te.*"ňi,r.y' v*i-'"*"r" ." ''.a.spisová mačka soudu, označení účastní]o iizení' exel-ulor, ktery 

"p,. 
pt"u"ul, u á.n, ruy k p;.u'.tispisu došlo.

za použLi shora uvedeoýCb bodů př€chodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc

;:'#il"-:í"1l":'"' 
.e soudnimu €xekutorovi lrgr. rng. naaimu opie,"Ioni,l" jar"- oro-ou",

soudní poplatek nccht'je uhrazcn rra úč€t soudu č.3703-92l811/o 710,vs 4312069.'2.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr.
předsed

al Je|ínek
Y Olomouci
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Rectangle



Číslo jednací: 43 E ó6312012 -2o

PRoToKoL o PŘroÁNÍ splsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Cásti první'

čt' n 
'et'č. 

:9elzotz sl.,

ve věci l"ýkonu rozhodnutí sp. zí. 43 E 66312012

Ú 57Ex1665/13

okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6c,772 00 olomouc

M T C Olomouc s.r.o',lč 4m95650'

Lazecká 22ol108, 77 9 00 olomouc _ Lazc€

ve věci oprávněného

proti povinnému

,IUDr, al Jelinek
OS v Olomouci

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části pnní, Čl. II zák'č. 396/20l2 sb.,

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu roáodnutí, k1erá byla zahájena přede

J".. nuty'tí,irm*ii tohoto zrákona a Lterá podle $ 25l zákona č' 99/1963 Sb'' v.e zněni účinném ode

án. rrutyl ,iti""o.ti tohoto ákona, nespadá;í po dni nabýí účinnostl tohoto zákona do působnosti

*'a', í'a Íoz\Ťbne Io.vŤoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

u '1ro^-i 
o to. op.ao.ěného a příslušného soudního exekutom' Není-li do obvodlr soudu jmenován

zaíny .*"t uto', sou,l řízení ron'rhne fo!Ťoměmě mezi soudní €xekutory, kteří byli jmenováni do

oln'oár' 
'ouau' 

Lt".y má společnou hranici s tímto obvodem a kte'ý paří do obvodu stEného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovcní o pieďjni splsů scpiše piedsedá soudu a soudní exekutoÍ

p."'"r."r, r.iď." t* 
'|ytečného 

odkladu zvciejní na utedni 9"::'oody:'ln ďední d€sce soudniho

!'.r.:uloá u nu ina-"oých stránkách Bxelortorské komory České republi]<y' v protokolu se uvede

;;;;;;čk" ;"J", oáačení účasmíki řízení, exekutor' lderý spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

Z^ použili shora uv€d€ných bodů přechodÍých ustanovení byla shora rubŤikovaná věc

ro'"ižeo' 
" 

přeaaoá se souánímu exckutorovi Mgř' Ing' Ridifiu opletalovi' se sídlem olomouq

Pavelčákova l4.

soudní poplatek nechť ie rrhrazen na účet soudu č. 3?03-921811/0710' vs 4312066312'

V Olomouci dne 12.4.2013

sri!asr.ll souD
'il: v CLCVCUCI

před

admin
Rectangle



proti povinnému

057EX1549/13
Číslojednací: 41 E 531/2010 -l9

pnororol o pŘrDÁNÍ sPIsU oKREsNÍu sountlr v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení Ýtělených do části první,

Cl. II zákč.396/2012 Sb.

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 531/2010

ve věci oprávněného Úřad práce české republiky - krajská pobočka v Olomouci,

vejdovského 988/4' 772 00 o|omouc

RooFs.cz, s.r.o.t Ič zstorcro,

Lazecká 173/39,772 00 Olomouc - Lazce

vedenó u okř€sního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtě|ená do části první, čL II zák'č' 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, I'1erá byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99119ó3 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozwhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oPrávněného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutol, soud řízeÍí rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, L1eři bylijmenováni do
obvodu soudu, ktel'ý má společnoÚ hranici s tímto obvodem a který paří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu E) přecbodných ustanovení o předání spísů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor
prctokol' kteÚ se bez zbytečného odkladu zveř€jní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
;xekutom a na intemeto'\.ých stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uv€de
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, keíý spis převzal' a den, kdy k převzeti
spisu došlo'

za použití shora uv€dených bodů přechodnýcb ustanoYéÍí byla sbora rubrikovaná věc
rozvrž€na a př€dává se soudnímo exekutorovi Mgr. Ing. Radimu Op|etalovi, Še sídl€m olomouc,
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

JIIDř. rl .Ielínek
OS v Olomoucipředs soudní exekutor

admin
Rectangle



057EX1664t15
Číslo jednací: 43 E 6 55l2o12 -33

ptoroxor, o pŘnoÁNi sprsu oxnosNÍIu souoru v or-oMoucl
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení ytělených do části první,

cl' II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43E 65512012

ve věci opřávněného okřesní správa sociílního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů 1151/6c' 772 00 olomouc

Libor Kozáček, nar. l0.02.1983'

Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc

vedenó u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označeoému
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodtrých
ustanovení vtělená do Části pnní, čl. II zák.č. 396/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízenl o Y'konu rozhodnuti. klerá by1a zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktená podle { 25l zákona č. 9911963 sb., ve mční účinném ode
dne nabýí účimosti tohoto zákona' nespada.Jí po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti
soudtr' soud rozwhne ror'noměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do Jeho obvodu,
a qŤozumí o tom opřálrrěného a příslušného soudního exekutom' Není-li do obvodu soudu jmenován
ádný exckutor' soud řízmí Íoz!Ťhne ro\Ťoměmě mezi soudní exelutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kleý má společnou hÍanici s tímto obvodem a kteryÍ patři do obvodu steJného
kajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovmí o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutor
protokol, L1eď se bez zbýcčného odkladu zveřejni na uřední desce soudu, na úední dcsce soudního
exekuloŤa a na int€metových stánkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu, omačení účastnild říz€ní, exekutor' keÚ spis převzal' a dcn, kdy k převzetí
spisu došlo.

z, použití shora uvedcných bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržcna á předává se soudnímu cxekutorovi Mgř. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
PaveIčákova 1,{.

soudni pop|rtek nechť je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0? 10, vs 43l2065512.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDř. al Jelínek
S v Olomouci

o!{|!!sN! souĎ

'/1 
3! v c'"'ÝČÚ'-|

ŠoUdní exekUlorpředs
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057EX1550/15
Čislojedna.í:43 E 863/20l2 -lJ

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soI'DEM v oLoMoUcI
sot]DNiMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. ll zákč. J96/20l2 Sb.'

ve věci Yýkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E a63l20l2

ve věci oprávněBého česká republika - Úřad práce české republika, Karlovo

náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

proti povinnému Lucie Šrůtová, nař. 27.01.1988'

U Hřadiska 152/30' 779 00 Olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci nŽe uved€ného dne př€dal oznaěenému
soudnímu exekutorovi shora řubrikovatrý spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení Ytělená do části první, čL Il zákč. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodÚ 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

dnem nabýi účinnosti tohoto zákona a kteÍá pod|e s 251 zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí úěinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. Není-li do obvodu soudu jmenován

žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má společnou hranici stímto obvodem a L1erý patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' který se bez zbýečného odkladu zveřejni na úředni desce soudu. na úiedni desce soudniho

ex€kutora a na intemetoÚch stŤánkách Exekutorské komory ceské republiky. V protokolu se uved€

spisová značka soudu, omačeni účastníků řízení, exekutor, kte4ý spis převzal, a den, kdy k převzetí

5pisÚ došlo.

z^ po'!žiti shom uvedenýcb bodů přecbodných ustanovení byla shoÍa řublikoYaná věc
rozvŤžena a př€dává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radi u opletaloYi, se sídlem o|omouc,
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

o(Pi:3lll souD
r,, 38 V OLOt{OUCI

l Jelínek
soudní exekutor
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uil EXl66J/!J
Číslojednací: 41 E 605/2011 -2l

pnoroxol o rŘrDÁNÍ sPIsU oKRlsl'Írlt sormnu v oLoMoUcI
souoNÍuu nxnruToRovl dle přechodDých ustanoYení vtěleDých do Části přvíi,

c|. II zák.č. 39ó12012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn. 41 E 605/2011

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů l151/6c. 772 00 olomouc

přoti povinnému vlaŠtimil Dohnal, nar. 29.11.1960'

vratislaýova 229/3,7 72 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi sbora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodnýcb
ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zat.c. :solzotz sr.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede
dn€m nab}'tí účinnosti tohoto zákona a L1erá podle $ 251 Zíkona č' 99/1963 Sb'' ve zněni účinném ode
dne nabýí účirmosti tohoto Zíkona, nespadaji po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu' soud roz!Ťhne Ío\Ťloměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do;eho obvodu,
a lyrozumí o tom opráwěného a příslušného soudního exekutora' Nenili do obvodu soudu Jm€nován
žádný exekutor, soud říz€ní roz\'Ťhn€ ro\Ťroměmě mezi soúdní exekutory, kteií by]i jmenováni do
obvodu soudu, kter,ý má společnou hranici s timto obvodem a kter'ý paťí do obvodu st€jného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
pŤotokol, který se bez zbýečného odktadu zveřejni na úřední desce soudu. na úiední desce sourlního
exekutora a na intemetoÚch stránkích Exekutorské komory České republilry' V protokolu se uvede
spisová mačka soudu, omačení účastníků řízení, exekutoŤ' který spis převzal, a derr, kdy k převzetí
spisu došlo.

Za po!'žilí shořa uved€ných bodů přechodných ustanoY€ní byla shoÍa rubrikovaná věc
Iozvřžena a předává s€ soudnímu exekutoŤovi Mgr.Ing. Rrdimu opletaloú' s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova l4.

V Olomouci dne 12.4.2013

o,- n E !!!l sou0
/ r:l ! C'-C lor"l'l

icha| Je|ínek
OS v Olomouci soudní exekutoř
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0578X1628/13
Číslo jednací: 43 E 5 512006 -21

pnoroxol o pŘnnÁxÍ sprsu orcnsxÍv sountu v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodnýcb ustauovení vtělených do Čásri pnni,

Cl. II zák.č' 396/2012 sb.'

ve věci \"ýkonu rozhoduutí sp. zn. 43 E 55/200ó

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba České republiky, soudní

proti povinnému

1672/l^,140 67 Praha 4

Pavel Lazorčák, nar. 10.09.l984'

I.P. Pavlova 1000/3ó, 779 00 olomouc - Í{ová Ulice

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
Šoudnímu €xekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem d|e přechodných
ustanovení vtěletrá do části pnní, čl. II zák'č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o \."ýkonu rozhodnutí, kerá byla zahájena piede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona á L1erá podle $ 251 zákona č- 99/1963 sb.. ve znění účinÍlém ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud loz!Ťhn€ lor'noměmě mezi soudní exeLutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a lYrozumí o tom oplávněného a přislušného soudního exekutoÍa' Není-li do obvodu soudu jm€nován
žádný exekutor, soud řízení rozwbne rornoměmě mezi souilní ex€kutory, ktďí byli jmenováni do
obvodu soudu, ktmý má společnou hranici S tímto obvodem a l1eý patři do obvodu ste]ného
kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudni exet-utor
plotokol' klcrý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úředni desce soudního
exekutom a na intemeto\"ých stránkách Exekutonké komory České repubtiky' v Fotokolu se uvede
spisová zÍračka soudu, omačení účastníků řízení, exekutof, kteÍ'ý spis převzzl, a den' kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ ponžití shořa uvedeÍých bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€na a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing' Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákovr 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

aI.Ielínek
OS v Olomouci soudní exekutor
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057Ex1546t1
Číslo jednací: 44 E 10ftno09 -24

pnotoxor, o pŘnDÁNÍ sPrsu oKRESMM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodaých ustanovení vtělených do Čásd prvni,

Cl. II zákč' 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodíutí sp. zn. 44 E 1016?009

ve věci oprávněného čes1cí republika - Ministeřstvo financí' Letenská 15, 118 10

proti povinnému

Praha I

Pavel Hollý' nar' 23.08.1959'

Eorní nám. 583' 772 00 Olomouc

vedené u Okresního soudu Y olomouci

Předserla Okresního Šoudu Y olomouci níže uvedeného dne předal označenénu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný Špis, a to postupem dle přechodných
ustrnovení vtělená do části prvni' čl.II zákč.396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechďných ustanovení řizeni o výkonu rozhodnutí. která byla zahájena přede

dnern nabyti účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25l ákona č. 9911963 sb', ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}'tí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud Íozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jm€nováni do jeho obvodu,
a \Troalmí o tom opÍávněného a přís|ušného soudního exekutoÉ. NeníJi do obvodu soudu jmenován

žádný €xekutoÍ, soud řízení rozvrhne rovÍoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hmnici stímto obvodem a kteťý patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor
přotokol' kteíý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního

;xekutora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky. v pÍotokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účastníků řízení, exekutor' kt€Ú spis převzal, a den, kdy k převz€tí
spisu došlo.

z^ IDonžili shoÍa uvedených bodů přechodných ustanov€ní by|a sbora rubrikovaná věc
rozvržena a předáYá se soudnímu €xekutoroYi Mgr. Ing. Radimu oplet*lovi, se sídlem olomouc,
Psv€lčákova l4.

soudtrí popletek n€cht'je uhrazen na účet soÚdu č. 3703-921811/0710' vs 4412101609.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr. l Jelín€k
OS v Olomouci

- ,a't

před
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EX1548/19
Číslojednací: 44 E 545l2or2 -39

pnororor, o pŘrDÁNÍ sPIsU oKREsttÍu souoru v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExtrKUToRovI dle přechodných ustenoveÍí vtělených do části první'

cl. II zík.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnuti Šp' zn. 44 E 545l2ol2

ve věci opnívněného česká republika - Úřad práce české republiky - krajská

pobočka v Olomouci, vejdovského 988/4, 779 00 olomouc

proti povinnému Marek Chudáček' nar. 01.09.1965'

Kavaléristu 1260/10' 779 00 olomouc

ved€né u okr€sního soudÚ v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenénu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtěl€ná do Části první, čl. u zák.č.39ó12012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí, která byla zahájena před€

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteá podle $ 25l zákona č' 9911963 sb', v€ znění účinném ode

dn€ nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \ryÍozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteťý má společnou hÍanici s tímto obvodem a který patří do obvodu st€jného
krajského soudu'

dle bodu E) přechodných ustanovení o přeďíní spisů s€píše předseda soudu a soudní exekutol
protokol, kteď se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního

;x€kutoÍa a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiL]. V plotokolu se uvede
spisová znaěka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, L1eÚ spis převzal, a den, kdy k pievzetí
spisu došlo.

zi po|užití Šhora uvedených bodů přechodných ustanoYení byla shoÍa řubÍikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutoŤovi MgŤ. Ing. Radimu opletaloYi, se sídlem o|omouc'
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr Jelín€k

057

OS v Olomouci

''Fq9Ni 5oÚD
::'. v c.i c'J€l

soudni exekutořpřed
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057EX1547/1
Čísloj€dnací:44 E 967l20l1 -54

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
sotmŇiuu rxrrUToRoVI dte přechodných ustanoveni vtělených do Části prvíí,

čl. 
"ákč. 

396/2012 sb.,

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 967 Doll
ve věci oprávněnóho Finanční úřad v Litovli, Uničovskí 138' 784 01 Litov€l

proti povinnému Jaromíř Křivánelq nar. 25.02.197 l,
J z Poděbrad 597' 783 91 Uničov 1

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okr€sního soudu v olomouci nŽe uvedeného dne předel označenérnu

soudnímu exekutoŤovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čL II zákč.396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustánovení řízení o Úkonu roáodnuti, ktelá byla zahájena př€de

dnem nabýí účinnosii tohoto ákona a kteá podl€ s 25l zákona č' 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabyií účinnosti tohoto ákona, nesPadají po dni nabýí úěinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, šoud rozvrhne Íovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozrrmí o tom opnávněného a příslušného soudniho exekutom. Není_li do obvodu soudujmenován

žájný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří by]i jmenováni do

obvodu soudu, kteď má společnou hmnici stímto obvodem a kt€Íý patří do obvodu stejného

kÍajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor

protokol' kter,Í se bez zbytečného odkladu zveřejní na úiedni desce soudu. na úrední desce soudního

;xekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republik}. v protokotu se uved€

spisová značka soudu, označení úěastníků řízení' exekutol, který spis převzal, a den, kdy k př€vzeti

spisu došlo.

z^ po\žíti shora uYedených bodů př€chodných ustlnoveDí byla sbora fuhrikovaná věc

rozvÉena a přerlává s€ soudtrímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se Šídlem olomouc,
PAv€lčákova 14.

soudni poplat€k necht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921E11/0710' vs 441209671l'

V Olomouci dne 12.4.2013

.ruDr Jelínek
Dřed oS v Olomouci
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ř

Číslojednací: 44 E 474l2ot^l-4l

pnororor, o pĚsoÁNÍ sprsu orrusNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zák.č' 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44E 474lz01|

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř.

Kosmonautů 1151/6c' 772 00' olomouc

Jan Pavlita, nar. 03.08.l972, Bělkovice.Lašťany l9.783 l6.

Bělkovice-Ltšťany

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýi účinností tohoto zákona a kteÍá podle Š 251 zákona č. 99/1963 sb.' ve znění účiÍmém ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrbne lo'rnoměrně mczi soudni exekutory, kteií byli jmenováni do jeho obvodu'
a v}Ťozumí o tom opIáulěného a přis]ušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu;menován
žádný exelutor, soud řízení rozvrhne rc\'noměmě mezi soudní exekutory, keří byli jm€nováni do
obvodu soudu, kle{i mií spo]ečnou hranici s timto obvodem a ker'ý paří do obvodu stqného
loajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepiše píedseda soudu a soudní exekuloÍ
protokol, lder'ý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na riřeclní desce soudního
exekutora a na intemeto!.ých shánk{ch ExekutoÍské komory Č€ské republiky. V protokoiu se uvede

spisová mačka soudu' omačeni ťrčastníkl'l říZeni' exelutor, kler'i spis převzal' a den, kdy k převzetí

spisu doš1o.

z^ polžití shořa uvederrých bodů přechodných ustanovetrí byla shora rubrikovaná věc

rozvržena a předává se soud[ímu exekutorovi Mgr.Ing. Radimu opletalovi, se sídlem
olomouc, Pavelčákova 14'

Dá|e se konstatuje, že ye shora rubrikoyané věci byl proveden dne 29.9.2011

soupis movitých Yěcí a dne 30.,1.2012 doš|o k zajištění těchto movitých věcí ze strany
soudu.

Jedná se o následující movité Yěci:

1) baŤevný televizol zn' Grundig + ovladlč
- položka č. 1 soupisu movitých věcí ze dne 29.9.2011



|!::]nu:"::: věci se předávaji spolu se spisem označenému soudnímu exekltoroviopalrene přislušným označením,, soudní exekuce...

V,Olomouci dne 12.4.2013

pokračování - 2 -

2) hi-fi věž Philips + 2x repro
- položka č. 3 soupisu moviýh věcí ze dne 29.9'2011

al Jelínek
OS v Olomouci

číslo je&lací 44 E 4'74l2o11

soudní dxekijř

E-protokol-MV_OC
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Čislojednací: 44 E 74ll20l2 -25

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU ol<REsxílt souon*r v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKI]ToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do Části přvní,

čt' zrekč. :selzorz st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 741n012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpeěení olomouc, tř.

pŤoti poviínému

Kosmonautů 1151/óc' 772 00 olomouc

Jozef Michalík, nar. 2a.ol.197!'

U Botanické zahrady 141469'772 00 Olomolc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného díe předal označenému
soudnímu ex€kutorovi shora rubňkovaný Špis' a to posfupem dle přechodných
ustanoveíí vtělená do části pnní, čl. II zákč.396i2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizeni o výkonu roňodnutí, kteÍá byla zahájena přede

dnem nabytí účinnostitohoto zákona a která podle $ 25l zikona č. 99/1963 sb., ve znění úěinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvÍhne rovnoměrně mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom opÍávněného a přislušného soudního exekutora. Neníli do obvodu soudu jmenován

žádný exekutor, soud řízení Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do

obvodu soudu' kteď má společnou hřanici stímto obvodem a kte.ý patří do obvodu stEného
kajského soudu'

dI€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteď se bez zbýečného odkladu zveřejni na úřední desce soudu. na úřední .lesc€ roudního

exekutora a na intemetových stránkách E}ekutorské komory Ceské republiky. V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účashíků řízení, exekutor' ktefý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ po'užilí shora uvedených bodů přechodných ustaíov€ní byli shora rubŤikoYaná věc
rozvŤžena a předává se soudnímu ex€kutoroYi Mgr. Ing. Radimu opl€taloYi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek necbť je ubŤaz€n na účet Šoudu č. 3703-921811/0710' vs 44l20741r2.

V Olomouci dne 12.4.2013 <=;?
Jelínek

S v Olomouci soudní exekutor
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Číslojednací:42 E 10o1l20o7 -51

pnororor, o pŘtDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souonÍuu nxnruToRovl dle přechodných ustatrovení vtělených do části prvDí,

cl. Il zák.č.396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 42L lo0ll2007

ve věci oprávněuého česká republika - Vězeňská služba České republiky, soudní

1672ll^' Í4o 67 PÍ^ha 4

proti povinnému oldřich Mikšík' nar. 06.01.l951'

Kozinova 634, 783 91 Uničov

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesnÍho soudu v olomouci oíže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutolovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoveíÍ vtělená do Části první, čl. II zák.č.396/20l2 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' kerá byla zahájora přede
dnem nabyti účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 9911963 sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabýí účirmosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud roz\.Thne ro\Ťoměmě mezi soudní exekutory' ktďí byli jmenováni do jeho obvodu,
a rfrozumí o tom opÍá\Ťlěného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenovrán
ádný exekutor' soud řízeni rozr.'rhne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hŤanici s tímto obvodem a kteý patři do obvodu stejného
kra;ského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soualní exekutor
prctokol, kteÚ se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na lÍ€dní desce soudního
exekutoÉ a na intemetoÚch stránkách Ex€kutorské komory České republib'' V pÍotokotu se uvede
spisová značka soudu, ozračení účastníků říZení' exekutor, kt€Ú spis převzal, a den, kdy k převzeti
spisu došlo.

z^ po'užiti shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubdkovaná věc
rozvržená n předává se soudnímu exekutořovi Mgr.Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomoug
Pav€lčákova 14.

soudni poplatek nechť je uhŤazen na účet soudu č. 3703-92l8l l/07l0' vs 42l2l00l07.

V Olomouci dne 12.4.2013

.IUDř ichal Jelínek
soudní exekutořpředs OS v Olomouci
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Číslojednací: 44 E 722l2o1l -33

pnororor o pŘnnÁrvÍ sprsu oxnnsNÍIvI souonu v oLoMoUcI
soulNÍuu nxtruToRovl dle přechodných ustanovení vter"os'"r' ao_Č-ďp.''i,

C|.II zák,č. 39612012 sb.'

ve Yěci výkotru rozhodnutí sp. zn. 44 E 722l2o1l

ve věci oprávněuého česká republika - Vězeňská služba české repub|iky, soudDí
1672/|^'l40 61 PÍaha' 4

proti povinnému Mařek Tot, trar. 26.06'1984.

Horní náměstí 583, 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu y olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedelého dne předal označenému
soudnímu exekutoroYi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
llstanovení vtělená do části první, Čl. Il zák.č.396/2012 sb..
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o ýkonu rozhodnutí, kerá byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a l1eÍá podle s 251 zákona č. 99/19ó3 sb., ve zněni účinném ode
dne 

-nab}ti 
účinnosti tohoto ákona' nespadají po dni nabj,tí úČinnosh tohoto zákona do působnostl

soudu, soud lozwhne loÝnomčmě mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do jeho obvodu,
a lJŤozumí o tom oprár'rrěného a příslrršného soudního exekutora' N€ní-li do obvoclu soudujmmován
ádný exekutor' soud řízení rczvrhne rovnoměmě mezi sotrdni exekutory, keří byli jmenováni do
obvodu soudu' který má spo]ečnou hranici s tímto obvodem a ke.ý patři do'ob;odu st€Jného
loajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanoveni o předrání spisů sepíše předseda soualu a soudní exel(utor
protokol' keqý se bez zbýcčného odkladu zveřejní na uřední desce soudu, na úřední desce soudniho
exekutora a na inlemetol^ých striínkách Exekutolské komoly České republilq,. V protokolu se uveale
spisová značka soudu, označení účastniků říZení, exel'1rtor, kteď spis piev"ál, a áen, kdy k převzetí
spistr došlo.

za' ponžilí shořa uYede[ých bodů přechodných uslanovení byla shora rubrikovaná věc
řozvržena :r předává s€ soudnínru exekutorovi Mgř. Ing. Radimu opletalovi' se sídl€m olomouq
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

al Jelínck
OS v Olornouci soudní exekutor

admin
Rectangle



P5iLrioJ1il5
Číslojednací: 41 E 8 4l2o12 -21

pnotorol o pŘnoÁxÍ sprsu ornrsNÍu sounnu v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExxKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části prvni,

Cl. II zákč' 396/2012 sb.'

ve věci oprávuěného

ve věci výkonu rozhoduutí sp. zn. 41 E 8412012

Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř.

Kosmonautů 1l5l/6c,772 00 olomouc

svatop|uk Kočí' [ar' 07.08.1956'proti povinnému

Senička 14' 783 45 Senice na IIané

vedeDé u okresllillo soudu 1 olomou(i

Předseda okŤesního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekuÍorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtěI€ná do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb',
kdv

dl€ bodu 2) téchto přechodných ustanoveni řízení o ýýkonu lozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti 1ohoto zákona a ktená podle { 251 zákona č. 99/1963 sb.' ve znění účinném ode
dne nab}ti účiinosti lohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozwhne rowonrěmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do jeho obvodu'
a DTozumi o tom oprí\nčného a příslušného soudního exekutom. Není-li do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soLld ii7ení rozvrllr)e Ío\{1oměmě mezi soudní exekutory, kteří byli.jmenováni do
obvo<1u soudu' který Eá společnou hranici s tímto obvodem a kte.ý patří do obvodu stejného
Icajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, keď se bcz Zbylcčného odk]adu zveřejní na úieilní desce soudu, na uřední desce soudního
exekutora a na intefuclových stránkách Exel:utorské komoly České republik],' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účashlíld řízení, exeLutor, keqý spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ ponžilí shora tlr.rlcních bodů přechodnýclr ustanoYení byla shola rubrikovaná věc
Iozvržena a předivli \c Joudnímu cxekutolovi NIgř. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

soudní poplatek nechl'jc Uhrazen na účet soudu č. 3703-92l811/0710, vs 41120084l2.

V Olomouci dne 12..1.2013

JUDr.
předsed

hnl.tclírr.'1i
v Olomouci

admin
Rectangle



a

u 37EX1689/t:
Číslojednaci: 41 E 823/2011 -l5

pnororol o pŘno,Álvi sprsu ornnsNÍM soUDEM v oLoMoUcIsoulNÍuu nxnruToRo\al dle přechodných ustanovení vtcr""i'"n á"'e,e. jp-"i,
čt l ,a*'.t. zgótzotz sn.,

' Ye věci výkonu rozhodnuti sp. zn. 41E 823/2011
ve věci oprávněného česká republika _ okresni soud v olomouci, Tř. svobody ló,

731 38 Olomouc

proti poyinnému vlastimil Šincl, nar' t 2.o2.l951,

Křálová 12, 783 82 Medlov

chal Jelínek
OS v Olomouci

vedené u Okresního soudu v o|omouci

Předseda okresního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shola rutr159v1Ý- spis, a to po'top"- ji" přechodných
ustanoyení vtělená do části první, čt' II zat.t' :solzorz st.,
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o-Úkonu rozho(lnutí, která byla zahájena předednem nabý účinnosti tohoto zíkona a l.telá podle $ 251 ákona č. 997ióáj šl'. *ám ttir.e- 
"a.9:':"Y'j::::,! .noto zákoná, nespaaa;í po ini nab1ti úeinrrosti ň;';i;;. do působnosti

souou. souo rolvrhne rowomčmč me./l 'oudni exekutory. heří byll Jmenovánl do Jeho obvodu,
i"T.:i""T]^:1:. :|it1:ného a piislusného sou,]niho exeřutom. Ne;i-l;do olx;;u 

'ol'du 
jmeno\an

<ouo rl./en| rolwhnř n'r'no_němě mezi ooudní exekutory. k1eří bylr jmenovánr do
:bvť:l. soudra' kte|Í má společnou hranlcr stimto obvodem a L."y_'p.oi''á"'"l^a' u.].er'"lrra1ského soudu'

dle bodu 8) přechodných uslanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutolprotokol, kteqÍ se bez zbýečného odkladu;veřejní rra rÍední des'ce soJu, nu,ii.Jni a..". 
"ouaoimexelutora a na inlernetoÚch stránkich E}'chtoiské komory České repuliir.y. Vp.o,otolu .. uu.a.spisová mačka soudu' omačení účastníků tizcni' exekutor, keý .pi"p;;*í' 

" 
áii, tay t pi"'".,i

spisu doš]o.

Za pouŽití 
'hora 

xlcdenÍth l,odů přechodných ustanov€ní byla shora řubrikovaná věcrozvřzena a předalá sc soudnínru crekutoroú lIgI.Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc,Pavelčákova 1,{'

V Olomouci dne 12.4.2013

soudtrí exekutor

admin
Rectangle



57Ex1690/15
Číslojednací; 41 E 84712011-2l

pnororor, o pŘloÁxÍ sprsu ornnsNfur souonu v oLoMoUcI
souorvÍmu nxnruToRovl dle přechodných ustanoveni vtělených do Části první'

čl. II zák'č. 39ó/2012 sb.,

ve vóci výkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E a47l20l1

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povitrnému

Kosmonautů 1151/6c.772 00 o|omouc

AGENTURÁ sIRlUs, s.r.o., Ič 28060792,

Nová Ulice 567. 772 00 olomouc

vedené u okresDího soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtěle á do Části první, Čt. lI zák.č' 396/2012 sb''
kdv

dl€ bodu 2) lčchto přechodných ustanovenr tizeni o ifkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede

dnem nabytí ťlčinnosti tohoto zákone a lcerá pod]e $ 251 zákona č. 99/1963 sb., ve zněni účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ncspadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnoslí
soudu, soud roz!Ťhne ro\'noměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenowni do jeho obvodu,
a !],Ťozumí o tom opÍá\'něného a příslušného soudního exekutoÉ' Nenili do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řízeni rozvrhne Ío\'noněrně mezi souilní exekutoŤy, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteď má spolcčnou hranici s tímto obvodem a kt€4ý patři do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše ďedseda soudu a soudní exekutor
protokol, kt€rý se bez 7,býečného odk]adu zveřejní na úřední desce soudu, na uřední desce soudního
;xekuton a na jnternetových stránJ<ách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků ízeni, exekutof, L1eď spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu doš]o.

Z^ po\žití shora vcdcných bodů přechodných ustanoYení byla shora řubřikovrná věc
rozvržena a předává sc soudnírrru cxekutor'ovi }lgr.Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomoug
Pavelčákova 1,{.

V Olomouci dne 12.4.:0ll

.nIDr ichaI Jelíncli
soudní exekutorpr OS v Olomouci
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.57E)(1697/r3
Číslojednací:42 E l0o712006 -26

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKPJSNÍM soUDEM v ol-oMoucl
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dl€ přechodných ustanoveíí vtělených do části prvÚi.

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E 1007 n006

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, Na Šibeníku

117915,17211 Olomouc

proti poviĎnému Jiří Pivoda' nar. l3.03.l955'

Bystročice 151' 783 41 Bystročice

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uyedeného dne předal ozDačenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spisJ a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, Čl. II zák'č. 39ó120l2 sb.,
kdy

dt€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o v'ýkonu roáodnutí, která byla zahájena ďede
dnem nabytí účinnosti tohoto ákona a kter:á podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb.' ve mění účiÍmém ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud roz!Ťhn€ lor.noměmě mezi soudní exekutory, kteří byti jmenováni do jeho obvodu,
a ryrozumí o tom oplávněrrého a příslušného souilního exekutora. Nerrí-li do obvodu soudu jmenová]l

ádný exekutol, soud řízeni rozlthne lovnoměmě mezi soudní exekutory' lteři byli jmenováni do

obvodtr soudu, kený má společnou bmnici s tímto obvodem a kreý patŤí do obvodu stejného

l(Iajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a solrdní exekutol
protokol, t<ter'ý se bez zbýečného odkladu zv€řejní na úřednj desce soudu' na úřední desce soudního

exekutora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republilf. v protokolu se uvede

spisová značka soudu' ozÍračení účashíkri řízení, exekutor, Ideď spis převzal' a den, kdy k pievzclí
spisu došlo.

z^ použití shora uvedeíých bodů přechodných ustanovení byla shora rrrb kovaná věc

rozvrž€na a předává se soudnímu exekutořovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr .Ielínek
OS v Olomouci

o:: 11[ 5 }a l gcťD
7:rl 3s V CLOi'lCi:i'l

soudní exekutorpředs

admin
Rectangle



57EX1693/!3
Číslo jedn^cí| 43 E 892Do12 -l1

pnororor- o pŘnDÁNÍ sPIsU oKRrsxÍlr sounnvr v oLoMoUcI
soUDNiMU EXEKUToRoYI dle přechodných ustanovení \tělených do části první,

cl. II zák.č. 396,2012 sb.'

ve věci wýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E a92D012

ve věci oprávněného Městský úřad Šumperk, nám. Míru l' 787 0l Šumperk

proti povinnému Radek Šafařík, nar. 20'03.198r,

Nemocnični 1185' 783 91 Uničov

vedené u okresního sorrdu v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předel označenému

soudnímu exekutorovi shořa rubrikoÝaný spis' & to postupem dle přechodných
ustanovení vtěl€ná do Části pnní, čl. II zák.č' 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle Š 251 zákona ě. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode

dne nabýi účinnosti tohoto zr{kona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zíkona do působnosti

soudu, soud lozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a Příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudujmenován
Žádný exekutol, soud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kte{ý má společnou hÍanici s timto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

knjského soudu'

d|e bodu 8) přechodných ustanoveni o předIíní spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutor

protokol, kteď se bez zbýečného odkladu zveiejní na Ú€dní desce soudu. na úředni desce soudního

lxekutora a na intemetových sÍánkách Exekutorské komory České republikf' v protokolu se uvede

spisová znaěka soudu, označení účastníků říz€ní' exekutoÍ, který spis převzal, a d€n, kdy k převzetí

spisu došlo.

za po:užití Šhořa uvedených bodů př€chodných ustanovení byla sbom ruhrikovaná věc

rozvržena a předává se soudtrímu exekutorovi Mg.. Ing. Rsdimu opletalovi, se sídlem o|omoug
PAvelčákova 14.

soudní poplat€k Ďecht'je uhŤazeí na účet soudu č. 3703-921811/07l0' vs 4312089212.

V Olomouci dne 12.4.2013

icha|.Ielínek
OS v Olomouci

Ó!{RÍ5t'tl 5o uD
;,?RvOLOMOUC

předs soudní exekutor

admin
Rectangle



r
ú5lE{looo,

Číslo jednací: 44 E 798/2008 -47

pnotoror o pŘnnÁvÍ sprsu oxnosŇlr soulnu v oLoMoI]cI
souňŇiúu nxnruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do čísti první'

čt. tI zát.t. :l6lzotz su.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 798l2oo8

ve věci oprávněDého česká republika - Vězeňská služba České republiky' Soudní

proti povinnému

167211^, 140 61 Prah^ 4

Robert ondráš, nar. 12.03.1971'

Komenského 918/27,779 00 olomouc

i3

vedeué u okřesního soudu v olomouci

PředsedaokřesníhosouduvolomoucinížeuvedenéhodDepř€daloznačenému

"áuJoi-u "xet,'to'oYi 
shora rubrikoYaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zák'č. 39ól20l2 sb''
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustBnovení řízení o !'ýkonu rozhodnutí' kteÍá byla zahájena př€de

á.". ""iyaíj!".""i; 'ohoto 
ákona a kteni podle $ 251 zákona ť' 99/196] sb" ve z^ění účinném ode

Jn" nuuyti,iol,-osi tohoto zákona, nespadaji po dnl nab}tl úclmosti tohoto zákona do působnosti

.""ďí.a.**r'"" rovnoměmě -""i "oudní 
exekutory, Lteří byli jmenováni do jeho obvodu'

" 
ů"''.r 

" 
i.- 

"p.aměného 
a příslušného sou'lního exekutora' Není-li do obvodu soudu imerrován

ze,í,'y "'.t'a., soud řizení rozwbrre ro\'noměmě mezi souclní exekutory' kteří byli imenováni do

"u'.l" '"'a".'r.'w 
nrrá společnou hmnici s timto obvodem a kteď patři do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předáni spiď sepiše piedseda soudu a solrdní exekutor

","'"t"r. 
u# * u* zlyetného o<lk]adu zueiejni ;a úředni dťsce soudu' na uiedni de'ce soudního

5""ňi"." "í i',.'*,oóch stránkách ExeL-utoiské komory České republilcy' v p-Iotokolu se uvede

il;;;;;čk" ;;;J'' oáačení účastníku řízení, exekutoÍ, kerý spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

za polržiti shoŤa uvealených bodů př€chodných ustanovení byla shora rut}rikovaná věc

.-"iz"ou 
" 

pi"aa"e 
'e 

soudnímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opl€talovi' se sídlem olomou€'

Pavelčákova l4.

soudní poplatek nechť je uhrazen na úč€t soudu č' 3703-92t811/0710' vs 44120?9808'

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDř' l.Ielínek
předse os v Olomouci

admin
Rectangle



!l 57 EX 1622 t 13
Číslo jednací: 44 E 4 5ol20Í2 -26

pnororor- o pŘrDÁNÍ sPIsU oKREsNÍlr soulrlt v oLoMoUcI
souoxÍlru nxrxuroRoYl dle přechodných ustanovení vtělených do části prvni,

Cl' II zákč.3962012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 450l2ol2

ve vecr opravneDeDo okřesní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř.

Kosmonautů 1l51/6c' 772 00 olomouc

AGos s.r.o.,Ič 43962505,

Litov€lská 10U17' 779 00 Olomouc

proti povinnému

vedené u okresního soudu v olomoucl

Předseda okresního soudu v olomouci níže uYedeÍého dne předrl označenému
Šoudnímu exekutořoYi shora rubrikovaný spis, a to posfupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, čL II zák.č. 3962012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení říz€ní o Úkonu řozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kteni podle s 25l zákona č' 99/1963 Sb', ve zněni účinnéIrr ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nab}'tí účifutosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekulor' soud řízení rozvÍhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kter'ý má společnou hranici stímto obvodem a kteď patři do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
pÍotokol, ktený se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutoÍa a na intemetových shánkách Exekutorské komory České republiky. V pÍotokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízeni, exekutoÍ, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponž|tí shom uvedenýcb bodů přechodnýcb uŠt5noYení byla sbořa Ťubřikovaná věa
ŤozvŤž€na a předívá se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletdovi' se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soud|ri poplatek nechťje ubrazen ía účet soudu č.3703-921811/0710' vs 4412045012.

V Olomouci dne 12.4.2013

al .Ielínek
OS v Olomouci

JUDř-

:' a'ú':oil*

admin
Rectangle



05/E](í687/15
Číslo jednací: 43 E 801I2oI2 -l7

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKFůsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle př€chodných ustanoveni vtělených do části přvní,

Cl. II zákč.396/2012 Sb.'

ve věci ýkonu rozhodnutí sP. zn. 43 E 801/2012

vc věci opŤávněného Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1' 787 01 Šurnperk

proli povinnému Petr svaěiÍa, nrr. 03.0ó.1970'

Bilá Lhota 1' 783 21 Bí|á Lhota

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu Y olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovrný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části prvni, Čl. II zákč' 396/2012 sb',
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a kteirá podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb., ve znění účínném ode
dne nabyti účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutom' NeníJi do obvodu soudujm€nován
žádný exekutoí, soud řízení rozvrhne íovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenovlíni do
obvodu soudu, kteď má společnou hranici s tímto obvodem a ktery patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáurí spisů sePiše pfudseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteď se bez zb}'tečného odkladu zveřejní na úř€dní desce soudu, na úředni desce soudního
ex€kutoÍa a na intemeto\"ých stÍánkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řizení, exekutor, kteÚ spis převzal, a den' kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ pol'žilí shora uved€nýcb bodů př€chodných uŠtanoYeuí byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€[s s předává se soudnímu exekutorovi MgŤ. Ing. Radimu opletalovi' s€ sídl€m olornouc'
Prv€lčákova 14.

soudní poplátek n€cht'i€ uhŤazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4312080112.

V Olomouci dne 12.4.2013

JIIDT.
předŠed

l .I€línek
soudní exekutor

admin
Rectangle



57EX1688/15
Číslojednací:44 E 81gl2ol1 -z8

PRoToKoL o PŘEnÁNÍ sprsu oxnrsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení rtělených do části první,

Cl.II zák,č. 39612012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn. 44 E 81912011

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř'

přoti povinnému

Kosmonautů 1151/6c,772 00 otomouc

Marcel Novotný' nar. 28.06.1968t

v ácl^ya III. 70ll2' 7 71 00 olomouc-Lazc€

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v o|omouci že uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovatrý spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čt. tI zík.č.396t20|2 Sb,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \.ýkonu rozhodnutí, kŤerá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a L1eú podle s 251 zákona č' 99/1963 sb'. ve zněni účinném ode
dne nabýí účiÍmosti tohoto zákona, nespada.jí po dni nabýí účirurosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozwhne rolrroměmě mezi soudní exekutory' l(teří byli jmenováni do jeho obvodu,
a lŤozumí o tom opráněného a příslušného soudního exekutoÍa' Nenili do obvodtr soudujmenován
Žádný exekutor' soud řizmí Íozvrbne rovnoměmě mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteFý má společnou branioi stímto obvodem a kteý patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) piechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol, L1e{)7 se bcz zbytečného odk]adu zveřejní na úřední desce soudu, na riřední desce soudniho
exekutom a na ntemetových stránkách Exel':utorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová Zračka soudu' omačení účastníki řízení, exelutoÍ' keŤý spis přelzal, a den' kdy k pře\.zetí
spisu došlo.

za ponžití shořa uvedených bodů přcchodných ustanoYení byla shora rubrikovaná věc
Ťozvden. a př€dává se soudníBu exekutoroú Mgr. lng. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc,
Pav€lčákova l.l.

V Olomouci dne 12.4.2013

.IIIDT al.lelínek
OS v Olomouci

-'....\:-F
soudDí exekutorpre

admin
Rectangle



ú5lEx1691li]
Číslojednací: 44 E 863120'11 -53

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCl
sounŇimu 

-nxoruToRovI 
dle přechodných ustanoveÍí vtělených do části první,

Čl' lI zák.č.396/2012 sb.'

ve věci výkonu Íozhodnutí sp' ztr' 44 E 86312011

ve věci opřávněného okresrrí správa sociálního zabezpečení olomouc' tř'

proti poviÍ!nému

Kosmonautů 1l51/6c, 772 00 olomouc

Roman Boudník, nař. 08'09.1976'

Eořni nám' 583. 772 00 Olomouc

vedené u okřesního soudu v olomouci

PředsedaokÍesníhosouduvolomoucinižeuvedenéhodnepředaloznačenému

"noáoi-u "'"t 
oto.oti shofa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

uslanoveni v{ělená do Části první. Čl. ll zák'č' 3sÓ/20l2 sb"
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovenj iizenj o $)konu rozhodnuti' kňrá byJa zalr'ájena přede

á... '*y'í,tti**ii 
,ohoto zákona a která podlc Š 25l zikona t' 99/196] sb" ve znění účinném ode

Jn" nuuroi ,ioi"no"ti tohoto zákona, nespadá;i po dni nabyti úclnnostl tohoto zakona do působnosti

"""l'. 
áJ '"'*t'* Io\Ťoměmě '"'i ,oodní exel:utory, ktďí byli jmenoráni do jeho obvodu,

"_ň.)"-' " 
,.- 

"o'a\4réného 
a ptjsluŠného soudního exekutora' Není_li do obvodu soudujmenován

;j;;;;ň;;. .;íd ii^"i ."#r'". rovnoměmě mezi soudní exekutory' ktcří bylí jmenováni do.J;;i;'.s-ouli'' 
J""ý .á 

"pol"lnor' 
hmnici s tímto obvodem a kteď paří do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8l DiEchodných usta']ovenl o piedáni spisů 'epíŠe pied'eda soudu a Coudni e\elulor

llr'*u. n.j..-u* ,,ívr.Jneto oot tuou 
'"řelni 

;a úiedni desce soudu' na úiedni rlcsce soudního

#k';' ;;; ;;';;;;ó.l .t'tla"n trekurois*é komory Četké republlky. V pro!okolu se uvcde

"o""'a ^""t" 
.."a'' oz'načerrí účasmíků řízení, exekuto.' L1eď spis převzal, a den' kdy k přelzetí

spisu došlo'

7,^ Ďonžiti shora uvcd€íých bodů přechodných ustanovení byla shora rubÍikovaíá věc

il'"Iz"* 
" 

pi"oe"e .e souánimu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi' s€ sííl|ém olomouc'

Pave|čákova 14.

V Olomouci dne 12.4'2013

al Jelínek
soudní exekutolOS v Olomouci

admin
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v5lEXl692l15
Čislojednací: 43 E 86412012 -20

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounŇiúÚ nxnrrnoRoVl dle přechodných ustenovení Ytělených do části pťvní,

Čl. II zanč. :qe20tz st.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 43 E 864Dol2

ve věci oprávněného českí republika - Úřad práce české republiky' Kařlovo

náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

Hana PajúnčíkoÝá, nar. 15'10.l968'

Letní 367, 783 65 Hluboóky ' Mariánské Údolí

přoti povinnému

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne př€dal označenénu

so alnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spiŠ, a to posÍupem dle př€chodných

ustanovení vtělená do části pnní. čl. U zákč. 39ó20l2 sb..
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o Úkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

án". notyíooi"n*ii tohoto;ákona a ktená podte s 25l zá(onač' 99/1963 Sb" v€ znéní účinném ode

áne nabyii utinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabyti účinnosti tohoto zákona do působnosti

'ooau' 
íua rozwhne rovnoměrně mezi soudni exekutory, kteii byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoÍa' Neníli do obvodu soudu jmenovárr

áíný exekutor, soud řízerrí rozwhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do

ouvoiu soudu'- ttery má společnou hÍanici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

kajského soudu'

dlé bodu 8) přechodných ustanovení o piedáni spisů sepiše piedseda soudu a soudní exekutor

nrolokol. lre.i se be,, 
'iuečného 

odkladu z\eiqiní na úřední desce soudu. na Úední desce soudního

!*.kutoo u ni inlemeto;ých stÍánkách Exekulorské LomoÍ} Česke republiky' V prolnlolu se u\ede

spisová značka soudu, označeni účastníků řízení, exekutor, ktený spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

za použiti shora uvedených borlů přechorlných ustanoveni byla shors rubrikovaná věc

rozviena a předává se souánímu exekutorovi Mgr' Ing. Radimu opletalovi se sídlem olomouc'

Pav€lčákoYa 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

OS v Olomouci soudní exekutor

admin
Rectangle



u5lEx162J/15
Číslo jedMcí: 44 E 60812012 -24

pnororol o pŘrDÁNÍ sPIsU oKREsxÍIlr sounrlr v oLoMoUcI
sormNÍuu nxnruToRovl dle přechodných ustanovení r'tělených do části první,

čl rr 
"ett. 

:qonorz sr.,

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 60812012

ve.věci oprávněného okresní správa sociólniho zabezpečení olomouc' tř.

Kosrnonautů 1l51/óC' 772 00 olomouc

proti povinnému Lenka Buriánková, íar. 08.06.1963'

Horní náměstí 583' 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postup€m dle přechodných
ustanovenÍ vtěleDá do části první, ČL II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto pfuchodných ustanovení řízení o Úkonu Íoáodnutí která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnostitohoto zákona a která podle s 25l záůona č. 99/1963 sb', ve mění účinném ode

dne nab}.tí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří by|i jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumi o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutom' Není-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kte|ý má společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o před'íní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutol
protokol, ktefý se bez zbýeěného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního

exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiLf. v protokolu se uvede
spisová znaěka soudu, oznaěení účastníků řízení, exekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ ponžití shoŤa uvedených bodů přecbodných ustanov€ní byla shoťa řubrikovaná věc
rozvřžena a předává se soudnimu ex€kutoroYi MgI. Ing. Rádimu opletaloYi, Š€ sídlem olomouc'
Pav€|čákove 14.

soudní poplatek nechť j€ uhřázen na účet soudu č. 3703-92r81 0710' vs 4412060812.

V Olomouci dne 12.4.2013

JIJDř. l Jelínek
OS v Olomouci

o!{!rg$flt 50rio
' 
jl:3 V OLCl"iC!'jCl

solldní ex€kulorpřed

admin
Rectangle



5tEx1698/': 5

česká republika - OkŤ€sní soud v oloúouci, Tř. svobody ló'

731 38 Olomouc

Ludmila Horníková' nar. 25.o4'1972,

Jaselski l40,783 07 Město Libavá

u

Číslojednací:44 E 1050/201l -l4

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol,oMouct
soUDNÍúU ExEKUToRovI dle přechodných ustrnovení vtělených do části první,

cl.II zík.č. 396/2012 sb''

ve věci výkoňu rozhodnutí sp. zn. 44 E 1050/2011

ve věci oprávněného

proti povinnému

.lelíúek
OS v Olomouci

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda Okresního soualu v olomouci nže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora Ťubrikovaný spis, a to postupem dle přechodíých
ustanovení vtěl€ná do části první, čl. zákč' 396/2012 sb.'
kdv

dte bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍí podle $ 25l zákona č.9911963 Sb', ve mění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soÚdní exekutory, kteří byli jmenovráni do jeho obvodu,

a lryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není_li do obvodu soudujmenován

Žádný ex€kutor, soud řizení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do

obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ

protokol, který s€ bez zbýečného odkladu zleřejni na úřední desce soudu, na úředni desce soudního

ixekutoá a na intemeto;ých stÍánkách Exekutorské komory České republiky' V Fotokolu se uvede

spisová značka soudu, ozÍlačení účasmíků řízení, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ ponžití shořa uvedených bodů př€chodnýcb ustanoYení byla shora Ťubrikovaná věc

Iozvrž€na a př€dává se Šoudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi se sídlem o|omouc'
PaYelčákova 14'

soualní poplat€k n€chl'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921El1/0710' vs 4412105011.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr.

admin
Rectangle
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Číslo jednací: 43 E 92 4Do1l -2o

rnoroxor, o pŘnn'iNÍ sprsu omrsNÍM soUDEM v ol,oMoucl
SoUDMMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vta""y"n á"_e-a.,i p"""i,

Cl. II zák'č. 39ó/2012 Sb.,

ve věci výkonu rozhodnuti sp. zn. 43 E 924l2ol1
ve rčci oprávněného českí republika - okresni soud v Klatovech, Dukelská 138/3,

339 01 Klatoly

proti povinnému Rudolf Frolo, nar. 22.04.1969,

schweitzeřova 79119, 779 00 olomouc

al Jelínek

Yedené u okresního soudu v O|omouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dn€ předal označenému
soudnimu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vÍělená do Části pwní, čl II zák.č. i96/2or2 sb.;
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řizení o výkonu rozhodnuti. která byla zahájena přede
dnem nabýí úěinnosti tohoto zákona a kteÍí podle s 251 zikona č. 99ll963 Sb', ve znění účinném ode
dne.nab}4i účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nab}tí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a'v?ťozumí o tom opřlivněného a přislušného soudniho exelutora' NeníJi do obvodu soudujmenovrín
ádný exekutor, sotrd řízení rozvrhne rovnomémé mezi soudni exekutory' kleři byli jmenovríni do
obvodu soudu, který má sPolečnou hnnici stimto obvodem a t<teý iatri do'obvodu stejneho
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu á soudní exekutoÍ
protokol, kter'ý se bez zb}'tečného odkladu zveiejní na úied;í desce soudu, na úiední desce soudního
€xekutom a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V plotokolu se uvede
spisová značka soudu. označení účastníkli řizeni, exeLutor, keD] spis převz;l, a áen. kdy k převzetí
spisu došlo.

za pol|žití shora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora řubrikovaná věc
rozvrž€tra a př€dává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu oiletalovi, se sídlem Olomouc,
Pavelčákovi l 4-

soudní poplat€k necht'je uhraz€n Da účet soudu č. 3703-921811/0710, vs 4312092411.

V Olomouci dDe 12.4.20t3

OS v Olomouci

admin
Rectangle



ú57EXtogsrt5
Číslojednací:44 E 94sl2o09 -72

pnororol o pŘrnÁNÍ sprsu ormrsriu sounnu v oLoMoUcI
souDNiMU ExEKUToRovI dle přechodných ustaíovení vtělených do části první,

čt. u zett. :selzotz sl.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn. 44 E 94512009

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republiky, Soudní

proti povinnému

1672/1a,140 67 PrLh^ 4

Michal Baláž' nar. 19.02,1973'

Přichystalova 1077/70' 772 00 olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovatrý spis' a to postupem dle přechodných
ustarroveni vtělená do části první, čl' II zák.č.396/20l2 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni iízeni o qikonu lozhodnutj. úetá byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a L1em podle $ 251 zákona č. 99/19ó3 sb', ve zněni účinném ode
dne nabýi účinnosti toboto ákona, n€spadají po dni nabýi účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu' soud lozwbne lor.noměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jm€nováni do jeho obvodu'
a ryrozumí o tom opráWěného a přís]ušného soudního exekutoÍa. Nmí_li do obvodu soudu jmenován
Žádný exekutor' soud řízení Ťoz!Ťhne lo\.noměmě mezi soudni exekuto.y, kteií byli jmenováni do
obvodu soudu' kteíý Íná společnou hranici s tímto obvodem a lderý patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dte bodu 8) přechodných ustanovení o před.íní spisů sepiše předseda soudu a soudní exekulor

Fotokol' kteri se bez zbytečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu, na rÍeilní desce souilniho
exekutora a na intemetoÚch stánkách Exekutolské komory České republiky. V protokoiu se uve(ie
spisová mačka soudu, označení účashíki řízení' exel:utor' keÚ spis převzal, a den' kdy k převzetí
spisu došlo'

Za pollžxi shora uv€dených bodů př€chodných ustanovení byla sbora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudrrímu ex€kutoŤovi Mgr.Ing. Radimu op|etalovi, s€ sídlem olomouq
Pav€lčákova 14'

v Olomouci dne 12.4.2013

JUDŤ. chal 'Ielínek
OS v Olomoucipředs

admin
Rectangle



057EX1625/13
Číslojednací: 43 E 77812012 -24

ptoroxor, o pŘnnÁxÍ sprsu oxnnsrÍu sormou v oLoMoUcI
sormxivru bxrxUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první'

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zĎ. 43 E 17aDoI2

ve věci oprávněného okŤesní spÍáva sociálního zabezpečení Olomouc, tř.

proti povitrDému

Kosmon{utů 1151/óc' 772 00 olomouc

Jeromír Dokoupil' nar. 2I.1I.l91 4,

Politických vězňů 359/2. ?79 00 olomorlc

vedené u Oklesního soudu v olomouci

Předseda Oklesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora Ťubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části prnní' čl. 

'ákč.396/2012 
sb.,

kdv

dle bodu 2) těchto přechďných ustanovení řízení o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede

dnem nabýi účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle $ 25l zákona č' g9l19ó3 Sb., ve zrrění účinném ode

dne nabýi účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu, ioud rozvrhn€ Íovnoměmě m€zi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a lryrozurní o tom oprávněného a přislušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudu jmenován

žájný exekutor, soud řízení rozvrh'e rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudrr' kteď má společnou hranici s tímto obvodem a ktefý patří do obvodu stejného

trajského 5oudu.

dt€ bodu 8) př€chodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, kte{í s€ bez zbytečného odkladu zveřejni na úředni desce soudu. na uředni d€sce soudního

ixekrrtora a na intemetových stnánkách Exekutorské komory České íepubliky. V protoko|u se Uvede

spisová znaěka soudrr, označení účashíků řízení, exekutor, kteÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ polžÍtí shořa uvedenýcb bodů př€chodnýcb ustanoYeÍí byla shora rubrikovatrá věc

Ťozvrž€na a předává se soudnímu exekutoťovi Mgr. Ing. Radimu opletálovi, se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k nechťje uhŤazen na účet soudu č. 3?03_921811/0710' vs 4312077812.

V Olomouci dne 12.4.2013

al Jelínek
os v Olomouci

admin
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g.rlEX167ttt3
Číslo jednací: 4l E 707lz0ll '22

PRoToKoL o pŘnnÁNÍ spIsu oxntsrÍlr souonu v oLoMoUcI
souoŇiuu íxrxuToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

čl' lr zák.č. 396/2012 sb.,

Ye věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 4| B' 7o7l2olI

Ye věci oprávÍěného česká republika - okresní soud v olomouci, Tř' Svobody 16'

proti poviDnému

731 38 Olomouc

Pavel Zapletal, nar. 03.08.1988'

stibořoYa 573/8. 779 00 Olornouc

JIJDT ichal Jelínek

vedené u Okresuího soudu y olomouci

Předseda okresDího soudu v olornouci níže uv€deného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čt' II zák.č' 396/2012 sb''
kdy

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o l^ýkonu lozhodnutí, kerá byla zahájena přede

a'.. 
""ty'í 

,iti""o"ii ,ohoto zákona a kerá pod]e $ 251 zákona č' 99/1963 sb'' v.e měni účinném ode

dne nabyti ritinnosti tohoto zákona, nespadáJí po dni nabýí úěiÍmosti tohoto zákona do působnosti

.ouau, íua Íoz!Ťhne lovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

u [o^.i o toIn op.a\'něného a přísl šného soualního exekuÍora' Nmí-li do obvodu soudu jmenován

xá"y .*r.*-' soud řízení roz"'rhrre ro\Ťoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do

otuoá" 
"ouau,'r.lol 

má společnou hranici s fimto obvodem a který patři do obvodu stejného

lcajského soudu'

dle bodu 8) přecho<lných uslanovcní o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor

"'rrtnt,l. 
t r.* 

'" 
t.' JtykČného odkladu zveřejní na úe'tní desce soudu, na úředni desce soudního

;*;k',"; 
" "; 'nLemet,,',rych 

strinkich ExekutoÍské komory České republiky' v protokolu se uvede

,pl";;';;čk" soudu' oÁačení účasmíhi iizmí' exekutol, který spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ po\žití shora uvedcuých borlů přechodných ustanov€lí !y! 'hoT" 
řubrikovaná věc

ionižena a přcdává sc souánínru cxckutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi' se sídlem olomouq

Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

před oS v Olomouci

admin
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;5/Exí6J0l1J
Čislojednací: lt l 66/20|2 -21

pnoroxor, o pŘnoÁNi sprsu oxnnsrrÍIu soulru v oLoMoUcI
sotrDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanov€Dí Ýtereoy"l áo ča.ti p."oi,

Cl. lI zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci opráYněného

ve věci l.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 41f' 66/2012

okresní spřáva sociálního zabezpečení olomouc, tř.
Kosmonautů l l51l6c, 772 00 olomouc

Dušan Gončár, nar. 21.08.1979,

Přáslávice 23, 783 54 Přáslavice

přoti povinnému

yedené u okresního soudu y olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, ČL II zák.č. 396/2012 sb..
kdv

dle bodu 2) Íěchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí, která byla zahájena
přede dnem nabyti účinnosti tohoto zákona a ktelá podle { 25l zákoÍra č' 9911963 sb', ve znčni
účinném ode dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona do působnosti soudu, soud rozvrhne rovnoměIně meži soudni eiekutory, kte;í bylijmenováni do jeho obvodu. a lyrozumí o tom oplár.něného a příslušného soudního exekutora.
Není_]i do obvodu soudu jmenován žádný exekutol, soud říieni lozvrhne lovnoměIně mezi
soudní exekulory' ktcří byli.jnlenováni do obvodu soudu, kteqi má společnou hranici s tímto
obvodem a kter,ý patří do obvodu stcjného kra.jského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše piedseda soudu a soualní exekutol
protokol, ktelý sc bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úiealní desce
souď1iho €xekutola a na interneto{ých stránkách Bxekutorské komory České republiky'
v protokolu se uvede spisová značka soudu' označení účastníků řízení, éxekutor, který spis
přet7ál. a den. kJ} k picv/ell spl.u JoŠlo'

z^ polržití shora vedených bodů přechodných ustanovení byla shora řubrikovaná věc
rozvržena i př€dáví sc soudnínru exekutorovi Mgr' Ing. Radimu opleta|ovit se sídl€m o|omouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek nécht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-92l811/07l0' vs 4112006612.

V Olomouci dne 12.4.2013

JllDr ichal Jtlírlek
OS v Olomouci

'i a:ili|"iJÚc'

předs

admin
Rectangle



o57E\1702t13
Číslojednací: 41 E 1182/2010 -65

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMoucl
soUDNiMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Čl. II zák'č. 396i2012 sb.,

' ve věci \.ýkonu rozhodnutí sp. zÍ'. 41E 1182l2o1t

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české repub|iky, soudní

proti povinnému

I612l1a'l40 67 PÍahz 4

JiřÍ Komzák' nar. 14.05.1969'

IIořní nám. 583, 779 00 Olomouc

vedené u okresDího soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postup€m dle přechodných
ustanovení ytělená do části p.nni, Čl' Il 

'ák.č.396/2012 
sb.,

kdv

dle bodu 2) 1ěchto přechodĎých ustanovení řízení o l"ýkonu rozhodnuti, ktelá byla zahájena přede

dnem nabyti účinnosti tohoto zákona a která podle s 251 ákona č' 99/19ó3 sb'' ve měni účjnném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýi účimosti tohoto zákona do působnosti

soudlr' soud Ioz!Ťhne mlnoměmě mezi soudní exekrtory, kteří byli jmenováni do jeho obvodlr,

a DŤozumí o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu soudu jmenován

žádný exel'utor, soud řízení rozvrhne rovnoměmé mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do

obvodu soudu, kel.ý má společnou hranici s tímto obvodem a l'1erý patři do obvodu stejného

kra1.kého soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekuloÍ
protokol, tde.ý se bez Zbytečného odkladu zv€řeJní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního

exekutora a n; inbmctoÚch stánkách Exekutorské komory České republil1'. v protokolu se uvede

spisová aačka soudu' označení účastníId řízmí' exekutor, L1e.ý spis přelzal, a den' kdy k pře}zeti

spisu došlo'

za použilí shola uvéd€nÍ'ch bodů přechodlých ustanoYení byla shora rubrikovaná věc

rozvřžena l přcdává sc sorrdrrímu exckutorovi Mgr.Ing. Radimu opletdovi, se sídlem olomoug
Pavelčákova l 4'

soudní poplaíek nechť je uhrazcn na účet soudu č. 3703-92181U07l0' vs 41121l8210.

V Olomouci dne 12.4.2013

.IUDr. al.Ielínek
soudní exekutorpředse OS v Olomouci

admin
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05TEXtlgqttS

Číslojednací:44 E 1179l2oo9 '36

pnororor- o pŘnDÁNÍ sP$U oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
sounNÍmu trmruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do Části prvni'

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E l179l2oo9

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů ll5'l/6c' 772 00 olomouc

Roman Hradil, nar. 18.08.1972,

okřajová 2053/1, 785 01 Šternbeřk

vedené u okresuího soudu v olomoucl

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoyení ytělená do Části první, čl. II zák'č. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizeni o ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a L1eňá podle { 251 zákona č. 99119ó3 sb., ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti toboto ziákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozlThne ro\.noměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a r}rozumí o tom opúl'něného a příslušného soudniho exekutora' Nmili do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud iízení íozwhne rc\ŤIoměmě mezi soudní exekutory, kleří byli jmenováni do
obvodu soudu' lde1.ý má společnou hranici s tímto obvodem a kt€Ú paři do obvodu ste.jného

ka;ského soudu.

dt€ bodu 8) přechodných ustanoveni o předaní spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutor
protokol, kt€rý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřeilní desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemetov'ých strántách Exekutorské komory České repLrb1iky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označmí účastníků řízení, exekutoÍ, l'1e.ý spis př€lzal, a den' kdy k pře}zeti
spisu došlo'

z^ po'užíti shora uY€dených bodů př€chodných ustanovení by|a shořa rubřikovaná věc
rozvržena a př€dává se soudnímu exekutořovi Mgr' lng. Rrdimu op|etálovi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14'

V Olomouci dne 12.4,2013

JUDr Je|ínek
OS v Olomouci

*--

proti povinnému

před

admin
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{!SIEXl6Zg, i3
Číslojednací: 41 & 6012012 -22

pnororol o pŘnDÁNÍ sPrsu oKREsNÍll souonu v oLoMoUcI
souDNÍMU ExEKUToRo\rI dle přechodných ustanoyení ytělených do Části prvni.

Cl. II zák.č.396/20l2 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41, E 6012012

ve věci oprávněného okresní správa sociálrrího zabezpečení Olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6C' 772 00 Olomouc

proÍipovinDému Josef Vyroubal, nar. 29.04,1957,

senice na Hané 358, 783 45 senice na Hatré

yedené u okresÍího soudu y olomoucl

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uYedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení Ytělená do Části první' čl' II zík.č.396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o ťkonu Ťozhodnutí, 1'1eÍá byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kem podle \ 251 zákona č. 99/1963 sb., ve mění účinném ode
dne nabytí účiÍmosti tohoto zákona' nespadají po dni nabytí účiÍmosti tohoto ákona do působnostl
soudu, soud lozlThrre ro\.noměmč mczi soudní exel:utory, lteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a laŤozlrmi o tom opú\',něného a příslllšného soudniho exelotora' Nenili do obvodu soudujmenován
žádný exekulor' soud řízení roz\Ťbne ro\'noměmě mezi soudní exekutoíy, kt€ří byli jmenováni do
obvodu soudu' ]íel]' má spo]ečnou hŘnici s tjmto obvodem a L1erý patři do obvodu stejného
kra;ského soudu.

dle bodu L) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a souilní exekutor
protokol, kteď se bez zbytečného odkladu zvďejní na úředni desce soudu' na lÍední desce soudního
éxel:utoru u na intcmclových stránkách Exekutorskó komory České republiLa' v protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účlslníki řízenj, exekutor' keý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu doš1o-

zn použití shořa rrvedelÝch bodů přcchodných ustanovení byla shořa rubťikovaná věc
řozvržcna a předává se soudnílrrll exckutorovi N'IgI.Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákov:r l4.

soudni pop|atek netlrt'ie uhrazcn na účet soudu č. 3703-92r811/0710' vs 4112006012.

V Olomouci dne 12.,1.2013

JUDr. chrl Jclineli
OS v Olomouci

\a ctěMs'ů

předs

admin
Rectangle



e57EIt699iiJ
Čislo jednací: 44 E 1109/2011 -30

pnotoror, o pŘnnÁNÍ sptsu oxntsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoNjlru nxnruroRovl dle přechodných ustanovení vtě|ených do čásí první,

Cl. II zák.č.396/2012 Sb''

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 11o9l2ol1

ve rěcioprávněného okresní správa sociálního zabezpečeni olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6c, 772 00 olomouc

Leoš Mazuřka, nar. 20.1l.1967'

Mladějovice 124' 783 95 Mladějovice

proti povirrnému

vedené u okresDího soudu v olomoUci

Předseda okres ho soudu Y olomouci nfte uyedeného dne předal označenému
soudDímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čt. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o \.ýkonu loŽhodnutí, kěrá byla zahájena přede
dnem nab)'tí účinnosti tohoto zákona a ktcÍá podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabýí účiinosti tohoto zákona' nespadaJí po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozwhne rowoměmě mezi soudní exekutory' keří byli jmenováni dojeho obvodu,
a \ryŤozumí o tom oprá\'Ťěného a příslrršného soudního exekutom' N€ní_li do obvodl' soudu jmenován
ádný exel'utor, soud řízení rozlThne rowoměrně mezi soudní exekutory' ktďí byti.Jmenováni do
obvodu soudu' L1e.ý má spolcčnou hranici s tímto obvodem a kteď paťí do obvodu stejného
l<rajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutol
pÍotoko], L1eI"ý se bez zbytečného odkladu zYeřejní na úřední desce soudu' na úředni desc€ soudního
exekutoÍa a na inlcmetových stránkách Exekutorské komory České republilry. v Fotokolu se uvede
spisová značka soudu, označmí účastníků říZcni, exelutor' L1eÍ.ý spis pře1zal' a den' kdy k př€\.zetí
spisu došlo.

Z^ polžití shora u\'edenýCh bodů přechodných ustalovení byla sbora rubrikovalá věc
rozvržcna a předává se soud íntu cxckutorovi NIgÍ. Iíg. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc,
Pavalčákov' l4-

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr. aI Jelínek
OS v Olorrrouci

'.,',-,.!gt

1'l}iJ \ ť'J'''ý!'

soudní exekutorpředse

admin
Rectangle



uAlEXttOOtts
Číslojednací:44 E 1158l2oo9 -24

pnororor- o pŘroÁNÍ sprsu oxnnsxiItl souonu v oLoMoUCI
souoŇirlÚ xrxuToRovl d|e přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Čt. II zát<.t. :g6l20tz st.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 44 E l''58l2oo9

ve věci oprávněného česká republika _ Vězeňská služba české republiky, Soudní

proti poYinnému

V Olomouci dne 12.4.2013

.IUDr. Jelínek
OS v Olomouci

1.67211a.140 67 Prah^ 4

Luboš Richter, Dar. 28.02.19ó9'

Horní nám. 583/16. 772 00 Olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci líže uved€ného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný Špis' a to postupem dle přechodných

ustanoveni vlělená do Části prvni. Čl. ll zák.č.39r/20t2 sb"
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o l'ýkonu rozhodnuti' která byla zahájena přede

á".-."uy''í ,roi'"*ii ahoto ikona a kerá podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb'' v.e měnj účiÍmém ode

Jne natyti ulirrnosti tohoto zákona, nespadá1i po dn| nab}'ti účinnosti tohoto a'kona do působnosti

,o"a", íua roz}Ťhne íovnoměmě mezi soudní exelortory' kteii byli jmenováni do jeho obvodu'

u úo"u-i o 
'o- 

op'a\'něného a příslušného soudního exekutom' Není-li do obvodu soudu jmenován

zaa'"ý *"r.a., 
"old 

ří""ní ,ozlrho. Ior"noměmě mezi soudní exeL:utory' k1eří byli jmenoqáni do

otuoárr -uau''tt*ý má společnou hÍanici s tímto obvodem a keqý' paří do obvodu st€jného

kra;ského.oudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o piedáni splsů sepiše piedsedá soudu a soudní exekutor

p."'"r."r, t Jď," u Jtl''ečného odklaalu zleie]ní na r]ieilni desce soúu' na úiední desce soudniho

!*.tuio." u nu int".n"toých stránkách Exelortorské komory České repubtiky' v protoko1u se uvede

.pr.."Zá".u '"'a', 
oziačení účastniků řízení, €xekutor, keÍý spis převzal' a den' kdy k převzeti

spisu došlo.

Z^ ponžiti shora uY€d€ných bodů přcchodných ustanoÝení byla sbořá ruhrikovaÍá věc

ro"vižena a předává se souánímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi' s€ sídlem olomouc'

PavelčákoYa l4.

soudni poplat€k necht'ie uhrMen na účet soudu č' 3?03-92181 1/0710, vs 44r21t5809'

předs Šoudní ex€kutoř

admin
Rectangle



057EXl6toi.,s
Číslo 'jedrrací: 44 E 7o3no12 -23

pnotoror' o pŘnDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoxÍm; nxnruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

čt. rr 
'a."t.:qolzotz 

st.,

ve věci r"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 103l2nl2

ve Ýěci oprávněného Městský úřad Šumpert{, nám. Mířu l, 787 01 šumperk

pÍoti povinnéňu Petr sláma' nar. 22.06.19ó6'

Heyrovského 37, 779 00 olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okÍesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení }tělená do části pwní, ČL II zátLč. 3962012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a kteni podle $ 25l zíkona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabýí úěinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízeni rozvrhne rovnoměmě mezi soudni ex€kutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteď má společnou hmnici stímto obvodem a L1erý patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol' ktery s€ bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudniho
;xekutola a na internetových stnínkách Exekutorské komory České republiky. v pÍotokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastniků řízení, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ wnžití shoŤa uvedeÍých bodů přechodných ustsnov€ní byla shořa Íubřikovaná věc
rozÝřžená a předává Š€ soudnímu exekutořoYi Mgř. Ing. Redimu opletrlovi' se sídl€m olomouc,
Pave|čákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazen na účet soudu č.3703-921811/0710' vs 4412070312'

V Olomouci dne 12.4.2013

. IDř. l .|elínek
Šoudní exekutorpředs v Olomouci

admin
Rectangle



057Ex1673Í13
Číslojednací: 4l E 72612006 -23

pnotoror o pŘnoÁrvÍ sptsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI d|e přechodných ustanovení vtIenycl ao čestiprvni'

Cl. II zák'č. 396/2012 sb.,

Ye věci l"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 726/2006
ye věcl oprávněného česká republika - Vězeňská služba České republiky, soudní

167211a,140 67 Praha 4

Josef čerch, nar. 07.12.19ó7,

Jilemuického 53, 772 00 o|omouc-Nedvězi

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedenébo dne předal oztračeDému
soudnímu exekutorovi shora ruhrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení ttělená do části první, čl. It zák.č. 39ó12012 sb;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhoalnutí, která byla zahá1ena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kelá podle Š 251 ákona č' 99/1963 sb'' ve znění účinném ode
dne 

-nabýi účinÍlosti tohoto ákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona alo působnosti
soudu' soud rozwtme rovrroměmě mezi soudní exel:utory, keří byli jmenováni do jebo obvodu,
a !Ťozumí o tom oprá\Ťlěnóho a příslušného souclního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor. soud řízeni roz!Ťhne ro\.rromčmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenovíni do
obvodu soudu' kteri má společnou hranici s timto obvodem a ker-ý patři do obvodu ste;ného
kraJského soudu.

dle bodu 8) piechodných ustanovení o předání spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exekutol
protokol, kteď se bez zbytečnóho odkladu zveiejní na úiední d€sce soudu, na uiední desce soudního
exekutom a na intemeto{ich stán]ách ExeLutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu' označení účastníki řízení, exeLutor, kÚ spis převzal' a áen, kdy k převzeti
spisu doš1o'

Za polžiti shora uvcdených bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvřž€na a předává se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€cht'j€ uhrazen na účet soudu č. 3703-92l81U011o'vs 4112012606.

V Olomouci dne 12.4.2013

proti povinnému

.IIIDř ichal Jelínek
OS v Olomouci soudní exekutor

cii?tÍ!:l s6u D

rrr 38 V OiOMCUCI

předs

admin
Rectangle



057Exí501/l5
Číslojednací: 43 E 524l2ol2 -11

PRoToKoL o PŘEDÁM sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇimu rxrruToRov| dle přechodíých ustanovení vtělených do části první,

čt. 'lx'č. 
396lzotz su.,

ve věci výkonu rozhodnutí Šp' zn. 43 E 524no12

ve včci oprávněného Magistrát města oloňouce' llorní náměstí 583/0' 779 00

proti povinnému

Olomouc 9

Giulia ohia' nař. 09.12.1993'

Tř{da svobody ó4614, 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to poŠtupem dle přechodných

ustanov€íí vtělená do Části první' čL II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabyi účinnosli tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/l963 sb., ve znění účjnném ode

dne nabyií účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, ioud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu,

a'\'ryÍozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudu jmenován

ájný exekutor' soud řízení lozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu' kteťý má společnou hranici s timto obvodem a který patří do obvodu stEného

krajského soudu.

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

protokol, kteÍ.ý se bez zbý€čného odkladu zveřejni na úiedni desce soudu, na úiední d€sc€ Soudniho

exekuto.a a na intemetových stÍánkách Exekutorské komory České íepubliky' V protokolu se uvede

spisová mačka soudu, označení účastníků řízení, exekutol, který spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za po!žiti shora uYedených bodů př€chodDých ustmoveni byla shora ÍUhřikovaná věc

rozvržena a předává s€ soudnímu €xekutoroYi Mgr. Ing. Redimu opletalovi, se sídlem o|omouc,
Pav€lčákova 14.

soudni poplatek necht'je uhrazen na účet soudu č. 3703_92181U0710' vs 4312052412'

V Olomouci dne 12.4.2013

Jelínek

))

á-.-^..,..=-r-'.''.
ioudní exekutory Olomouci

admin
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057E)( 1502/13
Číslojednací: 41 E 338Du2 -42

pnoroxor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oIGEsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounŇirr,ru 

_dxe 
xuTonovl dre piaiodných usÍanovení vÍělených do čásd prvíí'

Čl' ll zák.č.39ó/20l2 sb''

ve věci výkonu rozhodíutí sp' zn' 4l E 33al20l2

Ýe věci oprávněného Mlgistrát města olomouce, HořBí rráměstí 583/0' 779 00

Olomouc 9

proti povinnému LiboŤ Jaroň, nar. 25.01.1967'

Sokolská 536/22' 779 00 olomouc

v€dené u okresního soudu Y olomouci

Předsedaokresnihosouduvolomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenému

"noJoi.u "*"r.oro.ovi 
shora rubrikovaný spiŠ, a to postupem dle př€chodíých

ust.noveni tlělená do části první, Čl. ll zákč. 39ó/20l2 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ťkonu rozhodnutí' kteÍá byla zahájena přede

á""* '"iy"ijli^.'il 
,ohoto ;ákona a která podle $ 251 zákona_c' 99/]9ó] sb'' v,e znění účinném ode

Jne nablti účinnosti tohoto zákona, nespuaá'jl po in; nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

;;;ď;; j-.;;".h""- Ňno*e-e'."'i soudni .xekutory, kteii byli jm€no!ánj do jeho obvodu'

" 
ů-.;'ňr 

" 
iá. 

"p.*něného 
a příslušného soudního exekutoú' NeníJi do obvodu soudrr jmenován

;á,í;ý ;il-' soud řízení rozvihne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

.t""i' ...a", 
' 
r.,"'rý má společíou hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dl€ bodu E) přechodných ustanoveni o předánj spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ

n.n.iot_ t r...'." u., 
''u}'lečného 

odktadu 
^eřejni 

Áa úředni desce soudu' na úiedni de'ce soudniho

i^.l","* "'"i 
i"'"-.'o;ých stránlách Lrekutois(e komory České republils-. V protokolu se uvede

šp"""] 
^""t" """a'' 

oz"načení účasmíků řízení, exekutor, kt€ď spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

7,a noužiti shora uvedenýcb bodů přechoďných ustanov€ní byla shoŤa rubŤikovauá věc

-*i"'* " 
pr"aa"a 

"" 
souioimu 

"xekutorovi 
Mgr' Ing' Rádimu opletalovi s€ sídl€m olomouc'

PaY€lčákoÝa 14.

soualní poplat€k necht'je uhrazen na úč€t soudu č' 3703-92l811/0710' vs 4112033812'

V Olornouci dne 12.4.2013

al .lelínek
OS v Olomouci soudní exekutor

admin
Rectangle



057E)(1545/13
Číslo jednací: 44 E 78812012 -l9

PRoToKoL o PŘEnÁŇ sprsu ormrsNiM soUDEM v oLoMoUcI
soulŇilru nxnruToRovl dle přechodných uŠtanoÝení vtělených do čásd prvni.

čl. II zákč.396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 78an0l2

ve věci oprávněného obecní úřad M€dlov, Ič 00575666,

přoti povinnému

Medlov 300, 783 91 Medlov

Petr Komenda, nar. 01.07.1970'

Medlov 99, 783 91 Medlov

JUDr. l .|€línek

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uv€deného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi ŠhoŤe rubňkovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení ytělená do Části první, čl. u zállč. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu rozhodnutí, kteřá byla záhájena přede

rlnem nabytiúčinnosii tohoto Zákona a kteÍá podle $ 25l zákona č. 99/1963 sb., ve zněni účinném ode

dne nabyíí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu, šoud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoÍa' NeníJi do obvodu soudujrnenovrán

žád'ný exekutor, soud řízení rozvrhne Íovnoměmě mezi so0dní exekutory, kteři byli jmenováni do

obvoiu soudrr' který má společnou hÍanici s tímto obvodem a který páťí do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a sÓ[dní ex€kutoÍ

protokol' ktéý se bez ziytečného odkladu zveřejní na úiední desce soudu, na uiední desce soudního

ixekutora a na internetových stnánkách Exekutoíské komory České republiky' V protokolu se uvede

spisová znaěka soudu' omačení účastníků řízení, exekutor, kteÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za použití shořa uv€alených bodů přechodných ustaíovení byla shora ŤÚhrikovaná věc

rozv'ržena a předává se soudnímu exekutomú Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídleir olomouc,

Pave|čákova 14.

soudní poplatek n€chťj€ uhlazeD na účet soudu č. 3703-92l811/0710' vs 4412078812'

V Olomouci dne 12.4.2013

předs OS v Olomouci soudní exekutor

admin
Rectangle



057E)(1498/13
číslo jednací: 43 E 595l2ol2 33

pnoroxor, o pŘrnÁxÍ sprsu oxnnsxÍlr soulnlr v oLoMoUcI
souonÍnau oxnxuToRovl dle př€chodných rrstanovení vtělených do části první,

čl. u zákč. 396/20l2 sb.,

ve věci ýkonu rozhodnútí sp. zn. 43 E 595I2n12

ve věci opróvněného statutární město olomouc, Horní náměstí 583,719 ll
Olomouc

proti povinnému Ladislav Neubert, naÍ. l7.06.197l'

Kanadská 107/8' 772 00 olomouc _ Hodolany

vedené u 0kresniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci nže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spiŠ, a to postup€m dl€ přechodných
ustanov€ní vtělená do části pwní, čL II zák.č. 396/2012 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných Ústanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/19ó3 sb., ve mění účinném ode
dne nab}'tí úěinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}Íí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne Íovnoměrně mezi soudni exekutory, L1eří byli jmenovráni do jeho obvodu,
a lyfozumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutořa. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kt€ď má společnou hran'ci stímto obvodem a ktery patří do obvodu stejného
krajského soudu-

dl€ bodu E) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
přotokol, kt€rý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutom a na internetových stránkách Exekutorské komory České republiky' v protokolu se uvede
spisová zoačka soudu, označení účastníků řízeni, exekutor, kter'ý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisÚ došlo.

z^ polržití shořa uvedeíých bodů přecbodných ustaDoYení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi MgI. Ing. Radimu opleta|ovi' se sídl€m olomouc,
Pavelčáková 14.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr.
předsed

Jelínek
v Olomouci Šoudní exekutoř

admin
Rectangle



057E)(1500/1J
Číslojednací: 44 E 33912012 -2s

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoI'DNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

čt. tl 
"lt"č. 

:962otu su',

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 33912012

ve věci oprávněného Magistrát města olomouce, Homí náměstí 583/0' 779 00

přoti povinnému

Olomouc 9

Petr čanecký, nar. 13.oI.1971,

I{orní nám. 583' 772 00 oloEouc

vedené u okresniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu Ý olomouci níže uYedeného dne předal označeíému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spiŠ, a to postupe'n dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, Čl. II zákč.396/2012 sb.,
kdv

dte bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, kerá byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle š 251 zákona č' 99/1963 Sb', ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účin'osti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a přístušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řízení rozvŤhn€ rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, l1eď má společnou hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor

protokol, kteťý se bez zbytečného odkladu zveřejni na úiedni desce soudu' na úřední desce soudního

;xekutora a na intemetoÚch stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastniků řízení, exekutor, kt€rý spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisu došlo.

za polržití shora uvedenýcb bodů přechodných ustanoveni byla shoŤa řUbíikovrná věc

roz,vržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouq
Pavelěáková 14.

soudní poplat€k necht'je uhřazen na úč€t soudu č' 3703-921811/0710' vs 44l20339l2.

V Olomouci dne 12.4.2013

.lIlDr. al Jelínek
os v oloÚouci soudní €xekutorpředs

admin
Rectangle



057EIí499/13
Číslojednací: 44 E 338no|2 -2l

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESMM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRoVl dle přechodných ustanovení vtělených do části přvní,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnuti sp. zn. 44 E 33aDo12

ve věci oprávněného Magistrát města Olomouce' Homi náměstí 583/0' 779 00

' oln-no" 9

proti povinnému Pavet Baníř,nar. 25.05.1960,

Horni náměstí 583' 779 00 olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu €xekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl.II zák'č.39ó12012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o \.ýkonu rozhodnutí, která byla zaháj€na přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která Podle $ 251 zíkona č. 99/l96J sb., ve znění účinném ode

dne nab}.tí účinnosti tohoto zíkona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhn€ rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a \Trozumí o tom oprávněného a příslušÍého soudního exekutora. Nenili do obvodu soudu jmenován

žádný exekutof, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a který paťí do obvodu stejného
kajského soudu-

dI€ bodu 8) přechodných ustanovení o př€dání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteťý se bez zbýečného odkladu zveř€jni na úřední desce soudu. na rjriedni desce soudního
€xekutora a na intemetových stránkách ExekutoÍské komory Ceské republiky' v protokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastníků řízení, exekutor, kteIý spis převzal, a den' kdy k převz€ti
spisu došlo'

za pol!žití shora uYedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná Yěc
rozvržena a předává s€ soudnímu exekutořovi Mgr. Ing. Rsdimu op|etelovi' se sídlem olomouq
PavelčákoYa 14.

soudní poplat€k n€cht'je uhrazen na účet soudu č' 3703-921811/0710' vs 4412033812.

V Olomouci dne 12.4.2013

al JelínekJUDr.
OS v Olomouci

r.t;,:

admin
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0'57EX1497/13
Číslojednací: 43 E 81312012 -l7

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsxÍIlr souorlr v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení \tělených do části první,

cl. II zák'č' 396/2012 sb.'

vevěCi ťkonu rozhodnuti sp. zn. 43 EdlJ/20l2

ve věci oprávněného MagiŠtrát města olomouce, Horní náměs1;5a3l0'719

proti povinnému

00,Olomouc 9

Aneta Zvárová, nar. 23,09,1993,

čerlá cesta 8417 , 779 o0 olomouc - Klášterni Hradisko

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okr'esního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal oznaěenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ust4novení vtělená do části první, čL II zákč' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, kte.á byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle s 25l zákona č. 99/] 963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti toboto zákona, nespadaji po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumi o tom oprávněného a přislušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudujmenován
žádlrý exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, Id€ří byli jmenovrítri do
obvodu soudu, kteď má společnou hÍanici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu E) př€chodných ustanovení o Př€dáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, ktery se bez zbýečného odkladu zveíejní na úiedni desc€ soudu. na úřední desce soudního

exekutom a na inťemetových stÍánkách Ex€kutoíské komory Ceské republiky' V protoko]u se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení, exekutor, kteď spis př€vzal, a den, kdy k př€vzetí
spisu došlo.

za poulžití shora uved€ných bodů přechodnýcb uŠtánovení byla shora rubrikovaná věc
Ťozvrž€ná a př€dává se soudnímu exekutolovi Mgr. Ing' Radimu opleta|ovi' s€ sídl€m olomouc,
P'velěákova l 4.

soudní poplaték necbťj€ uhraze[ na účet soudu č.3703'921811/0710' vs 43120813l2.

V Olomouci dne 12.4.2013

al Jelínek
OS v Olomouci

r.::Nl !r0D
it v oLovruCt

JUD
soudíí exekutor

admin
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057 L , 1397 l1
Číslo.1ednací: 41 E 86/2012 -l4

pnororol o pŘnDÁNÍ sPIsU ol<Rf,sNÍlr sounnu v oLoMoUcISoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechod"ý"h oý;o;;; ;igi""y""řá" 
_e-ňřp*"',

C|' II zákč. J96/2012 sb.,

ve věci r.ýkonu řozhodnutí sp. zn' 41E a6l2012
ve věci oprávněného okr€sní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů l151/6C' 772 00 olomouc

přoti povinnému Jiff Grepl, nar. 03.01.1968,

Revoluční 669/5' 784 01 Litove|

JUDr. al Jelínek
před OS v Olomouci

as!.!t
3\!'a

vedené u okresního soudu Y olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutořovi shora řubrikoÝi1{- :!i:: u to postupe; Jie přechoonycl
ustanovení Ýtělená do Části první, Čl. II zaťt. :'sol2orz sl.i
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizeni o t];konu rozbodnutí, kteŤá byla zahájena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25l-ákona c. 99iióoi šb. u"'"neni tei*e. oa"
::-.':"o11'o.]l:::l] 

tohoto zálona. nespaaa;í po dni nabyí účinnosti tor'oň'"it"]nu oo p,irounortisouou. 5ou0 ro^rhne ro\noměrně me.,i soudni e\ekuloD. lleři b)Ii jmeno\áni do jeho obvodu,

1-Y_1:1-] '::' .p1á)néného a pii5lUšného soudniho exeíutora' Ne;i-li do ;LV;;u soudu jmenován
zaony e\e\utor. soud řizení roŽtrhne rovnomčmě mezi soudni exel,utoD. kteří b5Iijmenoráni doobvodu sorrdu. kleD; má spoleanou hranici slimto "b""d..; k;;';;;; jo,otroou 

sejnéhokrajsLého soudu'

dle bodu E) přechodných ustanovení o předríní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍprotokol, který se bez zbyteěného odkladu zveřejní;a úřed;í d€;e soudu, na ríředniaesce 
"oudnihoexekutom a na intemetových stÍínkách Exekutíské komory České r"puúiir.y. Virorotor" 
"" "u"a"spisová značka soudu. o?.nač€ní účásfníků řizeni' exekutoÍ,"keD' .pi"'p,.''ir, 

" 
á"", kdy k převzeti

spisu došlo'

Za polžiti shora 
-uvedených bodů přechodných ustanov€ní byle shora rubŤikovaná věcŤozvrzena a předává se soudníDu ex€kutorovi Mgt. Ing. Rádimu opletslovi, se síall€m olomouc,Pavelčákova 14.

souduí poplatek necht'je uhřazen ná účet soudu č. 3?03-92lEl1/0710, vs 41120o8ór2.

V Olomouci dne 6.3.2013

o
t1

soudní exekutoř

admin
Rectangle



057EX'l 398/15
Číslojednací: 43 E 40712012 -18

pnoroxol, o pŘnDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustenovení vtělených do části pnní,

cl. II zákč. 396/2012 sb.'

ve věci qýkonu rozhodnutí sp' zn. 43E 407D0Í2

ve Yěci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř.

proti povinnómu

Kosmonautů 1151/6C,772 00 Olomouc

Michaela Kohoutková, nar. 19.03'1987,

Pekářski 617ll4.772 00 olomouc

vedené u okresniho soudu v olomouci

Předseda Okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dÍe předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postup€m dle přechodných
ustanovení vtělená do části prvni' čl. II zákč. 39612012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \.ýkonu rozhodnutí, L1erá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zíkona a ktená podle s 251 zlíkona č' 9911963 Sb'' ve znění účinném ode
dne.nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabÍí účinnoýi tohoto ziikona do působnosti
soudu. soud rozvÍhn€ rovnÓměrně mé7i soudní exekutory. kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
avyrozumí o tom oprávněnébo a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudujmenovrín
žádný €xekutor, soud řízení rozvrhne Iovnoměmě mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' ktetý má spoleěnou hÍanici s tímto obvodem a kteď;atří do;bvodu ýejného
krajského soudu'

dle bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor
protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na liiední desce soudního
exekutom a na intemetových shínkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označ€ní účastníků řízení, exekutor, kteý spis převza|. a áen, kdy k převzetí
spisu došlo'

za po!žití shořa uv€dených bodů př€chodnýcb ustmovení byla shora Íubrikovaná věc
rozvrž€ne a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletálovi' se síall€m olomouq
Pav€|čákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazen na účet soudu č' 3703-921811/0710' vs 4312040712.

V Olomouci dne 6-3.2013

Jelínek
OS v Olomouci

o !s}']Í:at.
soudní exekutor

i 11 I v ci.3.;-'-

admin
Rectangle



057EX1365/13
Číslojednací: 44 E 52oDu2 'l9

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU olcEsNíM soUDEM v oLoMoUcI
souňŇtlru nxnxuToRovl dle přechodných uŠtanovení rtělených do části přvní,

cl' II zákč.3962012 sb.'

ve věci \,ýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 52012012

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české republiky, soudní

1672ll^' 140 67 PÍ^hL 4

proti povinnému ondřej Lidmanský, nar. 04.o7.1916,

tr'oerstrova 15' 779 00 Olomouc

vedené u okrešnÍho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předrl označenému

soudnímu €xekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanoveDí vtěleÍá do čá"ti pn''i, čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosii tohoto zákona a kteÍá podle s 25l zákona č' 9911963 Sb', ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. šoud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a lyrozuIrrí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoťa. NeníJi do obvodu soudu jnrenovrán

žáJný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do

obvodu soudu' ktď má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o přeď{ní spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutoř

protokol, který se bez zbýeěného odkladu zveřejni na úřední desc€ soudu' na úiedni rlesce soudního

ixekutoá a ná int"metofoch stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení. exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ po\žití shořa uv€dených bodů př€chodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc

rozvřžena a předává s€ soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi se sídlem o|omouc'
Pave|čákova 14.

V Olomouci dne 6.3.2013

o

: Michal Jelínek
OS v Olomouci

1u: a! Í tal'|
3:l ! a:: .-.,-i,

Šoudní exekutor

admin
Rectangle



L
EX1399/13

Číslojednaci: 44 E 64812012 -26

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNiMU ExEKuronovl are přecrroaných ustanovení vtěIených do části první,

ČL ll zákč. 396/20l2 sb''

ve věci r'ýkonu rozhodnutí sp' zn' 44E 64aD012

ve věci oprávněného Městský úřad Šumperk, nám' Mířu 1' 787 0l Šunperk

pÍoti povinnéúú Devid K€mpný' dar. 07.09.1970'

Horní nám. 583, 772 00 olomoúc

JUDř Jelínek
před oS v Olomouci

057

vedené u Okresního soudu Ý olomouci

Předser|aokresníhosouduvolomoucinŽeuved€néhodnepředalozrraěenému

"'"J.i." """r.*o-vi 
shorr rubrikovaný spiŠ, a to postupem dle přechodných

usl'noveDi v(ělená do části první' Čl. ll zákč' 39ó/20l2 sb''
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu lozhodnutí' která byla zaháiena přede

il;il;íňi;;;.ii;"hoto lákona a která podle $ 25 izákona č' 9s/ 196] sb" ve anéní účinném ode

.lne nabvti úČinnosli lohoto záLona. nespaaáji poini nabýi úČinnosli tohoto zďona do působnosti

;Jd;:?il ;;;;;_;;;..il; '",i .oíani exekulory. Lteři byli jmenotáni do jeho ob\odu.

" 
*.J,l-l o to- oo.aunéného a piisluŠného soudniho ex€iutom. NeníJi do obvodu soudujmenován

;J;; ";;ffi;. ";il;i'"nl 
.o^.rlo" rovnoměmě mezí soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

"i""á""''"J".' tŇ -J rpot"enou hranici stimto obvodem a který patři do obvodu stejného

kajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepiŠe piedseda soudu a soudní ex€kutor

.."',*J_ r.,*''. bel .1i'y'lečného odkladu'neiejní na uiedni desce soudu' na úi€dni de\ce soudního

ilffi;;; ;;,*'.J;.ň'.,.]*a"r' Exekutoiské komory CesLé íepublilq.' V protokolu :e uvede

il*ú';;čk";il'' ozíaeenl r:castníkt iizení' exekutor, který spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisÚ došlo.

z^ použi'tí shore uvedeíých bodů př€chodĎých uŠtenovení byla shora rubňkovaná věc_á'J"'' 
" 

pi"áa"a * souánimu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opl€talovi' se sídlern olomouc'

Pavelčákova 14.

soualní poplatek necht'je uhřaz€n na účet soudu č' 3703-92lE1r/0710' vs 4412064812'

V Olomouci dne 6.3.2013

€) : sl:í íÓ|.
,11 V OiCi .-"-i
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Rectangle



057E)('1596/13
číslojednací: 4t E 68no12 -l9

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soI-rDEM v oLoMoUCI
SoIDNÍMU ExEKUToRoVl dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zákč.39ó/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 1l E 68D0l2

ve věci oprávněDébo okresní spřáva sociálniho zab€zpečení olomouc, tř.

Kosmonautů l l5l/6c' 772 00 olomouc

proti povinnému Maňin Škurek" nar' 15.10.1971'

víska 39' 783 21 chrtdobín

vedené u Okresniho soudu v olomouci

Př€dseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnírnu exekutorovi shořa rubřikovaný Špis, a to poŠtupem dle přechod[ých
ustanovení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o'i"ýkonu rozhodnutí' kteÉ byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto Zíkona a kt€ú podl€ s 25l zákona č.99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvlhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteří by|i jmenováni do jeho obvodu,
a ryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' N€níJi do obvodu soudujmenován
Žádný exekutol, soud řízení rozvrh'e lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má spo]ečnou hranici s tímto obvodem a kteď patři do obvodu stejného
kajského soudu'

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kt€ry se bez zbýečného odkladu zveřejni na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemeto\.ých stnánkách Exekutorské komory české republiky' V polokolu se uved€
spisová aačka soodu, označení účastníků řízení, exekutoÍ, kt€ry spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

zL ponžití shoÍa uved€ných bodů přechodných ustanov€ní byla shořa ŤubrikoYaná věc
rozvÉena a předává s€ soudnímu exekutořovi Mgř. Ing. Radimu op|etalovi, se sídlem olomouc'
Pave|čákoYa l4.

soudní poplat€k necbt'je uhrazen ná úč€t soudu č. 3703_9218l1/0710' vs 4112006812.

V Olomouci dne 6.3.2013

Jelínek
OS v Olomouci

o!(
,r1

!!t]í
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Rectangle



057E)( 1402/ 13
Číslo jednací: 43 E 23 4t2o11 -31

^^-'PRoToKoL o PŘED,ÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcIsoUDNiMU ExEKUToRovl dle plectoanyct ustařň".jii!i*ylřř"'bi",j o*"',čt. ll 
''l*.t.:sóaori šo-.' 

''-'"-'-."

ve věci r"ýkonu rozhodDuÚí sp' zn. 43 E 23412011
ve věci opřávněnébo Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

KosrroDautů I |5I/óc, 772 00 olomouc

proti povinnému

JUDr chal Jelínek
předs OS y Olomouci

Mariusz szuřpit, na r. 02.02.1966,

černá cesta 84/7 , 772 00 olomouc - Klášterní Hradisko

ved€né u okr€sního soudu v Olomouci

Předseda okŤesního soudu v olomouci niže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutořovi shořa "'lJrf"ii*- wi., " 

-;_;".'n"il'"o1 
přechodnýchusJabove.í vtělená do Části prvni, čl. rr zerct. :'stl2ol z št.:*'_P'u 

u(
krlv

d|e bodu 2) léchlo přechodnÝch UslánÓveni říl€ni o !lkonu rozhodnutí' kÍerá bvla zahájena piedednem nab'í úČjnnos' i tohoto žá(ona a trerá p6dte 5 u s r_zer<ona e. oi)l'čoj io.l",J'r'"*, l.i*nn' 
"a"

dne nabyi účinnosti lohoLo zďona. ne*adájí.po ini *ly,i Jti""".,i .í"a.r}.lá'nu ao p,:.ou"os;soudu. soud ro7vrhne rovnomérně 
'"",i "ouani."".t uro.y.'ir.ii;;ii j;;;;,?,řlo.1eho oovoarr,

:;'"iiTffi:.'.iil1;:Ti.,"l[';H:"':uanino '*"iuro.' r'r"'ni_rí'jo'o"uůl"'*ua" j..nouu"
ot.olu .ouau._t ,..1i* 'T .".];il;;;'-l:lěmě 

mezi soudní €xekurory- kteři byli jmenorrini do
krajstého soudu' l''dnlcl slimlo obvodem a lter1i parti do ouvoar' sre;neiJ

dle bodu 8) př€chodných ustanov€ní o piedáni spisů sepíŠe předseda soudu a soudní exekutorpro'okol. Lleqi'5e be/ Zb\leČného odt|ádrr zreiejni na l..a,iia.d" š""i"' iT",il"ánia.....ouaniloexelulora a na inlemelo\ých strrinl'ách Exekutoiské l"'".y-č.'ia 
'.p"řiri,'' i.řrltorotu ," u'.a"splsová značka soudu' omačeni účastnilů

spisu došlo' nzenl' exekutor' kteď spis pievzal, a den, kdy k př€vzeti

Za polžití shora uvedetrých bodů nřecbodnýCb 
_ 
ustanovení byla sbora rubrikováná věcroztržena a přcdává se soutlnimu exekut

Pavelčákova 14. orovi Mgr.IDg. Radimu opletalovi, se sidlem olomouc'

V o|omouci dne ó'3.2013

soudní exekutoř:._|l.í.nírD

admin
Rectangle



proti povinnému

057Exí400/1J
Číslo jedna.íi 44 E 3lDoI2 -4g

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části přvní,

cl. ll zák'č' 396/2012 sb.'

ve věci Yýkonu řozhodnutí Šp. zn' 44E3lDo12
ve věci oprávněného Okresní správa sociálniho zabezpečení olomouc, tř.

KosmoÍautů 1l51/6C' 772 00 olomouc

TIP sTUDIo Rf,KLAMA s.r.o.,Ič 27781135,

nám. osvobození 225142' 783 35 Horka nad Moravou

v€dené u okŤ€snÍho soudu v Olomoucr

Předseda okřesÍího soudu v Olomouci níže uvedeného dne př€dal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to posfupem dle přechodných
ustanovení Ýtěl€ná do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechďných ustanovení řízeni o v,ýkonu Íozhodnutí, kteÍii byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a která podle $ 251 zikona ě' 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nab},tí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudu jmenován
žádný €xekutor, soud iízení Íozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kter'ý má spoleěnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dlé bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
Protokol, kteťý se bez zbytečného odkladu zveř€jní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor' který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

Za poúili shora uvedených bodů přecbodných ustAnoYe!í byle short rubŤikoYaná věc
rozvŤžeía a předáYá se soudnímu éxekutořovi Mgr. Ing. Radimu opletelovi' se sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6.3.20I3

JUDr ichal Jelínek
před OS v Olomouci

!5HÍ "qo1!'r, a,.l
Ó
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Rectangle



057E)( 1401/ 13
Čístojednací: 4l E 387t2ol2 -23

pnoroxor, o pŘrnÁxi sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle př€chodných ustanoÝení vtělených do části přvní,

čt. II 
',lt.t. 

:eenotz st.,

ve věci ýkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 387l2o|2

ve věci oprávněného okÍesní správa sociálniho zabezpečení olomouc, tř'

Kosmonautu 1151/6C,772 00 Olomouc

proti povinnému DERÁB CZ s.r.o.,Ič 26a33n6g,

ořechová 5711073' 785 01 Šternberk

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudíímu exekutorovi Šhora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do čósti první, čt' II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu lozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném od€
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po doi nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud ÍozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenovrfui do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom opÍávněného a příslušného soudního ex€kutořa. Není-li do obvodu soudujm€nován
ádný exekutor' soud řízení rozvrhne řovnoměmě mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do
obvodu soudu, L1erý má společnou hralici s tímto obvodem a který patří do obvodu stEného
krajského soudu'

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše pfudseda soudu a soudní exekutoÍ
protokol, kteqý se bez zb}'tečného odkladu zveřejní na úřední desce soÚdu, na úřední desce soudního
€xekutom a na intemeto'i"ých stránkách Exekutorské komory České republiky. v protoko|u se uvede
spisová značka soudu' označení účastníkú říz€ní, exekutor' který spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

za polužití sbora uvedených bodů přechodných ustatroYení byla shora rubrikovaná Yěc
ÍozvÍž€ía á př€dává se soudíímu exekutorovi Mgt. Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudtri poplatek necbt'ie uhmz€n tra účet soudu č. 3703_92lE1U0710' vs 4112038712.

V Olomouci dne 6.3-2013

Je|ínek
OS v Olomouci

i:t}ll ÍÓl]n
3 V Ci- "J''r,7'
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057E)(1374/13
Číslojednací: 41 E 718120l'1 -22

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNiMU EXEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části přvní,

cl. tl zákč' Js620t 2 sb.'

ve věci t'ýkonu řozhodnutí sP. zn. 4t t 718DoIl

ve věci oprávněného okresní Špráva sociá|ního zabezpečeni Olomouc' tř.

Kosmonautu 1151/6C' 772 00 Olomouc

proti poyinnému PRosTAv PLUS olomouc s.r.o., Ič 26811219,

U Panelárny 5774, 772 00 olomouc - chválkovice

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora řubrikovaný spis, a to poŠtupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zák'č. 396/2012 sb.,
kdv

dI€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení říz€ní o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dn€m nabytí účinnosti tohoto zíkona a kteÍí podle $ 25] ákona č. 99/1963 sb., ve znění účin'ém ode

dn€ nabytí účinnosti tohoto Zíkona, n€spadají po dni nab}'tí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. sortd rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu,

a }yrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. Nenlli do obvodu soudu jmenovlín

ádný ex€kutor' soud řízení rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do

obvodu soudu, kteíý má spo|ečnou hranici stímto obvodem a k&rý patří do obvodu stejného

krajského soudrt.

dle bodu 8) přechodných ustanov€ni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutor

protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejni na uiední desce soudu. na Úedni desce soudniho

exekutom a na intemeto\.ých stránkách Ex€kutorské komory Ceské Í€publiky' V protokolu se uvede

spisová mačka soudu, označení účasmíků řízení, exekutor' který spis převzal' a den, kdy k převz€ti
spisu došlo.

zz polžití 3hora uvedených bodů přechodných ustánov€Dí byla shořa Ílrhťikovaná věc
řozvržena a předáYá s€ soÚdnímu €xekutořovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pav€|čákova 14.

V Olornouci dne 6.3.2013

JelÍn€k
OS v Olomouci

p E s!:! ť ai"'\
3S v oLa .*'"'-l

solldní exekuÍor
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057ExíJ68/1J
Číslojednací: 42 E 16212008 -36

pnororol o pŘrDÁNÍ sPIsU orGEsNÍM soUDEM v oLoMoUcIsoL'DNÍMU EXEKUToRoVI dle- přechoany"n ,'"tnoŇ*i ,.tii""y*"il'ž" 
_e"eřřn*"r,

Cl. ll zákč. 39ó/20l2 Sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 42tr' 16212008
ve yěci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc' Na Šibeniku

' t 17gtí,:.72lt Otomonc

proti povinnému

předs OS v Olomouci

rrl souD
cialcir"l

Agentuřa EPIco , s.r'o.'Ič 268172a4,

Třebčín 65, 783 42 Lutín

Yed€né u okŤesního soudu v o|omouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uYedeného dn€ předal označenémusoudnímu €xekutorovi shořa rubrikovaný' :qi:: u to p"il;;-;; přechodnýchustanovení ytělená do čásfi první, čl' I| zákč' 3'96i2012 sb.; 
-

kdv

dl€ bodu 2) lčchlo piechodnych ustanovení řizeni o $konu ro7hodnutí. Llerá byla Zahájena piedednem nabyli úainnosti loholo ákona a (lerá- podle $ 25l záLona e' aol róJl št_l.,r"*l 'lti"*' "a"dne nabýí úČinnosti loholo Zákoná "*"aai;i po ani *lň lai-..ii áío',"o'áonu oo p,:.otno'isoudu. soud rozvrhne lovnoměmé -.'l 
"oňani-"*"tuto,y, 

ň;il;; ň;;;iio ;elo obvodu,
:.1'-::1T,1:,". "piá:něného 

a přísluŠného so]ranino 
"*"řutoo. 

N"í'i-ri a_o_oiioiu ,ouauJ."nouanzadn) exekulor. soud řizení ro7vrhne ro\noměmé mezi soudni .*"turory. ir.ii s;t,j."nou,ini aoob\odu soudu. lled má společnou hÍánici )límlo ob\odem a r.t"ryl-p"iii_lo,ot"oa" .r..;ner'okraiského soUdu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předliní spisů sePíše předseda soudu a soudní exekutotprotokol, kteÚ se bez zbytečného odkladu zveiejni na úiedni rresce ,ooá", nu 
_,ii"j"i 

a""". .ooanir,oexekutora a na intem€tových sÍánkách Exekuto;.k k '"' a;;ké ;;;iiii.]' Vi.o,otor' ." uu"a"spisová značka soudu, označení účastníků iízení, exekutor''kref #;;;;;;á, u á"i, uo, t pr"u'",ispisu došlo'

za wužiai shorá rrved€nýcb bodů přechodných ustanov€ní byla shořa rubřikovaná věc

;:7"ffffi"111*'.e 
soudnímu exekutorovi Mgr.Ing. Radi'nu opi;t ro'i,-"" jar"- oto-ou",

V Olomouci dne 6.3,2013

JUDr. JelÍnek 4-_--->
o{n!
t| 3g

soudní exekutor
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03/L'(1569/1J
Číslojednací: 43 E 594D0l2 -16

pnoroxor- o pŘrDÁNÍ sPIsU oKREsxÍu sounru v oLoMoUcI
souoxÍuu rxrxuToRovl dle přechodných ustanovení vtěl€ných do části pťvní,

Cl' II zákč.396/2012 Sb.'

ve věci wýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 594l2ol2

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti poyinnému

Kosmonautu 1151/6C, 772 00 Olomouc

Ing. Lúbomír Jíleh nar. 28.10.1954'

Jeremiíšova 14, 779 00 Olomouc - Povel

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shořa Ťubrikovaný spis, a to postup€m dl€ přechodných
ustanovení vtělená do části první' čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ýkonu rozhodnutí, L1erá byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosti tohoto Zíkona a která podle $ 251 zákona ě. 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto Zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhn€ rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutom. N€níli do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu' který má společnou hranici s tímto obvodem a kt€rý patří do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, ktery se bez zbýečného odkladu zveiejni na úi€dní desce soudu, na úiední desce soudního

exekutora a na intemetových stři{nkách Exekutorské komory České republjkf' V protokolu s€ uvede

spisová značka soudu' omačení účastníků říz€ní, exekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ pol:žiti shore uYedených bodů přechodných ustanoveÍí bylr shora rubrikováÍá věc
ronržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletálovi' se sídlem o|omouc'
Pav€lčákova 14.

soudní poplatek necbť je uhrazen na účet soudu č. 3703-92!811/0710' vs 43120594l2.

V olomouci dne ó.3.2013
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057E)(1370/13
Číslojednací: 43 E 5o8D012 -l1

pnororor- o pŘnDÁNi sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustaíovení vtělených do čísti první,

čt. u 
'lx'č. 

sgezolz su.'

ve věci \.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 508n012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů 1151/6c' 772 00 olomouc

CoCoDRILLo s. r. o.,|č 26842947,

Dolní náměstí 21144' 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spis, a to poŠtupem dle přechodných
ustanovení vtělená do čásfi první, čL Il zák.č.3962012 sb',
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu roáodnutí, která byla zahájena přede
dnem nab}.tí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle Š 25l zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}'tí účinnosti tohoto zákona do púsobnosti

soudu, soud Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovlí|ni do jeho obvodu'
a !ryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoŘ. Není-|i do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' který má společnou branici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) př€chodných ustanov€ní o předání spisů sepiš€ předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který s€ bez zb}Íečného odkladu zveiejni na ui€dní desc€ soudu' na úřední desce soudního

exekutora a na int€meto\.ých stránkách Erekutorské komory Ceské republil]' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řizení, exekutor, kteď spis převzal, a den' kdy k převz€tí
spisu došlo'

za po\žití shora uYedených bodů př€chodných ustsnoYení byla shom řubrikovaná věc
rozvržena a přďává se soudnímu exekuÍorovi Mgř. Ing. Radimu opletslovi, s€ sídl€m olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplát€k necht'je uhrMen na účet soudu č. 3703-92lEll/0?10' vs 4312050E12.

V Olomouci dne 6.3.2013

ichá| Je|ínek
OS v Olomouci
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7EX1371/13
Číslojednací: 43 E 318/20ll -l8

^^-.Iš919!oL o pŘ'ElÁlÍ sprsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcIsouDNiMU ExEKtlToRo!'l dle plechodnycb usraň""l *cl"y""i'ř. 
'cl.rl 

p*'r,
čt. ttiau.t. zsónolz sb.,

Ye věci {ýkonu řozhodnutí sp. zn. 43 L 31al2o11
ve Yěci opnávněného okŤesní správa Šociálního zabezpečení olomouc, tř'

Kosmonautů 1t5l/6c, 772 00 olomouc

GBR stavt s.r.o' ''v likvidaci',' Ič 27188825,

Ztraceaá 269136,712 00 Olomouc

05

proti poviunému

vedené u okŤesního soudu v Olomouci

Předseda Okresníbo soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenóEusoudnímu exekutorovi shořa řubťikovTý- :qi:. ; i" 
-n"**.,í'' 

o'" přechodnýchustanovení vtělená do části první, čl. II zatlt. s'selzorz št.l'kdv

dI€ bodu 2) léchlo piechodnich ustanovení rizení o ljkonu roáodnuÍí. která b\la lahajená předednem nabyli účinnoýi tohoto zákona a llerá. podle $- 25l-1áko;; Č. ;;;i'óoj iu- ".,,Í*i ,iti""e' 
"a.dne nab)li účinnosli loholo Zálona. nesoadájí po dni *uyi Jei*o.ii ;i;; 'álil" do působno.risoudu. soud rol\ rlÚe ro\nomémé ."'l .oudn í..*"t utory.' ů;;i ;;i; jil;;;ř'Jo 1eho obrodu,

:^''T:,Tl : 
.' 

"piáYnčného 
a příslušného soudního erekutora' N""l-ri'Jl 

"u*i""*"au 
jmeno\ánzaon) exekuLor. soud řizeni ro7vrhne rovnomémě meui soudní .*"ruň'1. iiJ_Ňrl 1'*o,,ini ao

i|;'.ťJil::*;u'.ý 
má společnou hmnici srírnto ilil; ;ii;;',p;i;:aJJoouoau sre;nelo

dI€ bodu.8) přectodných ustanoveni o před,iní-spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutorprotokol, kter'ý se b€z zb}tečného odkladu zverejni 
"a 

t;eaii aesie sooii, n_iti"jni a"."" ,o'anir'oexelulora a na inlemelo!"ich yrrin}ach Exekutois(é k"'." č.iřž.řp"tiIi''"v'ill,o*oru .. u'.a"
;ii:::".í'::'* 

soudu' o'načeni účasmíl'ů říZ€ni. exelutor. ktenj spis pi*,jr. 
" 

á"". kdy k pietleli

za poÚžiai sbofa uvedených bodů př€chodných usta'oYení byla shořa řubrikovaná věc
;""1#;"u;;"orŤ:*o "e 

soudnímu erekutoroyi rvig.. l'g. nJ.' ói'i"tjiíj." jaI"- oro-ou",

v olomouci dne ó.3.2013

Jelínek

soudni exekutoř
OS v Olomouci
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05iE)(1372t13
Číslo jednací: 43 E 6 4912012 -l8

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU Exf'KUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do Části přvní,

Cl. II zákč.396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 649nol2

ve věci oprávÍěÍého Okresni správa sociálního zabezpečení Olomouc, tř.

proti povilnému

Kosmonautu 1151/6c,772 00 oloňouc

Adéla Mičkalová' nar. l7.o7.1963,

Dolní Novosadská 71163, 779 00 olomouc - Nové Sady

Yedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okŤesniho soudu v olomouci ííže uvedeného dne předal oznečenému
soudnímu exekutořovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čl. tI zákč' 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o Úkonu rozhodnuti' která byla zahájena přede

dnem nabýi účinnosti tohoto zifiona a kteÍá podle $ 251 zárkona č. 99/1963 sb., ve mění účinném ode

dne nab}tí úěinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rcvnoměmě m€zi soudní ex€kutory, kteři bylí jmenováni do jeho obvodu'
a vyÍozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' N€níli do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízeni rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudrr, kte4ý má společnou lranici stímto obvodem a kteý patří do obvodu stEného
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteď se bez zbý€čného odkladu zvetejni na ÚÍední desce soudu. na úřední Ílesce soudního

exekutora a na intemetových shánkách Elekutorské komory České republiky' v protokolu se uv€de

spisová zÍačka soudu, označení účastÍlíků řízení, €xekutor, ldeÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

za poúilí shora uvedených bodů přechodných ustanoYení byla shora rubrikoYaná Yěc

rozvŤž€na a předává se soudnímu exekutorovi MgŤ. Ing. Radimu opleta|ovi se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710, vs 4312064912-

V olomouci dne ó.3.2013

Je|ínek
OS v Olomouci
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057tx1367t13
Číslojednací: 43 E 449120!2 -2o

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
souiŇ:Íuu b-xBruToRoVI dle piechodných ústanovení vtělených do části pnní'

Č|. l l zák.č. 396/20t2 sb.'

ve věci r.ýkonu rozhodíutí sp' zn' 43 E 44912012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc' 1ř'

proti povinnému

Kosmon&utů 1151/óc,772 00 olomouc

Petr Král, nar. 02.07.1965'

Hněvotín 141,783 47 Hněvotín

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předsed. okÍesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

"-rdnímu 
exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zákč.39ó2012 sb.'
kdv

dte bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

án"* nuuytí ,ieiooo.ii tot'oto zákona a kteni podle $ 25l zákona č' 99/1963 sb'' ve mění účinném ode

Jne nabíí útinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nab}'tí účinnosti tohoto zákoné do působnosti

"ouau' 
Joua rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteií byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumí o tom oprávněného a přislušného soudního exekutoÉ' Nenili do obvodu soudujmenován

žájný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvoilu soudu, kteťý má společnou hranici stímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodnýcb ustanovení o př€dání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

p.ototor' r.td 
"" 

be" 
"'trt"čného 

odkladu zveřejní na úřední desce soudu. na úrední desce soudního

i*ekutora a na inte.netowych sřánlúch Ex€kutoíske komory České republiky' v protokolu s€ uvede

spisová zrračka soudu' oz;ačení účasmíků říz€ní' exekutor' kteď spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

Z| použití sbora uv€alených bodů přechodných ustanoYení byla shora rub'ikovaná věc

rozv'ržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletrlovi se sídlem olomouc'

Pavelčákovs 14.

soudní poplatek necht'ie uhraz€n n{ úč€t soudu č. 3703_921E11/0?10' vs 4312044912'

V Olomouci dne 6.3.2013

. IDr. Je|ínek
oS v Olomouci
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057E)(1575/15
Čislo jednací: 44 E 96412011-25

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soI'DEM v oLoMoUcI
soulŇirlru rxnruToRovl dle přechodných ustenovení úělených do části první'

čl tI zatč. :lonotz st.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E 964DoL1

ve Yěci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc' tř'

Kosmonautů 1151/6C,772 00 Olomouc

proti povin!ému Radka Janíčková' nar. 14.11.1981'

Nová Hejčínskí 384/3, 772 00 olomouc

al Jelínek
OS v Olomouci

vedené u okŤesního soudu v olomouci

PředŠedaokresníhosouduvolomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenému
*nrráii-r' "'"toto"ovi 

shora rubřikovaný spis, a to poŠtupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, Čl. u zík'č. 3962012 sb''
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o v'ýkonu rozhodnÚ! ktelá byla zahájena přede

J"". 'Jyaí,no.*.ii 
ahoto irákona a která podle $ 25J zikona.č' 99/1963 Sb'' !e méní účinném ode

Jne nabyii treinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nab)'!í úČinnosti tohoto zákona do působnosti

Jo'au'Joua .o^.h* rovnoměrně .""i 
"oudni 

exekutory, kteří byli jmenovríni do jeho obvodu'

a lyÉumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoÍa' Není_li do obvodu soudu jmenován

ááný exekutor, soud řizení rozwhne rovnoněmě mezi soudní exekutory' kteří by]i jmenováni do

.t"áá" """J'" 
t 

""y 
má společnou hranici s tímto obvodem a k1e4ý patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o piedáni spisů s€pjŠe předseda soudu a soudní exekutor

.."'.'r.i_ r'".j * be7 zlýečného odtladu zleiejni na úiedni desce soudu' na úřední de\ce 'oudniho
!*.l"'.." 

" "i 
inlemetoúch st]^ánkách E\eLutor\te komory Česlé republiky' V protokolu re uvede

"p_i"J ^oeu 
.ouau, oáčení úěastníků řízení, exekutor, ktefý spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

zB por|žili shora uvealených bodů přechodných ustanovení byla shora rÚbrikováná věc

.ozvržena a přeaává se souánímu exekutorovi Mgr. Ing' Radimu opletalovi' Še sídl€m olomouc'

Pavelčákova 14.

v olomouci dne 6.3,2013

'ínE 5}'{ 
' 

^"-r

soudní exekutoř
JUDr.
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057EX1366/15
Číslojednací: 44 E 689/2012 -24

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU olGEsNÍM soI'DEM v ol,oMoucl
soIIDNÍMU ExEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

čl. ll zákč. 39ó2012 sb',

ve věci 't ýkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 6a9l2o12

ve Ýěci oprávněného Okresní správa sociálního zab€zpečení olomouc, tř.

vedené u okresního soudu y oloDouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne př€dal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' { to postupem dle přechodných
ustanovení vtěl€ná do části první, čl. II zállč. 39ó/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \.ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a kteÍá podl€ $ 251 Zikona č. 99/19ó3 sb', ve znění účinném ode
dn€ nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rczvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do ieho obvodu'
a q/rozumi o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má spol€čnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
kajského sotrdu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanoveni o předr{ni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kt€.ý se bez zbýeěného odkladu zvefujní na uřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutoÍa a na int€rnetov'ých stránkách Exekutorské komory české republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastníků řízení, exekutor, který spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo-

za poižití shom uvedených bodů přecbodných ustanov€ní byla shore rubňkoYaná věc
rozÝržena a předává s€ soudDímu exekutořoYi Mgr' Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pave|čákoYa 14.

soudní poplatek nechťje uhrazen na účď soudu č. 3703-92r8rl/o?10, vs 4412o6E912.

v olomouci dí€ 6.3.20l3

přoti povinnému

.IIIDT al Jelín€k
předs 0S v Olornouci

oiiP

Kosmonautu 1151/6C,772 00 Olomouc

Mar€k Pavelka' nar. 15.01'1973'

Nerudov{ 797' 783 9l Uničov

soudní exekutor

i.'l { !f'j>
v c.a .. I

admin
Rectangle

admin
Rectangle



057EX1375/ 13
Číslojednací: 44 E 241/2012 -42

^^-'PRoToKoL o PŘED/íNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v ol-oMouclsoUDNiMU Exf KUToRovl dle přechodnýcb ustano-v"J 'ill"yříř" }*,I p*"l,cl' ll zák.č.39ó/2012 sb.,

ve věci r,ýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 24112012
ve věci oprávněného okr.esní správa sociálniho zabezpečeni O|omouc' tř.

Kosmonautrů t15t/6c, 772 00 olomouc

proti povinnému
Radovan Řičica' nar' 14.11.1912,

Horní náměstí 78/16, 785 0l ŠÍernberk

vedené u Okresniho soudu v olomouci

Předseda okřesního goudu v Olomouci Díže uvede!ého dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shom rubrikovaný .pi., ;-;;_;";ůelr'"aie precloanyclustanorení vtělená do části prvrí' Čl. rl 
'ar"t. -l'goáol z šrkrlv

i"j:1l 1l 't**" 
přechodnýctr ustanovení řízení o q)'konu rozhodnutí; která byla zahájena předednem nabÍí účinnosti tohoto ;ákona a která podl" $ 25 l''ák";;;l';ó;iói'j šil."'J"''"*, oui-,. .o"dne nab}ti účinnostj tohoto zákona. ..*ad;jí' 

ry ;nl 
""b'ť úň;;,il;'r'a:tália ao p,i"ouno.t;soudu. soud rolvrhne rovnoměrně ..ri soudní.exeLulory l*i tvrl ií"""ůiI"'do jeho obvodu'

1^'i_i9.ij "' 
t"' 

"piaynéného 
a piislušného soudního exeiutora' Neíí-ri'ál'o"r*iu'.oua" jrn.n.ua'záon) exekulor. soud řiŽení ro7vrhne rovnomémé '*i -"a"i *"i"a.1. ř*iii1', .;..".,,i'l a.

ť;'.ťJ;::*;, 
*"" má společnou t',un i.i' ri'ro'oouojJ; u^'ki"j' ;;il1"'r"bvodu slejného

d|e bodu 8) piechodných Ustanoveni o předání 
' 
spisů s€píše předseda soudu a soudní exekutorpŤolokol' keÍý s€ bez zb)4ečného odkladu zveiejni na riřední de.i" ."'a", 

'" *"j"iaesce soudnihoexelutora a na internetoqch strántách Exekutoiske k".." č.'lř,.p"ii;ii' v^ilo,orotu r" uu"a.splsová značka soudu' označeni účastníků
spisu došIo. rlzeni' exekutor' kŮeÚ spis pievzal. a den, kdy k převzetí

za pou,žili sbořa uvedenÍCb bodů Dřecbod-trých 
_ 
uslatroveni byla shora rubrikovaná rěcrozvržeoa á předává se soudnímu exekut

Pav€lčákova l4- orovi Mgr.Ing. RadirDu opletalovi' se sídl€m olomouc,

soudní poplat€k Decht'je utřaz€n Ía úč€t soudu č. 3703-9218t1/071 o'vs 4112024112'

V Olomouci dne 6.3.2013

Jelílek
OS v Olomouci

o!{ lar|:Í !!Ó!''!
soudní exekutor
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057EX1J1J/13
Číslojedrrací: 43 E 122D011-44

PRoToKoL o PŘEIÁNÍ sprsu oxnnsnÍu sounru v oLoMoUcI
soUDNiMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveni vtělenycl ao čristi|rvni,

cl. II zátcč.396/2012 sb.'

ve věci Yýkonu řozhodnuti sp. zn. 43F l22l2o1l
ve.věci oprávněného okr€sní správa sociá|ního zabezpečení olomouc' tř.

Kosmonautu l15l/6C, 772 00 Olomouc

proti povinnému Radek Gold' nar. 14.06.19ó9,

Kmochova 2, 779 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanov€ni Ytělená do části první, čl. II zák'č. 3962012 sb;
kdv

dI€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která pod le s 2 5 ] aikona č. 99/ I 

qó3 sb., ve ;néní úěinnérn ode
dne-nab}tí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto aíkona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rcvnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do leho obvodu.
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudujmenován
ádný exekutor' soud řizení rozvÍhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenovráni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajskébo soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předriní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteř'ý se bez zbyt€čného odkladu zveř€jní na rířední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na interneto\.ých stránkách Exekutorské komory České republilry' V protokolu s€ uvede
spisová zl1ačka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, L1e4í spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

Z^ pollžití shora uv€d€ných bodů přechodných ustanovení byla shořa rubrikovaná věc
řozvržena a předává se soudnímu exekutoroYi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
PavelčákoYa 14.

v olomouci dn€ 6.3.2013

OS v Olornouci

'..] Í a a!! |)

v cl.:.),...'-:r
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057E)(1322/13
Číslojednací: 43 E 25212012 -|4

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM sot]DEM v oLoMoUcISoUDNÍMU ExEKUToRovf, dl_e přechorr"ý"h''til;; ;;l".y""n' ř" 
-e-e"Ji-'r,

cl. u zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci ťkonu rozhodnutí sp. zn' ,43 E 252t2ol2
ve věci oprávněného česki republika - okresní soud v olomouci, Tř. svobody 16,

731 38 Olomouc

proti povinnému Mi|an vašek' nar. t1.12.1981,

Dobneroýa 977 l17 
' 

7 79 00 olomouc

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v Olomouci nže uYedeného dne předal oztračenémusoudnímu exekutorovi shora 
"ob1+9n1li- spis, a Ío posfup€; ;i; přechodných

ustanoverrí vtěIená do části první, Čl. II zer.'t. rqelzorz st.]
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o l^jlonu rozhodnutí, která byla zahájena př€dednem nab}tí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 25l zákona e' 99iiqel ši.l" ''"a'' i ei""e. 
"a"*-.":"Y:'o:'::".'.",l.h:to zton"a. nespaaa'ií po dni nauyti rieinnosti torrJto_'ňána oo prisobnostisouou. soud rozvrhne ro\noměrně me'7i soudni erekutory. kteři b}li jmenováni do jeho obrodu,

:]"v^r.9,_:l-:::'^:1á:T"ého 
a příslušného soudního exelutom. N.íi-ri a. .oňJ"_*"ou jmenorán/dully ťxšKuror. souo rl7eni rozvrhne rovnoměrné mezi soudní exekulory_ lleří byli jmenovrini doobr.odu soudu. (Ieď má společnou hranici 5limlo obvodem a lleni paři do obvodu stejnéhokrajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutorprotokol, kteý se bez zbÍečného odkladu zv€iejní;a úied;í de;;;uáu, n?ŘJJa"""" ,ooanir'oexekutom a na internetových stánkách Exekutoiske komory Č..ké 6;;iiki Viltokolu se uvedespisová značka soudu' omačení účastníků rízeni, exekutor, krený .pi"i'i."'Jr' 
" 

á"'' kdy k převzetíspisu došIo.

,:-Y|:rn shora xvedených bodů přéchodných ustanoveIí byla sbořa rubrikovaná ÝěcřozvřZena a př€dává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi' se síd|em olomouc'Pav€|čákova 14.

soudní poplrtek n€cht'je uhrazen na účet soudu č.3703-921811/0710' vs 4312o252r2.

V Olomouci dne 6.3.2013

JUDr Jelítrek
předs OS v Olomouci

ol{
171 av C-4. "- - -1

soudní exekutor
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057Ex 1312t l3
Číslojednací: 44 E 124lznoa -2n

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soI-rDNÍMU EXEKUToRoVI rtle přechodných ústanovení vtě|ených do Části první,

Cl. II zák'č' 396/2012 Sb.

ve věci \"ýkonu Ťozhodnutí sp. zn. 44 E l24l2oo8

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba české řepubliky' soudní

proti poviníému

1672ll^,140 61 ?Íab^ 4

Daniel ščuka, nar. 15.06.1944,

Horní náměstí 583, 772 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dBe Př€dal označenému
Šoudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanov€ní vtělená do části první, čL II zák'č' 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí, Lterá byla zhájena přede

dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle $ 25l zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudu jmenovrán

žádný exekutoI, soud řízení rozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří by|i jmenováni do

obvodu soudu, který má společnou hmnici stimto obvodem a l'1eÚ patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodnýcb ustanovení o přeďiní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kte{i se bez zbytečného odkladu zveiejní na úředni desce soudu. na úřední d€sc€ soudního

ex€kutoÍa a na intemetových shánkách Exekutorské komory ceské republiky. V protokolu se uvede

spisová značka soudu' označení účastníků řízení, €xekutor' který spis převzal, a den, kdy k převzeti
spisu došlo.

z^ po]užiti shora uv€dených bodů přechodných ustanovení byla shor{ rubňkoYaná věc
rozvrž€ná a předává Še soudíímu exekutorovi MgŤ. IĎg. RÁdimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14'

V Olomouci dne 6,3.2013

OS v Olomouci

:sHÍ sáuD
e V C:C:,iCiiil
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057EX1508i13
Číslojednací: 44 E 1o82l2o1l -44

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oloMoucl
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných uŠtanovení vtělených do čáýi první'

cl. Il zák.č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 44tr' rcau201l

ve věci opráyněného česká republika - okřesní soud v olomouci' Tř. svobody 1ó,

731 38 Olomouc

proti povinnému Pavel Pluháček, nar. 10.01.1988'

síd|iště 554/2, 783 13 štěpánov

vedené u Okresuího soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnimu exekutorovi shora rubřikovaný spiŠ, a to postupem dle přechodných
ustanovení Ytělená do části první, ČL II zák'č' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízmí o \rykonu rozhodnutí, L1erá byla zalr.ájerra přede
dnem nabýí účinÍlosti tohoto Zákona a ktem podle s 25l zákona č. 99/19ó3 Sb., ve arění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud loz!Ťbne lo'inoměmě mezi soudní exelutory, kteií byli jmenováni do;eho obvodu,
a v)Tozumi o tom oprávněného a přislušného soudniho exekutom' Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud říz€ní roz!Ťhn€ romoměmě mezí soudní exel:utory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s timto obvodem a kteÍý patří do obvodu stejného
ka;ského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o přeďíní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoŤ
protokol, Lteď se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřealní desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republi$' v pÍotokolu se uvede
spisová mačka soudu, omačení účastníků iízení, exekutor' kter'ý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

Z^ použití shořa uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a př€dává se soudnímu €xekutoroú Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc'
Pave|čákova 14.

soudní poplatek Íechť je uhlaz€n na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4412108211.

V Olomouci dne 6.3.2013

ichal Jelínek
OS v Olomouci

ŘcsHí 3ouD
38 v otoMolcl

JUDr-
soudní exekutor
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057E)(1307t13
Číslojednací: 41 E 33 412006 -l17

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPrsu oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUCIsoUDNiMU ExEKUToRovI dle přechodnych ustanoveoí rt;L"v"r' á" 
_č-ešřp.'.r,

Č|. I] zákč. 396t20I2 sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41E 33412006
Y€ věci opnávněného okŤ€sní správa sociílního zabezpečení,

Tř. Kosmonatů l151/6C' 779 lt O|omouc

proti povin[ému Dagmar Hrbáčková , naÍ. 25.o2.t957 ,
Zeyerova 19, 772 00, Olomouc

Yedené u okr€sního soudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenémuŠoudnímu €xekutorovi shora .'bli!g'Ti- spis, a to posfupe; ;i; přechodných
ustanoYerrí vtělená do části první, čt. II zer<.t. :'lolzorz st.]
kdv

dle bodu 2) techto přechodných ustanovení řízení o Úkonu lozhodnutí, která byla zahájena předednem nab}1i uČinnosti tohoto Zákona a která poare 5 :s r-rar<ona t' óJióJi šu1 
""'r*"i "ti""e. "a.::.:":"o.']: i:'1r::Ť:'horo zálona. nespadáji po dni nabýi účimos;i .r'"ň xl""" do působnoslisouou. souo rozvrhne rovnoměmě me7i soudni 

- 

ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'a vyroauní o tom oprávněného a oiisluŠného souanto 
"*efuto.u' 

N"'ni_ri ao_o-tiiu_rouau jm"nou,in
Žádný e^eLulor. soud rízeni ronihne ro!noměmé mezi soudní e"et<urory. tieii-t]ir jmenouanl ao

ii"]lťJ'jilil;^'- má spoleČnou hranici slímlo "b".J;;}-;;;;;;ijJ'otioau se;nano

dI€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutorprotokol' ktelí se b€z zbýečného odkladu zveie;nl na tiiednl desice souáo, n" ii"a]oia"."" 
"ouannoexekutom a na intemeto!ých stránkách Exekutoi.te lo'o.y c".tl ."puiiiil. íi.ototolo ," ou"a"spisová značka soudu' omáčení účastníků řlzeni, exekutol kte':i spis pievz;| a áen' kdy k převzetíspisu došIo.

za použiti sbora uvedených bodů přechodných ustanoveni byla sbora rubrikovaná věc

;""7"ř;ffi;;i1**u 
.e soudnímu exekutorovi rvrgr. rrg. Raaimu ópi€t Ioii,-"" jar". oIo.ou",

V Olomouci dne 6.3.2013

Jelínek
OS v Olomouci

o:{ ar r
t7l 3$

li: Í gou 
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057Ex15íí/tJ
Číslojednaci: 44 E 28gl2o12 -42

PRoToKoL o PŘB,DÁNÍ sPIsU olGEsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtěleDých do Části prvni'

cl. II zák.č. 396/2012 sb.'

v€ věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zu. 44 E 2a9l20|2

ve věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba České republiky' soudní

t61211a,140 67 Pra,h, 4

proti povinnému Ian Sebastian, nar. 05.09.1972,

Horní náměstí 583' 779 00 olomouc

yedené u okr€sního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v o|omouci níže uvedeného dne předal označeuému
soudnímu exekutořovi sbora řubřikovaÍý spis, a to postupem dle přechodných
ustaDoveni vtělená do části první, čL Il zák.č. 39ó12012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájerra přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a kerá poďe 8 251 ákona č' 99/19ó3 Sb'. ve mění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud rozwhne rowoměmě mezi soudní exekutory, L1eři byli jmenouáni do jeho obvodu,
a ryrozumí o tom opŤáměného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenovín
ádný exekutor' soud řízmí loz!Ťhne Ťo!Ťoměmě m€zi soudní €xekutory, l(teři byli jmenováni do
obvodu soudu, kteý rrr"á společnou hmnici s tímto obvodem a kteÍ'ý parří do obvodu stejnóho
krajského soudu'

dl€ bodu 8) př€chodných trstanovení o předáni spisů sepíše piedseda soudu a soudní exekutor
pÍotokol, ktený se bez zb}'tečného odkladu zveřejní na úřealní desce soudu, na uřední desce soudního
exekuton a na intemetol^ých stránkách Exel:utorské komory České republiky' v protokolu se uvede
spisová zrračka soudu, omačení účastníků řízení, exekutor, ke1.ý spis převzal, a den, kdy k převz€tí
spisu došlo.

z^ polnžilí shora uvedeíých bodů přechodtrých ustanov€ní byla shofa rubrikoYaná věc
rozvrž€na a předává s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
Pav€lěákÓva l4-

soudní popl't€k nechťje uhrazetr na účet soudu č. 3703-92l E'l U0710,vs 441202a9l2-

V Olomouci dne 6.3.2013

JUD ál Jelínek
soudní exekutorpř OS v Olomouci
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057E)(1J10/1J
Číslojednací: 44 E 106112010 -28

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM SoUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

cl. u zák'č. 396/2012 sb.'

ve věci \.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 1061/2010

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud Ý olomouci, Tř. svobody 16,

přoti povinnému

731 38 Olomouc

Agentura EPICo ,IČ 26817284,

s.r.o.' Třebčín 65' 783 42 Llrtin

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soud! v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shořa rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, Čl' II zák.č.396/20l2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahá.jena piede

dnem nab}'tí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb', v€ mění účinném ode

dne nabýí účiinosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účirmosíi tohoto ákona do působnosti

soudu, soud lozwlme Íomoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli Jmenováni do.Jeho obvodu'
a rryIozumi o tom oplá\'něného a piislušného soudního exekutom' Není-]i do obvodu soudujmenován
žádný €x€kutoÍ' soud řízení ronthne fo\'noměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do

obvodu soudu, ktený má společnou hranici s timto obvodem a Lterý patří do obvodu steJného

kaiského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanov€ní o přeďání spísů sepíše předseda soudu a soudní exekutol
přotokol' který se bez zbytečného odkladu zvcřejní na uředni desce soudu' na uředni desoe soudního

ex€kutom a na intemetových stránkách Exekutorské komory České repub]iky' v pŤotokolu se uvede

spisová značka soudu, omačení účastniků iízení, exel:utor' keÚ spis převzal' a den, kdy k pievzetí
spisu došlo.

z^ po!žití shoŤa uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shořa rubŤikovaná věc
Iozvrž€na a předává s€ soudnímu exekutorovi Mgř. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouq
PavelčákoYa 14.

v olomouci dne ó.3.20l3

ichal.Ielín€k
OS v Olomouci

:alrl !ouD
I

soudní exekutor
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Rectangle
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Rectangle



057E)(1509/13
Číslojednací: 44 E 1l8l2ol2 -2l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKRESNÍM SoUDEM v oLoMoUcI
soUDNiMU ExEKUToRovl dle ř;ho'ných ustanoveni vtělených do části přvní'

Čl. u zákč. 39ó/20l2 sb'.

ve věci ťkonu rozhodnutí sp' zn' 44 E |laDo|z

ve i'ěci oprívněného česká republika ' Městský soud v Praze' Spálená 2' 112 1ó

proti povinnému

Praha 2

Jan Rokyta, nař. 20.08.1971'

Vybíralova 4/8, 772 00 samotišky

v€dené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v oloúouci níže uvedeného dne předal označenému

".'J"iň "-"t**ovi 
shora rubrikovaný spis, a to posfupem dle přechodných

uslanoleíi vlělená do části pnni, Čl. ll zákč' 39ó20l2 sb"
kdv

Í|le bodu 2l téchlo přechodných uslano\eni iizenl o qkonu rozhodnuti. kteÍá b}la 7ahájena piede

;;"ffi;;í j;h';.Í'i;i,oto l,i,r.on" u tr..a poale s 25l zálona Č' qq/ l9Ó3 Sb" !e /nén í úcinném ode

rtne nabvli účinnosli tohoro zákona. nespadáji po dni nabýí účinnosli lohoto 7ál'oná do půrobnosti

;;;ď;;;;il-;',"i"ň..na ."'i 
'ouani 

e\ekulory' kleií byli jmenováni do jeho obtodu'

" "vrozllmi 
o tom oprávnéného a piislušného sou'lního exekutora' Nenlli do obvodu soudujmenován

'"a';#'.;ň;.. ;Jd 
'i'*l 

."*''r'^" rovnoměmě mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do

;ň;i"";;" řil .a ipot.cnou hÍanici stímto obvodem a kteÚ patří do obvodu st€jného

krajslého soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o př€dáni spisů seprš€ pieds€da soudu a soudní €xekutor

...'.u. ri#.. o.' r_u}'tečného odlladu zveiejní na r'riední desce soud!: la úÍ:dni desce 'oudniho
:-.il;;;";: ;,;rňJý"ň 'ňt*n Exekutoirké komor1 Česke republiky' V prorokolu:e urede

;t.;;;;;čk.;;"' ozíačení účasmíL:u řízení, exekutor, ktefý spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ pol!žílí shom uved€ných bodů přechodných ustanovení byla ŠhoŤa rubŤikoYaĎá věc

-"'"á* ' 
pruaa"a 

"e 
souánímu exekuto'ovi MgŤ' Ing' Radimu opletalovi' s€ sídlem olomouc'

Pav€lčákovr 14.

v Olomouci dne 6.3.2013

Jelínek
OS v Olomouci

!{ |1É: i: l sa'.!n
1:]'lvt,L , -r

soudní ex€kutor
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057E)(1323t13
Číslojednací: 43 E 11612012 -l7

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounŇÍrrnu BxnrrjroRovl dle přechodnýcb ustanovení vtělených do části první,

cl' II zákč. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zí' 43 E 11612012

ve věci oprávněného okiesní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř.

pťoti povinnému

Kosmonautu 1151/6C, 772 00 Olomouc

Adéla Mičkalová, nar. fi 'n7 '1963,

Dolní Novosadská 71163, 779 00 olomouc - Nové Sady

vedené u okresního soudu v olomouci

Předserla Okresniho soudu v Olomouci níže uÝedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora řubňkovaný spis' & to postupem dle přechodných
ustanovení r'tělená do Části pnní, čL II zák'č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \"ýkonu rozhodnutí, ktelá byla zahájena přede

dn€m nabýí účinnostitohoto ákona a ktená podle $ 25l zákona č' 99/1963 Sb', ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti

soudu, soud rozvŤhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a lryrozurni o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' Neníli do obvodu soudujmenován

Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

obvodu soudu' kteď má společnou hranici s timto obvodem a ktelý pa$í do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protoko], kteÍý se bez zbýečného odkladu zveřejni na úiedni desce soudu. na úrední desce soudního

exekutom a na intemetových shánkách Exekutorské komory České republikf' v protokolu se uvede

spisová značka soudu' označení účastníků řízení' exekutor, ktery spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ por.]žili shoŤa uÝedených bodů přechodíých ustanovelrí byl5 sbořa Ťuhřikovaná věc

Íozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Rádimu opletalovi, se sídlem olomouc,
PaYelčákova 14.

soudní poplat€k trecht'je uhraz€n na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 43120r 
' 

612'

V Olomouci dne 6.3.2013

ichal Jelínek
os v oloňouci

scLrl.r
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057E)(1306/15
Číslojednací: 4l E 30l2o12 -Ig

PRoToKoL o PŘEDjiNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveni vtor""l'"i áo_č-ašři_ni,

Čt. rr 'enl :o6zorz st',

ve věci \"ýkonu rozhodnutí sp. zn' 41F. 3o1t2ol2
ve věci oprávněného okresní spřáva sociálního zabezpečeni Olomouc, Úř.

Kosmonautů 115l/6C.772 00 olonouc

proti povinnému Mi|an Kováč' nar. 23.12.1958,

chválkoviclá 52, 773 00 Olomouc

vedenó u okťesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do části prvni' čl' II zákč. 39ó/2012 sb';
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodíých ustanovení řízení o výkonu rozhodnúí, L1erá byla zahájena přede
dnem nab}'tí účinnostitohoto zákona a ktení pod]€ s 25] zákona č. 9911963 sb', ve"zllenl tronnern ode
dne'nabyti úČinnosti tohoto zákona" nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmé mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a qŤozumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není_li do obvodu sorrdujmenován
žádný exekutoÍ, soud řízeni rozvrhne rovnomémé mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu, který má spol€čnou branici stímto obvodem a kteý iatií do'obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanovení o př€dání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutoÍ
protokol, kteÚ se bez zb)'tečného odkladu zveřejni na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stÍánkách Exekutorské komory České repubiiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označ€ní účastníků řízení, exekutor, kteď .pi. pr",o"át' 

" 
á"n, tdy t pr"ur"ti

spisu došlo'

z^ wuž|tí shořa uvedených bodů přecbodných ustanov€íí byla shoŤe ŤubÍikovaÍá věcřozvržena a předává s€ soudnimu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu oi|etalovi' se sídlem olomouc,Pavelčákova l 4_

soudní poplat€k [echt'je uhrazen na úč€t soudu č. 3703-9218l1/0710. vs 4112030l l2.

V Olomouci dne 6.3.2013

ichal Jelínek
OS v Olomouci

:5!l' 9Ť1]n
It r C -'j --l

soudní exekuÍor
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v37EXtt96l1J
Číslo jednací: 4l E 225Dol0 -2I

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovl dle př€chodných ustanovení vtě|ených do části první,

Cl. II zákč.396/2012 Sb.'

ve věci t ýkonu rozhodnutí sp. zn. 4| E 225l2o1o

ve věci oprávněného česká republika - Okr€sní soud v RakovDíku' sixtovo

náměstí 7ó^I' 269 23 Rakovnft

proti povinnému Petr DvořáIL nar. 04.12.1973'

Jiloýá Io7715,119 00 Olomouc - Nová Ulice

yedené u okresního soudu Y olomouci

Předseda okresního Šoudu v olomouci nŽe uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis' a to poŠtupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, L1erá byla zahájena přede

dn€m nab}tí účinnosti tohoto zákona a která podle s 251 zíkona č' 99/196] sb', ve znění účinném ode
dn€ nabýi účinnosti tohoto zíkona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne řovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyÍozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exeLutom' Není-li do obvodtl soudujmenován
žádný exekutor, soud řízmí lozvrhn€ rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteFý má společnou hranici s tímto obvodem a kter'ý patří do obvodu stejného
kajského soudu'

d|e bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutol
protokol, který se bez zbytečného odkladu zveřejni na úřední desc€ soudu, na úřední desce soudního

;x€kutora a na intemetoÚch stIánkich Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastníkú řízení, exekutor, kery sPis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

za polžití sbora uved€ných bodů přechodných usta[oY€ní byla shom rubrikov'ná věc
rozvrž€Da a předává se soudíímu exekutoŤovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, s€ sídl€m olomouc,
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 6.3.2013

hal Jelín€k
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ů'7Ex1195/13
Číslojednací: 44 B' 25ol2ol1 -2l

pnoroxor- o pŘnnÁnÍ sprsu orcrsNÍu souorlr v oLoMoUcI
souoNÍuu nxnruroRovl dle přechodných ustanovení vtělených do čásfi první,

cl.II zák.č' 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnuti sp' zn. 44 E 25olzoÚ

ve věci oprávněného česká republika _ okresnÍ soud v Bruntále, Partyzánská 11,

792 0l Bruntál

proti povinnému Jan Fujdiak, nar. 24.10.1983,

Mladějovice 147, 783 95 Mladějovic€ u št€rnberka

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikoYaný spis, a to postupem dle přechodDých
ustanovení vtělená do části prvnÍ' čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktená podle $ 251 zákona č' 99119ó3 sb', ve zněni účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto ákona, nespadaji po dni nabytí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud roz!Ťhne ro\'noměmě mezi soudní exekutory, l'1eři byli jmenováni do J€ho obvodu'
a ryŤozumí o tom opm\Ťěného a příslušného soudního exekutora' N€ní-li do obvodu soudu;menován
ádný exekutor, soud řízeni rozÝThne romoměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenovánj do
obvodu soudu, keď má společnou hIanici s tímto obvod€m a kteý patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu 8) piechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
plotokol, kte{ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední d€sce soudu' na úiední desce soudního

ixel'utora a na intemeto\"ých stránkách Exekutorské komory České republiky' v Fotokolu se uvede

spisová mačka soudu, omačení účastniků řízení' exekutor' keÚ spis převzal' a den' kdy k pievzetí
spisu došlo.

z^ polžití shořa uvedených bodů př€chodných ustanovení byla shora řubřikovaná věc
Iozvržena a předáYá s€ soudnímu ex€krrtoroYi Mgr.Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

V olomouci dne ó.3.2013

al Jelínek
OS v Olomouci

I:sl!í 5o!-ll)
předs

C)

Šoudní exekutor
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Číslo jednací: 44 E 412DoI2 -21

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sP$U oKRESNíM soUDEM- v ol,oMollct
a"uoL:řr'i,J-dxr-r-utonoVt dle přechodných ustanovení vtělených do cásti přvní'

čl. tl 
'ák.č' 

3só/20l2 sb''

ve věci oprávněného

přoti povinnému

ichal Jelínek
OS v Olomouci

i2!5):l s a'J:
33 \i C-C -

ve věci't ýkoíu řozhodnutí sp' zn' 44tr, 4l2l2o12

okresní spřáva sociá|niho zabezpečeni o|oúouc' tř'

KoŠmon&utů 1151/6C,772 00 olomouc

Tnrhlářství Nejezchleba s.ť'o., Ič 26878160,

Skrbeňslr.í 319/33' 783 35llorka nad Moravou

vedenó u okřesniho soudu v o|omouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal oznaěenému

"""a"l-" "*k**"vi 
shora rubrikovaBý spis' a to postupem dle přechodných

u"taňveni wctena oo Části první, Čl' tl zák'č' 39ó/20l2 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o \'ýkonu řozho'lnutí' která byla zahájena přede

;iH"#;í ##;;J'i;ň'lat""" 
" 
L'"''l p"a r" s- 25 i zákona'č ' 99/196] Sb- 

' _veznění 
účinném ode

dne nabyí úainnosti tohoto ákona. n"puaá1i po ani nab}4í účinnosti' toholo uád'ona do působnosti

.^",.],, c^''.l r^/trhn€ ro\noměmé ..r, .oia,]i exekutor1. kteti b5li jmenoláni do jeho obvodu.

)"'Til;i" il;il''"*!l" 
" 
p'i'i"i"*" 

'oudniho 
exekutora' Není'Ii do obvodu coudu imenován

i'# *ii"-.'."ia ri'"ni .o'u.lln" rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

:iil'a'Tň.';# á7'.p"r"e.." hranici s tímto obvodem a kleťý patři do obvodu steiÍého

kajského soudu.

dle bodu E) přechodnych usrano\ení o pÍedánj 1pisů sepiše předsed'a soud!_a_soudni exekuloÍ

","'"r."'iř"; '. 
i., 'iýečného 

odkIadu zveřeini na úředni desce soudu' na úředni desce 
'oudniho

!-ň'",u'"_"; l""."ových rrránkách Ex.(uro'rske Lomory ceske republiky' V prorokolu se urede

!in#'inl,'il ffi;;o"nuJ.ni uru.tnit'i ii'eni, exekutor' kteÍi spis pí€vzat' a den' kdy k převzeti

spisu došlo'

za poažiti sbora ur€denýcb bodů přechodnýCb ustanoveui byla shořa řuhňkovaná téc
"-^li"""_" 

pr"aa'a 
"e 

souánímu exekurorovi M'gr' lng' Radimu oplelalovi' se sidlem olomo c'

Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazen na úč€t soudu č' 3703-921E11/071o'ys 44120412Í2'

V Olomouci dne 6.3.2013

soudní exekutor
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číslojednací: 41 E 72ol2oll' -I8

PRoToKoL o PŘED'íNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustenovení vtělených do Části první.

Cl' II zákč. 396/2012 Sb''

ve věci ťkonu rozhodnutí sp. zn. 41E 720D0Il

ve věci oprávněného okresní spřáva sociálniho zabezp€čení olomouc, tř'

Kosmonautů 1l51/6C,772 00 olomouc

proti povinnému Milan Machala, nar. 09.05.1962'

P|zeňská 823' 783 91 Unišov

v€dené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis' a to postup€m dle přechodných
ustanovení vtělená do čísti první, čl. It 

'ák.č. 
396/2012 sb.,

kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o výkonu roáodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍí podl€ s 251 zákona č' 99/1963 Sb', v€ znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

alYrozumí o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutom. Nenili do obvodu soudujmenován
ádný exekutor' soud řízení rozvrhne řovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' který má společnou hranici s tímto obvodem a kt€ď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných Llstanovení o předrání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kt€ď se bez zbýečného odkladu zveř€jní na úřední d€sce soudu, na úřední desce soudního

exekutom a na internetových shánkách Éxekutorské komory České republi|f' V protokolu se uvede

spisová značka soudu' označení účastníků řízení' exekutor' kteý spis převzal, a den, kdy k převz€tí
spisu došlo.

Z^ po\žiti shora uvedených bodů př€chodných ustsnoYení byla shora rubřikovaná věc
rozvržena a předává se Šoudnímu exekulorovi Mgr. Ing. Radimu opletllovi, se sídlem olomouc,
Pavélčákov' l4.

V Olomouci dne 6.3,2013

.Ielííek
předs OS v Olomouci

E5t!í soí!l)o
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Y 518x1245t13
Číslojednací: 44 E 775t2ol1 30

r'nororor' o pŘnlÁNÍ sprsu ornnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoYení vtělených do Části prvni,

Cl. II zákč.396/20l2 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 7751201l

ve věci oprívněného česká republika - Vězeňská služba české republiky, Soudní

proti povinnému

167211a,140 61 Praha 4

Theodor Prima, nar. 21,01.1946,

Norská 34' 779 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouct

Předseda okřesního soudu Y olomouci níže uvedeného dne př€dal označenému
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení úělená do části první, čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení říz€ní o výkonu .ozhodnutí, která byla zalrájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kteni podle s 25l zákona č' 9911963 Sb'' ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto Zíkona do působnosti
soudu' soud íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' L1eří byli jmenováni do jeho obvodu'
a q/rozrrmí o tom oprávněného a přislušného soudního ex€kutoÉ. NeníJi do obvodu soudujmenován
Žádný exekutol' soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteď má společnou fuanici s tímto obvod€m a který patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteťý se bez zbyečného odk|adu zveřejní na úřední desce soudu, na liřední desce soudního
exekutora a na internetových stÍánkách Ex€kutorské komory České republil]. v protokolu se uvede
spisová značka soudu' oznaěení účastníků řízení, exekutor, který spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

za ponžilí shora uvedeÍých bodů přechodných ustanov€ní by|a shora rubrikovaná Yěc
rozvrženr a předává s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletrlovi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k nechťje ubrazen na úč€t soudu č. 3703-92lE11/0710' vs 4412077511.

V Olomouci dne 6.3.2013

JUDř h'| .Ie|ínek
předs OS v Olomouci
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,57EX1244/13
Číslojednací: 41 E 36 2l2oll -24

PRoToKoL o PŘEDliNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcIsoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přech"d'ý"h'"t;;;;ia""yiřř" _e"liřp-'l'
c|. II zálcč. 396/2012 sb.,

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 41tr' 362t2o1l
ve věci oprávňěnébo okřesní správa sociálního zabezpečeni olomouc' tř.

Kosmonautů 115l/6c, 772 00 olobouc

přoÍi povinnému
Milan Machala, nar. 09,05.1962,

P|zeňská 823, 783 91 Uničov

yedenó u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shora rubňkov1:ý- l!i:: " ," p"''p"il_ ar" přechodnýchustanoveni vtěI€ná do části pnní, čL II z aui. isejzotz ša.i-kdv

dle bodu 2) lěchto prechodnýclr ustanoveni řízení o vjkonu rozhodnuti. líerá byla zďájená piedednem nab}4í úči'nosti toholo /ákona a 11erá podr. s zs r-'ar.on" e. oóljójj šu'__,i'#", u.,nn"' oa.dne nabytí ÚČinnosti tohoto zákona. **uai;i p" ioi nutyii ú:ň;ír.#;'"ák;la do působnostisoudu. soud rozvrhne rovnomémé 
'"ri .oudní .*"tutory. l,.í uyii .j'."""#iio jeho obvodu,

:^'i-:9r'"'] 
.' ,o' oplá:néneho a piíslUšného souanno 

"'..t 
uro1n. I,l.'ni-ti'jJ'o-ňiu".ouou j..no",inzadn) exekulor. soud ři7ení roavrhne rn\nomémé mezi soudní .*.ru..}. Li.rii],ii .;^.no"a"i ao

il"]i-'J'jilil; '"" 
má společnou hranici stímto ob\odem a kreryi'patti jo'obrodu 

<tejného

d|e bodu- E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše př€dseda soudu a soudní ex€kutorprotokol' ktený se bez zb)tečného odkladu zveřejni na uřední de; il;'; úřJ"i desce soudníhoexel'utora a na inlemelo\.jch strrinkách Fxekutoiske ko.o.y Č..ie ,"p"iiii i. Vo.","l"r" ." 
"""o.5piso\á ZnaČka soudu. o7načeni účastniLů ii,."i. .^.i"i.,.'rř':í"';;jů;;,;. u íli. uo, u or."..,,spi\U došlo.

Za použití sbora xvedených bodů přecbodnýCb ustanov€ni byla shora rubrikovaná věc

;""?"ř;il;"1l".r*' "e 
soudnímu exekutoroni lig" rog' Ruai-u ópi",'rliij"" jir"- oro.ou",

V Olomouci dne 6.3,20't3

JelíDek
OS v Olomouci soudni exekutoř
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a57EX1241tt3
Číslo.jedrrací: 44 E 21512011 -46

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUCIsouDNÍMU ExEKUToRovl dle přechoo"y"n 
".t ň"o1 n'ir""r'*"i'ž" 

_e"ešřp.""r'

Cl' ll zák.č.39ó/2012 Sb',

ve věci Yýkonu rozhodnutí Šp. zn. 44 E 2l5/2o11
ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál, Rýmařovská

proti povinnému

6'792o1B rntáI

Jana Pagáčová, nar. 05.10.19ó3,

Havlíčkova 650/9, 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shora rubrikovi]ý- iti:: " to ;"G.il;; přechodnýchustanovení vtělená do části první, čl. zákč. 3'9612012 šb.;-kdv

dI€ bodu 2) téchto přechodných ustano\,eni řízení o výkonu roáodnutí, která byla zahájena předednem nabÍí účinnosti tohoto aikona a ltená-poate 5 zsl'z,itonal. ls7iqo: sř,l",'.e"i tei""e..a"dne nab)ti účinnosti tohoto zákona_ **ad;ji e'o ánl 
""uy,i 

,re má"í,"h.ň'riíou oo p,i.ouno.tisoudu_ soud ro.7vrhne rovnoměmě ..'l .oňdni 
"*.kutory 

l,.i; tyil .i'"""ůTiio 1elo obvodu,a q rozumí o lom oprávnčného a Diíslll{ného souanino exeiurora' Ne'ni_ri'Jo'o"u"oá"_.ouou j'.no"anŽádnj exekulor. soud tizení rozvrhne rovnomémé -.'i '""d"i;;;k;;;: iL,i"u"1i' .;'""ouuni ao

;il:ť;d::::; 
-"" má spoleČnou hranici s tim'o 

"b".d.- ;'l;;';";iio"'oluoau .r.1neno

dle bodu- 8) přechodných Ustanovení o předríní spisú sepíše předseda soudu a soudní exekutorprotokol, l.te{ý se bez zbýečného odkladu zveřejní;a úřed;í de;;;uau, n_iň joia"""" 
.ouanir,oexelutora a na inIemeloyjch stránlách Exekutoiské k"'..y c..i! r"p"iiiri' Vi.o,ot otu ." ur.a.spisová Znáčka soudu. 07naČení účastníLů iizeni. exeturor.iřr,ý;;;;;;;;. u á"i. la; l pi.r..,;spisu došlo.

Za použiri shom rvedenýcb bodů přechodných ustanov€ní byla shořa rubrikoYaná věc

;:1"ř;ffi;"1ť*u 
.e soudnimu exekutorooi ugr. rog. n'ai-u ópiet ň"i,_"" ja'"- oro.ou",

V Olonlouci dne 6.3.2013

al Jelínek
OS v Olomouci

JUDr.
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Číslojednaci: 44 E 573/2012 -40

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI d|e přechodných ustanoveni }tělených do části přvní,

Cl. II zákč.396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 51312012

ve věci opŤávněného okresní správa sociálniho zabezpečení olomouc, tř'

proti povinnému

Kosmonautů l151/6C' 772 00 olomouc

v.leři Nikolov, nar. 23'01.196ó'

Hořní Íáměstí 583, 779 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okŤesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to posfupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zák.č. 3962012 sb.,
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanov€ni řizení o výkonu rczhodnutí, kteÍá by]a zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zíkona a L1elá podle s 251 ákona č. 9911963 Sb', ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí úěi'nosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvťhne Iovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a ryrozumí o tom opřávněného a příslušného soudního exekutora' Nenili do obvodu soudujmenován
Žádný exekÚtor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří by|i jmenovríni do
obvodu soudu, ktel'ý má společnou hÍanici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o přeďiní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ
protokol, který se bez zbytečného odkládu zveřejni na úřední desce soudu' na úředni desce soudního
exekutom a na inteÍnetoÚch stránkách Exekutorské konory České republiky' v protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účastníků řízeni, exekutoŤ, který spis převzal, a den' kdy k převzetí
spisu došlo'

zz polužiti shora uYedených bodů přechodných ustanovení byla shoÍa řubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu €xekutořoyi Mgr' Ing. Radimu opl€taloYi, se sídlem olomouc,
PavelčákoYa 14.

soudní poplAtek necht'je uhrazen na úč€t soudu č. 3703-921811/0710' vs 4412057312.

V Olomouci dne 6.3,2013

.Ielínek
OS v Olomouci
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souóŇ}úu r_xnruióRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. II zák'č' 39ó12012 Sb.'

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43E2o5D0l2

ve yěci oprávněného česká republika - okř€sní soud v olomouci, Tř. svobody 16'

731 38 Olomouc

přoti poviníému Josef Koubek, nar. 08.09.1961'

Zelelá 586Dl' 772 00 Olomouc

vedené u okresíího soudu v olomouci

Předseda Okresniho soudu v oloúouci nížo uvedeného dne předal označenérnu

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to posfupem dle přechodných

ustanoveDi vtělená do části první, Čl. ll zálLč' 39ó/20l2 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu Íozhodnutí, kteřá byla zahájena přede

dnem nabyti účinnosii tohoto ákona a kter.rá podl€ $ 25t ákona č' 99/1963 Sb., ve znění účinném ode

dnenabyíútinnostitohotozákona,nespadajípodninabýíúčinnostitohotozákonadopůsobnosti
soudrr, šoud rozvrhn€ rovnoměrně m€zi soudní exekutory, L1eří byli jmeno'láni do jeho obvodu,

a \yrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Nenili do obvodu soudu jmenovrín

ájný ex€kutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutořy, kteří byli jmenováni do

obvoiu soudu, kteÍ,ý má společnou hranici s tímto obvodem a ktefý patří do obvodu stejného

kŤajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor

protokol, ktéý se bez ziytečného odkladu zveřejni ná úředni desce soudu. na úŤední desce soudního

lxekutoá a na intemetofoch snánkách Exekutoíské komory České republiky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účasmíků řízení, exekutor, ktený spis př€vzal, a den, kdy k př€vzetí

spisu došlo'

z^ poúilí shora uveal€ných bodů přechodných ustanovení byla shoŤa rubŤikovaná věc

rozv'ržena a předává se souánimu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc,

Pavelčákova 14.

soudni poplatek nechť j€ uhŤazen na účet soudu ě. 3?03-921El1/0710' vs 4312020512'

v olomouci dne ó.3.2013

JUDr. ichal Jelínek
os v Olomouci
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PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKRESNÍM SoIJDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoYI d|e přechodnýcb ustanoveni vtělených do Části první,

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci wýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 819D0I2

ve věci oprávněného

proti povinnému

JUDr al .Ielínek
OS v Olomouci

Magistrát města olomouce' Horíí náměstí 583/0' 779 00

Olomouc 9

Hana Jašíčková' nar. 10.03.1964'

Na vínici 24' 783 35 Horke nrd Mor&vou

vedené u okŤesního soudu v olomouci

PředŠeda okresniho soudu v oloDouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodÍých
uštanovení vtělená do části pnní, čl. II zákč' 396/2012 sb',
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zaháj€Ía přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteá podle ! 25l zákona č' 99119ó3 Sb., ve mění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

sorrdu, soud rozvÍhne lovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a 'i'Trozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora- NeníJi do obvodu soudu jmenován

žádný exekutor, soÚd řízení rozvrhne rcvnoměmě mezi soudní €xekutory, kteří bylijmenováni do

obvodu soudu, kteťý má společnou hranici s tímto obvodem a kteťý patří do obvodu stejného

kmjského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoI

protokol, který se bez zbytečného odkladu zveiejnl na úiední d€sc€ soudu. na úiední deŠce soudního

;xekutoÍa a na int€metových stnánkách Exekutorské komory České republikf' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kte.ý spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

zi polžití shoŤa uvedených bodů přechodných ustanoveĎí byla sbora ruhrikovaná věc

rozvřžeÍa a předáYá se soudnímu €xekutoroYi Mgr.Ing. Radimu opletelovi' se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudíi poplatek nechť j€ ubrazeD na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4312081912.

V Olomouci dne 6.3.2013
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Číslo jednací: 44 E 353no12 '48

PRoToKoL o PŘEDÁNí sPISU oKRnsrÍlr sormnpr v oLoMoUcI
soulriúu n'gxUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

cl' II zákč. 396/2012 sb.'

' ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 353/2012

v€ věci opřávněného MagiŠtrát města olomouce' llořni náňěstí 583/0' 779 00

proti poviníému

Olomouc 9

Andriy Tsybak, nar. 16.03.1961,

Thomayerwa 427127 
' 
779 00 oloňoud

vedené u okŤeŠniho soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci nŽe uvedeného dne předal označenérnu

Šoudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupeÚ dle přechodných
uŠtanovení vtělená do části první, Čt. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, kteÍá byla zahájena přede

dnem nabytiúčinnosii tohoto zákonaa která podle s 251 zákona č. 99/1963 sb., ve znění í'čjnném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnorněmě m€z; soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a lYrczumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován

ááný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, L1eří byli jmenováni do

obvodu soudu, l,1eÍý má společnou fuanici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stEného

krajského 50udu.

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o př€dáni spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exekutor

přotokol, kte|y' se bez zbýečného odkladu zveřejní na uiedni desce soudu' na uiedni desce soudního

;xekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uv€de

spisová znaěka soudu, označení účastníků řízeni, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisÚ došlo.

z^ poltžití shořa uveal€ných bodů přechodnýcb ustánov€ní byla shom řuhrikovaná věc

rozvÉena a předává se Šoudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' s€ sídlem olomouq
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 6.3.2013
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057EX1256/15
Číslo jednací: 43 E 599120|2 -19

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDŇMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

čl. 
'ákč. 

396/2012 sb',

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E 59912012

ve věci oprávněného česká republika _ Vězeňská služba české republiky, Soudní

167211^, L4O 67 ?r^ha 4

Dalibor RýparJ nar. 04.01.19ó8'

Hlavní nóm. 103/9,785 01 Šternb€rk

proti povinnému

vedené u okresního soudu v Olomouci

Předseda okr€sního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle př€chodných
ustanovení Ytělená do části první, čl. fI zák.č. 39612012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zaháj€na přede

dnen nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb., ve zněÍí ílčinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zikona do působnosti

sourtu, soud rozvřhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyÍozumí o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne lovnoměmě mezi soudni exekutory, kteři byli jm€nováni do

obvodu soudu, LteFý má spol€čnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

kajského soudÚ.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předrání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutoÍ

protokol, ktefý se bez zb1'tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na Úředni ílesce soudního

exekutom a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. v píotokolu se uv€de

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutoÍ, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

za poúilí shora uved€ných bodů přechodných ustanoYení byla shora rubrikovaná věc

rozvržena a předává se soudnímu ex€kutorovi Mgr. IÍg. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc'
PaYelčákova 14'

soudní poplat€k necht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4312059912.

V Olomouci dne 6.3.2013
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0'7Exí!97l13
Číslojednací: 41 E 29412010 -1l1

PRoToKoL o PĚJDÁNi sPIsU oKRESNÍM soI-rDEM v oLoMoUcI
souoŇr'lu nxnxuToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části první'

Čt. II zatč.3 rzot2 sn.,

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zí. 4l E294I2o10

ve věci oprávněnébo Okresní správa sociálního zabezpeěení v Novém Jičíně,

Svatopluka Čecha 15, 741 01 No\"ý Jičín

proti povinnému Jiřina Božková, nař. l7.06.1961'

P^Ýelčíkoý a ll21,772 00 Olomouc

yedené u Okresního soudu v olomouci

Přerlseda Okresního soualu v o|omouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle př€chodných

ustanoveÍí vtěleÍá do části první, čl. u zákč. 3962012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechďných ustanovení řízení o výkonu rozhodnúí, která byla zahájena přede

dnem nabytí účinnosii tohoto zákona a která podle Š 25l zá,kona č. 99/19ó3 sb.' ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrbne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmeÍováni do jeho obvodu'

a }Yrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního €xekutom' Není-Ii do obvodu soudujmenován

žád'ný exekutor, soud řízení rozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do

obvodu soudu, který má spoleěnou hranici s tímto obvodem a kt€ď patři do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše Předseda soudu a soudní exekutoÍ

protokol, ktaý se bez zbyečného odkladu zÝeřejni na úiedni desce soudu, na úíední desce soudního

!*ekutoá a na intemeto;ých stránkách Exekutorské komory Česke r€publikf' v protokolu se uved€

spisová značka soudu, označení účastníků říz€ní' exekutor, kteď spis převzal, a d€n, kdy k př€vzetí

spisu došlo'

z^ pol.ižihí shoÍa uvealeíých bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc

rozvižena a přerlává se soudnímu exekutoŤovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14'

V Olornouci dne 6.3.2013
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057Ex1OOt/ts
Číslojednací: 44 E 314I2u2 -43

pnororor' o pŘnoÁnÍ sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soulnÍmu nxpruToRot{ dle přechodných ustanov€ni vtělených do části přvní,

čt. II zett' 39ólzotz st.,

ve věci r':ýkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 314non
ve věci oprávněného OkresnÍ správa sociálního zabezpečení Olomouc, tř.

přoti povinnému

Kosmonautů 1l51/óc' 772 00 olomouc

Roman Dombi, nar. n5,n.'970,

Přichystalova 1052/62,772 00 olomouc .

vedené u okŤesniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předil označenému
soudnímu exekutorovi shoťa rubrikovaný spiŠ, a to postup€m dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čL II zák'č. 396/2012 sb';
kdv

dl€ bodu 2) tě€hto přechodných ustanovení řiz€ní o Úkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účifu1osti tohoto zákona a ktení podle $ 25l zákona č' 99/1963 Sb., ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, L1eří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \ryrozumí o tom oplávněného a příslušného soudního exekutora' Nenlli do obvodu soudu jmenoviin
Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří bylijmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soualu a soudní exekutor
protokol, kt€ý se bez zb}teěného odkladu zveřejní na úřední desc€ soudu, na úřední desce soudniho
exekutora a na intemetoÚcb shánkácb Exekutorské komory Č€ské republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účasmiků řízení, exekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponžilí shora uved€Íých bodů přechodných ustanovení byla shora řubrikovaÍá věc
rozvržeÍa a předává s€ soudnímu €xekutoroYi Mgř. Ing. Radi u opletalovi' se sídlem olomouc'
PavelčákoYa 14'

V Olomouci dne ó.3.2013

Jelínek
OS v Olomouci

Isxl g?1rlío
,t 38 V O!C'':r- --l

admin
Rectangle

admin
Rectangle



u57ExÍ0í1/1J
Číslo jednací: 41 E 39212012 -34

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soI-rDEM v oLoMoUcI
souňŇirr.ru nxnruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části první'

cl. u zákč. 3962012 sb.'

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 4l E 392l2u2

ve věci oprávněného okr€sní spřóva sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmoneutů ll51/óc,772 00 olomouc

Bohurnil Schimke, nar. 16'04.1956'

Karla sedláka 1236/18,784 0l Litov.l

yedené u okresniho soudu v olomouci

Předseda okresníbo soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudíímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to poŠtupem dle př€chodných

ustanovení Ytělená do části první, čt' II zík'č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu rozhodnutí, kteÍá byla zaháj€na přede

dnem nabýí účinnosai tohoto ákona a kteřá podle s 251 ákona č' 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud Íozvrhne rovnoměrně mezi soudni exekutory' kteří byti jmenováni do jeho obvodu,

a q/rozumí o lom oprávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudu jm€nován

Žádný €xekutor, soud řízení řozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteď má společnou hÉnici s tímto obvodem a kte.ý patří do obvodu stejného

krajského soudu'

d|e bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, který se bez zb}'tečného odkladu zveiejní na úiedni desce soudu. na úiední rlesce soudní}o

;xekutora a na intemetových stránkách Exekulorské komory Česke r€publiky' V protokolu s€ uvede

spisová mačka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za použiti shora uY€dených bodů př€chodných uŠtanovení byla shora rubřikoÝaná věc

řozvržena a předává s€ soudnímu exekutořovi Mgr.Ing. Radimu opletalovi, re sídlem olomouc'
Pav€lč|íkoYa 14.

V Otomouci dne 6.3.2013
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t, 57EX1009/15
Čislo jednAcí 43 E 692Do12 '2l

pnoroxor- o pŘrDÁNÍ sPIsU olGEsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounlÍlau nxBxutoRovl dle přechodných ustanovení rtělených do části první,

Čt. n 
'e*.č. 

396/z0tz st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 69212012

ve věci oprávněného okresní Špráva sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6C,772 00 olomouc

proti povinnému Jaroslav Pokorný, nař. 08.06.1970'

Polní 103/3, 783 13 Šrěpánov

l J€línek
C)S v Olomouci

vedené u okresního soúdu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutořovi shora rubňkovaný spis, a to postupem dle přechodnýcb

ustanovení vtělená do části první' čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí,. ktelá by|a zahájena přede

dnom nabýí účinnosti tohoto zákona a ktení podle Š 25l zákona č. 99/1963 Sb', ve mění účinném ode

dn€ nab}'tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zíkona do působnosti

soualu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovráni do jeho obvodtr,

a lyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. Není-Ii do obvodu soudujmenován

Žádný exekrrtor, soud řízení rozvrhne Íovnoměrně mezi soudní €xekutory, kt€ří byli jmenováni do

obvodu soudr! kteťý má společnou hranici stímto obvodem a kteÍ'ý patří do obvodu stejného

kÍajského soudu.

d|e bodu E) pfuchodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutof

protokol, kteý se bez zbytečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu. na úředni desce soudního

;xekutoÍa a na int€metolých striínkách Exekutorské komory ceské repub1iky. V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo-

z^ ponžití shora rrv€dených bodů př€chodných ustanov€ní byla shora ruhrikovaná věc

rozvržena a předává s€ Šoudnímu exekutorovi Mgt. Ing. Radimu opleta|ovi' s€ sídl€m olomouc'
Pave|čákova 14.

soudní poplatek necht'je uhŤazen na účet soudu č. 3703-92181U0710' vs 43120692r2.

V Olomouci dne 6,3.2013
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0t!7EXrolo/r3
Číslo jednací: 43 E 721l2ol2 -21

pnororor- o pŘnDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoYI dle přechodných ust Íovení úělených do Části přvní,

Cl. II zák.č. 3962012 Sb''

ve věci Úkonu rozhodnuti sp' zn. 43 E 72112012

ve věci oprávněného okresní správa sociálniho zabezPečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6c' 772 00 olomouc

přoti povinnému Roúan smrkta, nar. 06,07,l9a7'

Horní náměstí 583' 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uv€deného dne předal označenému
soudnÍmu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnni, čL II 

'ákč. 
396/2012 sb.,

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovenÍ řízení o výkonu roáodnutí, kteÍá byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zíkona č' 9911963 Sb', ve zněni účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabýí úěinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního €xekutora' N€níJi do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízeni rozvrhle rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteři byli jm€nováni do
obvodu soudu, k1erý má společnou hŤanici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
kajského soudu'

d|é bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteď se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřednÍ desce soudního
exekutora a na int€rn€tových stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutol, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došio'

z^ pollžiti shoŤa uvedených bodů přechodtrých ustanovení byla sbora rubrikovaná věc
řozÝržená a předává s€ soudnímu €xekutorovi Mgr. Irrg. Radimu op|etalovi, s€ sídl€m olomouc,
PavelčákoYa l4.

soudní pop|at€k íecht'je uhrMen na úč€t soudu č. 3703-92r811/0710, vs 4312072112.

V Olomouci dne 6.3.2013
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ť 51Ex1013/13
číslojed'rací: 43 E 605n0'2 -18

pnororor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsNÍM soUDEM v or'oMoucl
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první'

čt. tI 
'ltr"č. 

:qoz01z sr.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 t 60512012

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečenÍ olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů 1151/6C, 772 00 Olomouc

Jaroslav Křátký, nat. \7 ,l2.l972,

Jiráskova l22ll1' 712 00 olomouc - Ilodolany

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okr€sního soudu v olomouci níže uvedeného díe předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. zákč.396/2012 sb.'
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízení o \.ýkonu rozhodnutí, kerá byla zahájena přede

dn€m nabýí účinnosti tohoto ákona a která podle $ 251 zá*ona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvÍhne rovnoměrně mezi soudni exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a lyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudu jmenován

ádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezí soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktelý má společnou hranici stímto obvodem a L1erý patří do obvodu stejného

krajského sorrdu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exekutor
protokol, ktery se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední d€sce soudu' na úřední desce soudního

exekutom a na internetových stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutol, kteď spis převzal, a den, kdy k př€vzetí

spisu došlo'

za polnžiti shoŤa uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora rubrikovaná věc
řozvřžena a předává se soudnímu ex€kutoroYi Mgř. Iíg. Radimu opl€taloYi se sídl€m olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní poplatek necbť je uhrazen na účet soudu č. 3703-92 t 8t l/0710' vs 4312060512.

V Olomouci dne 6,3,2013

.tUD ichal Jelínek
OS v Olomouci
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057EX 990/15
číslo jednací: 44 E 7l5DoI2 :32

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
souonÍlru rxnxuToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do čásd přvní,

Čt. tt "'it'l :qezotz sl',

ve věci výkonu rozhodnutí Šp' zn. 44 E 715D0l2

ve věci:oprávněného okŤesní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6c, 772 00 olomouc

oRLÁNTRANS spediční a přepravní s.r.o., Ič 28603877,

Mišákova 339/2l' 779 00 Olomouc - Nové sady

přoti povinnému

yedené u Okresního soudrr v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroYi shora řubrikovaný spis, a to postup€m dle přechodných
uŠtanovení vtělená do části první, ČL II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle s 251 Zíkona č. 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto Zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a lTlozumí o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutora. Nenili do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řízení loz!Ťbne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovráni do
obvodu soudu, který má spol€čnou hÍanici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteď se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úředni desce soudního
exekutora a na iniemetoÚch shánkách Exekutorske Lomory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení úěastníků řízení, €xekutoÍ' který spis převza|' a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ polužití Šhora uvedených bodů přechodných ustanoveíí byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc,
PavelčákoYr 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazen Ba úč€t soudu č' 3703-92lElU0?l0' vs 44l207l512.

V Olomouci dne 6.3-2013

OS v Olomouci

tl :a v c;c, l- l-l

soudní exekutor
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'ú3lEx1016/1J
Číslo 'jedrrací: 43 E 63 4aol2 -20

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKRESNÍM soI'DEM v oLoMoUcI
sot]DNÍMU ExtrKUToRoVl dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

c|. II zákč.396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 634I2u2

ve Ýěci opřávněného česká republika - Úřad práce české republiky - krajská

pobočka v olomouci' vejdovského 988/4' 779 00 Olomouc

přoti povinnému KvětoŠlav Pospíšil' nar. 08.03.1951'

JablonŠkého 29190' 772 00 Olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označ€nému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, r to postupem dle přechodíých
ustanovení vtěl€ná do Části pnní, čl. Il zák.č.396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍí podle s 25l zákona č' 99/19ó3 sb., ve mění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni Íabytí účinnoýi tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a lyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-|i do obvodu soudujmenován
žádný exekutor' soud řízení Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteý má spo|ečnou hťanici s tímto obvodem a kt€rý patří do obvodu stejného
krajského soud .

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoŤ
protokol' který se b€z zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na uřední desce soudního
exekutora a na intem€toÚch stÍínkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastníků řízení' exekutol, kteťý spis převzal, a den, kdy k př€vzetí
spisu došlo'

Z^ pot!žiti shora uvedetrých bodů přechodných ustanoveoí by|a shora ŤubrikoYaná věc
rozvržena a předává s€ soudnímu €xekutoroYi Mgr. Ing. RÁdimu opletalovi' se sídlem o|omouc'
Pavelčákova 14.

V olomouci dne ó.3.2013

JUDr. Jelínek
pře OS v Olomouci
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57E)(101{/15
Číslo jednací: 44 E 68612012 -22

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM sot]DEM v ol,oMoucl
soI-rDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do čáŠti první,

Cl. II zákč.396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodíutí sp. zn' 44 E 68612012

ve věci oprávněného okresní Špráya sociálního zrbezpečení olomouc, tř.

přoti povinnému

Kosmoneutů 1l51/6c' 772 00 olomouc

Jiří L.mač' nar. 23.01.1957'

Erenburgova 95/42, 779 00 olo'nouc - H€jčín

yedené u Okresniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu y olomouci níže uYedeného dne předal ozÍačenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II 

'ákč. 
396/2012 sb.,

kdv

d|e bodu 2) tě.chto přechodných ustanovení řízení o'i"ýkonu Íoáodnutí' kt€rá byla zahájena přede

dnem nabýí účinÍosti tohoto ákona a kteÍi podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb', ve zněni účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí úěinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne Íovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení roz!Ťhne rovnoměrně mezi soudní exeLutory, kt€ří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má společnou lrranici s tímto obvodenr a kteÚ patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, ktery se bez zbýečného odkladu zveřejní na úfudní desce soudu, na úředni desce soudniho
exekutom a na interneto\.ých stránkách Exekutorské komory České republiky. v Fotokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, ktel'ý spis převza], a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

za ponžití shora uvedených bodů př€chodnýcb ustanoYení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a př€dáYá se soudtrímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletálovi, s€ Šídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudni poplat€k necht'je uhrazen na úč€t soudu č. 3703-92lE1l/0710' vs 4412068612.

V Olomouci dne 6.3.2013

l Jelínek
OS v Olomouci
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ť 57EX 99211J
Číslojednací: 43 E 71012012 -23

pnotoror, o pŘtDÁNÍ sPtsu oKREsNiM soUDEM v oLoMoUCl

sotmNímu ExEKUToRovl dt" oř"ř"i""*í"i ;;i;"*eni vtělenýcb do části pnni'

čl' ll zákč' J9ó20l2 sb''

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp' zn' 43F,710D0I2

ve věci oprávněného Okresní správa sociílniho zabezpečení Břuútál'

Rýmařovská 6' 792 01 Bruntál

proti povinnému Milan sitař, nař. 28'04'l961'

vyšehradská 337' ?83 53 Ve|M Bystřice

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dnc předal označenému

šoudnímu exeku(orovi shora 'o'il'**y 'pi'' " _to. 
postupem dle přechodíých

']"""#i"r ",er".E 
;o Če'ti pnni' Čt' tl zák'č' 39ói20l2 Sb-

kdv

dle bodu 2.) těchlo pÍechodných uslano!eni řilenl :.lj}::^'_:".1Ťlilio"i*n,:)'n.í1".J';lxjT::
dnem nabyi účinno't i toholo zákona a hlem po";: 

iÍi lJffi'Í.j#;ii'řJJň',,;*-u ao pr''ouno*i

:::.liYiJ"J:lTi:"[j:J*il: J::i"#ilíi;;iiló' kleři bylijmenováni do jeho obrodu'

;T,,J;;";;;,;,,ncnéhoa oríslusnďi's"oud:i*:l..*r;ru;l:ilf'ů;ill!lT'T:,i:

:1i:f1Ť$::'-':# ffi"l#illi";:;;i':i;;;;;;;;; a lrery'parií do oÚiodu srejnéno

kíajského soudu'

dlé bodu 8) piechodnich uslanoveni o piedání spisů Ýpiše piedseda soud]l'a_\oudni exelulor

nroLokol. kleni se be/ zbýečného odllact""'"""J"r;" 'rear]i 
ae'ce soudu''na úi€dni deqce soudního

"*.kutom 
a na inleme|ou1ch srÍánl"'' ']'íi"i"i'r"'_tň"í 

česke republiky' V protokolu re uvede

\pi)o\á značla soudu. orn"e.ni ue u.rn,xil'ii.i;;:;;ň;;.i;' spis'pievzál. a den. kdr k pierzetí

spisu doš1o.

za Doužiii shořa uvedenýcb bodů přecbodnýcb ustanoveni byla shora rubrikováná rěc

rozr-ržeoa a předárá s" 
"ouani.o "*"uíiJ.o-niůg.. 

lng' Radim opletalovi. se sidlem olomouc'

Pevelčákova 14.

V Olomouci dne 6'3'2013

| .Ielíúek
OS v Olomouci
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L'5'EX 99J/tJ
číslojednací: 44 E 704n0l2 -l4

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNÍu sounru v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtěl€ných do části přvní,

Čt. lt 
',lt 't':lolzotz st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sP. zí' 44E 10412012

ve r}ěci oprávněného strtutární měŠto olomouc, Horni náměŠÍí 5a3'119 Il

přoti povinnému

Olomouc

Kat€řina Bartošová, nar. 02.04.1982'

Tofrkova 60129,77900 olomouc - HejčÍn

vedené u okres ho soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v Olornouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části p_ní, čl' Il 

"ák.ě. 
396/2012 sb.,

kdv

dl€ bodo 2) těchto pfuchodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena před€

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle $ 25l zákona č' 99/1963 Sb', ve znění účinném ode

dn€ nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soÚdní exekutory, kt€ří byli jmenováni do jeho obvodu,
a lyÍozumí o tom opŤávněného a Příslušného soudního €xekutom. N€ní-li do obvodu soudu jmenovlín

žádný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do

obvodu soudu, který má společnou hBnici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stEného
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, kteÚ se bez zbýečného odkladu zveřejni na uÍedni desce soudu. na uÍední desce soudního

ixekutom a na intemeto\.ých stránkách Ex€kutorské komory České republiky' v protoko]u se uvede

spisová zoačka soudu, oznaěení účastníků řízení' exekutor, ktený spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za ponžití shora uvedených bodů př€chodných ustrnoYení byla shora rubrikovaná věc
řozvrž€na a př€dává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi s€ sídlem olomouc,
PavelčákoYa 14.

soudní poplatek n€chťje uhŤazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4412070412.

V Olomouci dne 6.3.2013

l Jelínek
před OS v Olomouci
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57E)( 999/15
Číslo jednací: 41 E 152non -23

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiu sounou v oLoMoUcI
souňŇÍlru txrruToRovl dte přechodných ustanovení vtělených do Části prvni,

čl. II zák.č.396/2012 sb',

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41F- |52l20l2

ve yěci oprávněného okŤesní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautu 1151/6C' 772 00 Olomouc

proti povinnému Jaroslav Macháč, nar. 15'11.1968'

I. P. Pavlova 1017/62' 772 00 Olomouc

JUDr. ichal Jelínek
předs OS v Olomouci

vedené u OkresEího soudu v olomouci

Předseda Okresního soualu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto př€chodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutíi která byla zahájena přede

dnem nabytiúčinnosti tohoto zákona a ktená podle $ 251 ákona č' 99/1963 Sb', ve znění účinném ode

dne nabyi účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, ioud Íozvrhn€ rovnoměrně mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a ryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' Neníli do obvodu soudu jmenován

žáríný exekutor, soud řízení rozvihne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří bylijm€nováni do

obvoiu soudu, kteqý má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, któr'ý se bez jýečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu. na úrední desce soudniho

i*ekutoia a ná intemetou1Í"h .t.ánká"h Exekutorské komory Č€ské republiky' v protokolu se uvede

spisová značka soudu, oznaěení účastníků řízení' exekutor, Ideď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došIo.

za použiti shore uYedených bodů přechodných ustanovení byla shora rulrrikovaná věc

rozv_ržena a předává s€ souatnímu exekutoroú Mgř. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
PaY€lčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 41120152l2'

V Olomouci dne 6.3.2013
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ů tTEX 99{/t3
Číslojednací: 43 E 699t20l2 -27

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGEsNiM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanov€ni vtělených do Části první,

Čt. II zatč.:lrzotz sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn. 13E 69912012

ve věci oprávněného okreŠní Špráva Šociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1lsl/óc,772 00 olomouc

proti povinnému Konická lesní, a.s.' Ič zeas42zs,

Dvorská 894/17, 785 01 Šternb€rk

vedené u okÍesního soudu v Olomoucr

Předseda okŤesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenénu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanoyení vtělená do části první, Čl. II zákč.396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí, ktelá byla zahájena př€d€
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podle $ 251 zákona č. 99/19ó3 sb., ve znění účinném ode
dne nab}tí účjnnosti tohoto ziíkona, nespadají po dni nabýí úěinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, L1eří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumi o tom oprá'měného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudujm€nován
žádný exelotor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hnnici s tímto obvď€m a ktefý patří do obvodu ste.jného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní ex€kutol
protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových strántách Exekutorské komory České r€publiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteý spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

za ponžití sbora uY€denýcb bodů př€chodnýcb ustanoYení byla shora řubrikovaná věc
rozvrž€na a předává se soudnímu ex€kutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' s€ sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudní pop|atek necht'j€ uhrazen na účet soudu č' 3703_921811/0710' vs 4312069912.

V Olomouci dne 6.3.2013

ichal Jelínek
OS v Olomouci

1ra}ll:aiut
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u 57EX 997/13
Číslojednací: 43 E 920l2oLl '25

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇilru axnruroRovl dle Přechodných ustaDovení vtělených do části pnni,

Cl' II zákč.3962012 Sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 92u201I

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6c,772 00 olomouc

Kařel Lieb€zeit' nar. 09.04.1977, Pod Šibenftem 1385, 783 91

Uničov

proti povinnému

vedené u Okresniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne před{l označenému

soudnírnu €xekutořovi shořa rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovenÍ vtělená do části první, čl.II zák.č.396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení říz€ní o výkonu Íozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosii tohoto ákona a kt€ná podle s 251 zákona č' 9911963 Sb', ve znění írčinném ode

dne nab}'tí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabytí účiínosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvřhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a \ryrozumí o tom opnávněného a příslušného soudního exekutora. Není_li do obvodu soudujmenován

Žádný exekutor, soud řizení Íozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteťý má společnou hťanici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného

kajského soudu'

d|e bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, který se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední d€sce soudního

exekutora a na intemetorrých stŤánkách Exekutorské komory Českó republiky. V Fotokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, ktery spis př€vzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

za polžiti shora uv€dených bodů př€chodtrých uŠtsnovetrí byl| sbora Ťuhřikovaná věc

řozvžena a předává s€ soudnímu €xekutořovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomoúc,
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 6.3.2013

al Jelínek.IIIDř.
OS v Olomouci soudní €xekutor
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}57Ex'l00í713
Číslojednací: 43 E 81712012 -lz

pnororor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustsnovení vtělených do cásti první'

čt' II 
'ltr.č.3962otz 

sb.,

ve věci oprávněného

proti poYinnému

v€ věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E8ÚI2n|z

Magistrát města olomouce, Horní náměstí 583/0' 779 00

Olomouc 9

Jan čtvrtlík, íNr. 03.05.1990'

Svésedlická 907, 783 53 Velkó Bystřice

Jelínek
os v Olomouci

vedené u okresního soudu v Olomoucr

Předseda okresního soudu v olomouci níže uYedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis, a to posfupem d|e přechodných

ustanovení vtělená do části prvni, čl. II zák.č.396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí, kt€rá byla zahájena přede

dnem nabyi účinnosii tohoto zákona a ktená podle $ 25t zákonač. 99/1963 Sb', ve znění ričinném ode

dne nabíí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, ioud ÍozvÍlure rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudu jmenován

žrácíný exekutor, soud řízení rozvthne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteťý má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu'

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

protokol, k6ý se bez zbýečného odkladu zveřejni na úiedni desce soudu. na úřední desce soudního

exekutora a na intemetoýých stránkách E\ekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, omačení účastníků řízení, €xekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

z8 ponžití shora uYedených borlů přechodných ustaDovení byla shora rubřikovaná věc

ron.ržena a přerlává s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu oplets|ovi se sídl€m olomouc'
Pav€lčákova 14.

soudní poptat€k nechť je uhrazetr Ía účet soudu č. 3703-92181U0710' vs 431208l'l2'

V Olomouci dne 6.3.2013

ot(
V C--l'r.' '-tt11 3

soudní exekutor
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ů57Ex 995/15

Číslo jednací: 44 E 692Í2012 -24

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souoŇ]úu pxrruToRovl dle přechodných ustanoveúí vtěl€ných do části první'

čt. u zeIcč. sgo/20tz sb.'

ve věci výkonu řozhodnutí sp' zn' 44E 692D0I2

ve věci oprávněného okr€sní spÍáva sociálního zabezpeěení olomouc' tř'

Kosmonautu 1151/6C, 772 00 Olomouc

proti povinnému Petr Kyselák, nař. 15.11'1964'

Goraztlovo nám' 738/13,772 00 olomoqc

Michal Jelinek
oS v Olomouci

vedené u okresního soualu v olomouci

PředsedaokfesníhosouduvOlomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenému

""'Joi-' "*"rl"to.ovi 
shořa rubrikovaný Špis' a to postupem dle přechodných

ustanor(ni vtělená do Části prvni. čl. ll Zákč.396/20l2 sb'.
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení říz€ni o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

J."' 
""ryaí 

,r,ri'.*ii ahoto zákona a která podle $ 251 
"'konač' 

a9ll96] sb" ve zněni účinném ode

a,i" nutyii irrlnno"ti tohoto zákona, nespadáji po dni nab}'tí ú'innosti tohoto ákona do působnosti

.á"a" í""a rozvrhne rovnoměÍně ."'i .oudni exekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu'

" 
ůĚ'.i " 

,.. 
"p.a"něného 

a příslušného soudního ex€kutom' Nenlli do obvodu soudu imenován

z,1cíny e*etutor, soud řízení rozúhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' L1eří byli jmenováni do

"l'"i' '""á','t 
*l má společnou hranici s timto obvodem a který patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o paedání spisů sepiŠe piedseda soudu a soudní exekutor

".á,"r..r' 
křď." u., Áyeeného odkladu zveřejní na úÍední derce soudu_-na úÍední desce soudniho

;;;l;i;; " 
n'u in'"-.toui"t' stránkách Exekutorské Lonor1 České republit}' V prolokolu \e u\ede

špi'J ̂
""t" 

.*a", oáačení úĎastniků řízeni. exekutor' kteď spis převzal, a d€n, kdy k převzetí

spisu došlo'

Za použití shora uv€dených bortů přechorlných ustanovení byla shora rubňkovaná věc

ro''ižena. předává se souinímu exekutorovi Mgr.Ing' Radimu opletalovi' se sídlem olomoÍc'

Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€chť j€ uhŤazen na účet soudu č. 3?03-921811/0710, vs 441206s'!2-

V Olomouci dne 6.3.2013

7'
;i: ll:! tt'-!!
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I 57EX 998ri3
Číslo jednací: 44 E 223DoI2 '36

pnororor, o pŘplÁxÍ sprsu ornnsxÍlr souonlr v oLoMoI]cÍ
souoŇfulÚ rxnruToRovl dle přechodných ustrnovení vtělených do části první'

čl. II zákč. 396/20l2 sb.'

ve věci wýkonu rozhodnutí sp' zn' 44Í'223D0r2

ve Yěci oprávněného okřesní správa sociálního zabezpečení Olomouc, tř'

Kosmonautů 1l51/6C,772 00 olomouc

proti povinnému Anna Uříěářová, nar. 04.03.1959'

Botelouc 628, 78375 Dub nad Moravou

al Jelínek
OS v Olomouci

v€dené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenérnu

soudnímu exekutorovi shorr rubrikoÝaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, čl. u zákč.396/2012 sb''
kdv

dle bodu 2) Gchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí, kl€rá byla zahájena přede

án". nutyí 
'ioi''no"ii 

tot'oto zákona a kt€á pod]e $ 25t ákona č' 99/1963 sb', ve znění účinném ode

dne naú účinnosti tohoto zákona, nespadijí po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

..'a", š."a rozvrhne Ťovnoměmě .e'i .oudni ex€kutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

u u|.o^-i o toÍn op.auněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován

ááný exekutor' soud řízení .ozv_rhne Ío\"noměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do

ob'úu .ouou,' tt""y má společnou hranici stímto obvodem a kteťý patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dt€ bodu 8) přechodných ustanoveni o piedáni spisů sepíše piedsedá soudu a soudní exekutor

p.otor.or, r.t"ný." r"" Ávtečného odkladu zveřejni na úředni desce soudu'.na úiední desce soudního

!*"totoiu 
" 

ná int"-"tovych stránkách E*ekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede

.pi.oua 
"nuttu 

.ouau, oznaěení účastníků řízení, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za polžiti shora uvealených bodů přechodných ustanovení byla shora ruhŤikovatrá věc

rozvržena a přetlává se souánímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletaloÝi' se sídl€m olomouc'

Pevelčákova 14'

soudní poplatek n€cht'je uhrazeÍ na účet soudu č. 3?03-921811/0710' vs 4412022312'

V Olomouci dne 6.3.2013
(

nlJ!!
Šoudni exekutoř
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v5lE)(l002rts
Číslojednací: 43 E 86812012 -l2

pnororor, o pňnDÁNÍ sPIsU oKREsNÍM soUDEM v or,oMoucl
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl.II zákč. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' $ E a6al20l2

ve věci oprávněného Město Nýřany, Ič 00258199, Benešova 295, 330 23 Nýřany

proti povinnému Jaroslav Hořínel" nar. 22.lo.1'963'

Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy

vedené u okr€sního Šoudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předa| označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnni, Čl. II zák'č' 39612012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍí podie s 25l zákona č' 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona' nespadají po díi nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteií byli jm€nováni do jeho obvodu'
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního €xekutom' Nenili do obvodu soudujmenován
žádný exekutoÍ, soud řízení rozvňne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu, kte.ý má společnou hmnici s tímto obvodem a kter'ý patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisú sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemeto\.ých střánkách Exekutorské komory České republilT' v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označeni účastoíků řizení' ex€kutoÍ' který spis převzal, a den, kdy k převzeti
spisu došlo.

z^ ponžití Šhora uvedených bodů přechodných lstanovení byle shořa řubrikovaná věc
rozvržená a předává s€ soudnímu €xekutořovi Mgr. Ing. Radimu op|etalovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necbť je ubřaz€n na účet soudu č. 3703-92181U0710' vs 4312086812.

V Olomouci dne 6.3.2013
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e57Exí003/l3
Čislojednací: 43 E 874D0l2 -1o

PRoToKoL o PŘEDÁŇ sPlsu oKREsNÍM soUDEM v or-oMoucl
sounŇiúu nxnrUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do čásd první,

čl. tI zatč.39elzotz st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 87412012

ve věci oprávněného Úřad práce české republi\ - krajská pobočka Ý olomouci,

proti poviínému

Starobranská 2700/19, 787 01 Šumperk

Bařbora P€šková' nar. 12.09.I97 4,

Jí|ová 502/33' 779 00 olomouc

vedenó u okřesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vtěl€ná do části první, Čl. II zákč. 39ó/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto pfuchodných ustanovení řízeni o výkonu Íozhodnutí, Lterá by|a zahájena přede

dnem nabýí účinnosii tohoto zákona a kteÍá podle $ 25l zákona č. 9911963 sb., ve znění 
'ič;nném 

ode

dn€ naby;í účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působností

soudu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €x€kutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu,

a lYrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního €xekutora' N€níli do obvodu soudu jmenován

áJný exekutor, soud řízení Íozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří bylijm€nováni do

obvodu sorrrJu, který má společnoÚ hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného

kajského soudu.

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o př€dání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, kteý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřední d€sce soudního

lxekutora a na intemetoqých stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutol, kt€ď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ po\žití shora uvealených bodů př€chodných ustanovení byla shora ruhíikovaná věc

rozvržena a předává se soualÍímu exekutoroYi Mgr. Ing. Radirnu opletalovi Še sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k nechť je uhrazen na účet soudu č. 3?03_921811/0710' vs 4312087412'

V Olomouci dne 6.3.2013

chal Jelínek
OS v Olomouci
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Čístojednací: 44 E ?71l2ol2 -24

PRoToKoL o PŘEDliNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

čt. It zít<'t. 39raorz sl.,

ve věci výkonu rozhodnuti sp' zn. 44 E 77712012

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpečení česká Lípa,

Bezřučov. 3015, 470 30 česká Lípa

pÍoti povinnémrr Jiří Kosek" nar. 24.04.198ó'

Letní 335' 783 65 Hlubočky - Mariánské Údolí
l

vedené u okresního soudu v Olomoucr

Předseda Okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označ€nému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první' čl. II zákč.396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu roáodnutí, ktcíá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákoná a ktení podle $ 25l zákona č' 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nabÍí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne íovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří by]i jmenovríni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a přís|ušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kte4ý má společnou hranici s tímto obvodem a ktery patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutoÍ
protokol, kteqi se bez zb}'tečného odkladu zveř€jní na úřední desce soudu, na rÍřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, oznaěení účastníků řízení, exekutoÍ, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ po!žití shom uved€nýcb bodů přecbodných ustanovení byla ŠhoÍa rubrikoYaná věc
Ťozvrž€na a př€dává se soudnímu e!€kutoÍovi Mgř. Ing. Radimu opl€taloYi, se sídlem olomouc,
Pav€lčáková 14.

soudní poplatek n€chť j€ uhřaz€n na účet soudu č' 3703-921811/071t'vs 4412017112.

V Olomouci dne 6-3-2013

Jelínek
OS v Olomouci
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057EX1035/13
číslojednací: 43 E 665D0I2 -24

pnoroxor- o pŘno.,iNÍ sprsu ornnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounxfuru nxnruToRovl dle přechodných ustanoÝeÍí vtělených do části první,

cl. II zákč. 396/2012 sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 66512012

ve věci oprávněného Magistrát města olomouce, Horní náměstí 583/0,779 00

Olomouc 9

přoti povinnému Lucie Smolková, nar. 3l.12.1993'

Horní náměstí 583' 779 00 olomouc

vedené u okiesního soudu v olomoucr

Předseda okresniho soudu v Olomouci níže uYedeného dn€ předal označenému
soudnímu exekutorovi shora ťubrikovaný spiŠ, a to poŠtupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl' II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto pfuchodných ustanovení řízeni o výkonu .ozhodnutí, LŤerá byla zhájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 ákona č. 99/1963 sb., ve zněni účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}tí úěinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. Neníli do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řízení rozvŤhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteFý má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol' který se bez zbý€čného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední d€sc€ soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značká soudu, označení účastníků řízení, exekutor, ktel"ý spis převzal, a den, kdy k převz€tí
spisu došlo'

z^ použití shořa uvedených bodů př€chodnýcb ustanoYení byla shora rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi' se sídlem o|omouc,
PaYelčákova 14'

soudíí popletek nechťje uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 43120ó6512.

V Olomouci dne 6.3.2013

.lt]Dř ichal.felínek
OS v Olomouci
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;t7EX10051!5
Číslojednací: 44 E 191.12012 '34

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM SoI-IDEM v oLoMoUcI
soUDNiMU ExEKuronovr are |ňrroa'ých uŠtanovení vtělených do části prÝní'

Čl. ll zákč. 39ó/2012 sb''

ve věci výkonu Ťozhodnutí sp' zn' 44 É' I9tnol2

ve věci oprávněného okresní správa sociálniho zabezpečení Olomouc' tř'

Kosmonautů 1151/6c' 772 00 o|ornouc

proti povinnómu Dagmar Hukelová, nar, o2.n6.l964,

Lazecká 32, 772 00 Olomouc

ver|ené u okresniho soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

"."J.i'"" "*r.**"vi 
shore rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

,r.lanoneni vtělená do Části prvni' Čl' ll zák'č' 39ó/20l2 sb''
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnuď' která byla zahájena přede

il;;;;í;;;;.i',.hoto Lkona a kteni pod1e $ 25 i 'akonac' 99/ t96] sb" ve znění účinném ode

dne nabvtí účinnosti tohoto zákona' ne'pudljl po 
"ani 

nabýi újinnosti tohoto ákona do působnosti

Hdi:"il ffi;ň;'""."^ňě';;;i .oid;,i .*"kutory, kt€ii byti-jm€nováni do jeho obvodu,

"''*.'",'i " 
r". .o.a'něného a piisluŠného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudujmenován

'ealř ",ilň;H;;i"""l..'"''r''" 
rovnoměmě mezi soudni €xekutory' kteři byli jmenováni do

íiii":ffi'' ň; '?'.pJt""' 
r"*l"i stímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

llle bodu 8) oiechodnjch uslano\eni o pred'iní spisů sepíš€ piedseda \oudu a soudní exekulor

;;;Jň]' *i.'.";;;';Ň,J""éh;;ii"J" ,'"iejni Áa úředni desce soudu..na ú.iedni desce soudniho

:;.i;;;;;_";;;,.*",oijch,trántach uretutoisle komory Čes'é republik}. v prolokolu se uvede

:;il;';;#;il,'."í"J*l ,it*t"rtt rr'ení, exekutoÍ, kteÍ'ý spis převzal, a den' kdy k převzeti

spisu došlo'

za polržili shoIa uvedených bodů přechodných ustanovení byh shora ÍubŤikovatrá věc

i"^li"* 
" 

pr"áa'e .e soudnímu exekutorovi l\igr' Ing' Radimu opletalovi s€ sídl€m olomouc'

Pavelčákova 14.

V Olomouci dne 6.3.2013

r

JUDr Jelínek
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057E)(1040/15
Číslo jednací: 43 E 76412012 -l7

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ SPISU oKFJSNÍM soI'DEM v oLoMoUcI
sormŇ_irr,iii n_xn_xuiono\al dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl' II zákč. 396/2012 Sb''

ve věci r.ýkonu řozhodnutí sp' zn' 43 E 76412012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zab€zpečeni v Prostějově'

proti povinnému

Plumlovská 3ó, 797 30 Přostějov

Mrřek Filip' nař. 08.0ó.1976'

Novosadský Dvůr 4, 772 00 Olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předserla Okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému

"oodoí-o "'"koto"ovi 
shořa rul'řikovaný sPis, a to postúpem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části pnní, Čl. zákč. 39ó12012 sb''
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, kjeÍá byla zahájena před€

J."Á outy',i ,r'linno"ii tohoto ;kona a ktená podle s 25l zákonač' 9911963 sb', ve znění llčinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, n€spadáji po dni nabýi úči'nosti tohoto zíkona do působnosti

*'a", š..a rozvrhn€ rovnoměmě m"'i .oudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyúu*í o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutora' Neni_li do obvodu soudujmenován

;aíny 
"*"t 

uto., ,oud ří""ní .o^ihn" rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

ouuá'a" *uau,'Lt"Ú má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stEného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o před.ání spisů sepíše př€dseda soudu a soudní exekutoř

pro,"l"r' kt*-v * t- 
"i1tečného 

odkladu zveřejnl na úředni desce soudu' na úíedni d€sce soudního

i*"r."i"* 
" 
ů internetofoch stránkách Exekutorské komory České republika' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, oáačení účasmíků řízení, exekutor, kte{ý spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

za pol'žití shora uv€dených bodů př€chodnýcb ustanoYetrí byla shora rubňkovaná věc

rozv'Éena a předává se soutlnímu exekutorovi Mgr' Ing' RÁdimu opletalovi' se sídlem olomouc'

Pav€lčákova 14.

soudní poplatek n€cht'je uhrazen na účet soudu č' 3703-921811/0?10, vs 431207ó412'

V Olomouci dne 6.3.2013

al Jelínek
OS Y Olomouci
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057EJ(10J8/lJ
Číslojednací: 43 E 73312012 -18

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přecbodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zák.č' 396/2012 sb.'

ve věci \.ýkonu rozhodíutí sp. zn. 43 E 133lzol2

ve věci oprávněného okresní správa sociáltrího zabezpečení olomouc, tř'

proti povinnému

Kosmonautů l151/6c' 772 00 olomouc

Eva Mařtinů, nar. 18'06.19ó7,

veký Újezd 391,783 55 velký Újezd

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci oíž" o'"a"oého dne předal označenému
soudnímu ex€kutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodÍýcb
ustanovení rtělená do části pnní, č|. lt zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí, kteÍá byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a ktem podle Š 251 zákona č. 99/1963 sb.' ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto ákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud lozwhne rouroměmě mezi soudni exel:utory, kteří byli jmenováni do;eho obvodu,
a ryÍozumí o tom opŤá'něného a příslušného soudního exekutoÍa. NeníJi do obvodu soudu1menován
Žádný exekutol, soud řízmí roanhne ro\.noměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
kaj ského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o přeďíní spisů sepíše předseda soudu a soudni exekutor
protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřealní desce soudu, na úřední desce soudního

ixekutora a na intemetových stránkách Ěxekutorské komory České republiky. V pÍotokolu se uvede

spisová mačka soudu' omačení účasklí}.1i řízeni' exekutor, k1ď spis pře}zal' a den, kdy k převzeti
spisu došlo.

Za po]užití shora uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€na a předává s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomouc'
Pavelčákova l4.

soudní poplatek nechť je uhraz€[ na úč€t soudu č. 3703-921811/0710' vs 4312073312.

V Olomouci dne 6.3.2013

al Jelínek
OS v Olomoucipřed
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Číslojednací: 43 E 66612012 -26

PRoToKoL o PŘEDÁNi SPISU oIcEsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoI'DNÍMU ExEKUToRovI dl€ přechodných ustanovení vtělených do části první'

cl. II zákč.396/2012 sb''

ve věci ťkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 66612012

ye yěci oprávněného MagistÍát města olomouce, Horní náměstí 583/0, 779 0o

proti poYinnómu

Olomouc 9

Jiří Protivánek, nar . 06.04.1992,

Horní náměstí 583, 779 00 olomouc

vedené u okrqlního soudu v olomouci

Předseda okresního sotrdu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi Šhořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zákč. 3b6/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a kten{ podle $ 25l zákona č' 9911963 Sb., ve znění účinném ode
dne nabýí úěinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrh'e rovnoměmě mezi soudní exekutory, k1eří byli jmenovríni do jehb obvodu,
aryrozumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenovrín
ádný exekutor' soud řízení rozwhne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří by]i jmenováni do
obvodu soudu, kteý má spotečnou hranici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) piechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor
protokol, který se bez zbýečného odkladu zv€řejní na úřední desce soudu, na liřední desce soudního
exekutom a na intemeto\^ých stnánkách Exekutorské komory české republiky. V protoko|u se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, €xekutor' kteÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

za pol'žití shora uvedetrýcb bodů přecbodných ustanov€ní byle Šhořa rubrikoYaná věc
řozvÍžetra a předává se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouq
Pav€lčákova 1,í.

soudní poplatek nechť j€ uhrazetr na účet Šoudu č. 3703_921811/0710' vs 4312066612.

V Olomouci dne 6.3.2013

)

ichal Jelínek
OS v Olomouci
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Číslo jednací: 44 E 20 4I2n!2 -26

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇ:Írr-ru nxrruToRoVl dle přechodných ustanovení vtělených do části přvní,

čt. n zatě. 3qenot2 st.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44E2o4I2012

veyěci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpeč€ní olomouc, tř.

přoÍi poviínému

Kosmonautů 1151/óc,772 00 olomouc

Markéta DuÍková, n at o4.09.1962,

Přáslavice l ll,783 54 Přáslavice

vedené u Okresního soudu v oloňorrci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenénu
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do části první' Čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena přede

dnem nabyti účinno;ti tohoto Zíkona a která podle s 251 zákona č. 99/19ó3 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zíkon4 nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto ákona do působnosti

sourlu' ioud rozwhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do j€ho obvodu,

a vyrozrrmí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' Není_Ii do obvodu soudujmenován

žádný exekutor, sorrd řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteď má spoleěnou fuanici s tímto obvodem a L1erý patří do obvodu stejného

kajského soÚdu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutol

protokol, kteťý se b€z zbytečného odkladu zvei€jní na úředni desce soudu, na úíedni d€sc€ soudního

ix"kutora a na intemetoúch shánkách Exekuroiske komory C€ské republik}. v protokolu se uvede

spisová značka soudÚ, označení účastníků řízení' exekutor, který spis převzal, a den, kdy k př€vzeti

spisu došlo.

z^ po]užiti shota uvedených bodů př€chodných ustanoveDí byla shora rubťikovaná věc

rozvržena a přealává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletaloÝi, se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazen Da úč€t soudu č. 3703-92lE11/071o'vs 441202Í14l''

V Olomouci dne 6.3.2013

.IIIDř. ichal Jelínek
předs OS v Olomouei
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Číslojednací: 43 E ?42Do12 'l4

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souňŇilru nxrruToRoVl dle přechodných uŠtanovení vtělených do Části první,

čl. II zák'č.396/2012 sb.,

ve věci r'ýkonu rozhodnutí sp' zn. 43 E 712l2ol2

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečeni Olomouc, tř.

Kosmonautů 1l51/óC,772 00 olomouc

proti poviníému Bar sonique s.r.o', Ič 278''5242,

Uhelná 4, 772 00 Olomouc

v€dené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' e to posfupem dle přechodných

uŠtanovení vtělená do črísti první, Čl. 
"ák.č' 

396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, ktelá byla zahájena př€de

dnem nabytiúčinnosii tohoto ákona a ktená podle $ 25l zákonač' 99/1963 sb', ve znění účinném ode

<lne nabyti účinnosti tohoto ákona, n€spadají po dni nabýí účiinosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteři byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován

Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvo'rlu soudu' kt€ď má společnou hranici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného

kajského soudu.

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše pfudseda soudu a soudní exekutor

protokol, L{ý se bez zbýečného odkladu zveř€jni na Úředni desce soudrr, na Úř€dní desce soudního
'exekutoá 

a na intem"tov,ých stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uv€de

spisová značka soudu, označení účasmíků řizení, exekutor, ktefý spis převzal, a den, kdy k převzeti

spisu došlo.

za použití shořa uv€dených bodů přechodíých ustatrovení bylá shora ruhŤikoviná věc

rozviena a předává se Šoudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu oplet |ovi Š€ sídl€m olomouc,
Pavélěákova l4.

soudni popletek n€cht'j€ uhrazen na účet soudu č. 3?03-92181t/071o,ys 4312074212'

V Olomouci dne 6.3.2013

ichal Jelínek
0S v Olomouci

rÍt:! J:/1_-
V C'ar.1--'l

soudní exekutor

admin
Rectangle

admin
Rectangle



057EX1041/15
Číslojednací: 41 E 33312012 -44

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souňŇiúu n'xBxuToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části přvní,

cl. II zákč.396/2012 sb.'

ve věci Úkonu rozhodnutí sp. zn. 4I E 333l2ol2

ve věci oprávněného MagistníÍ Úěsta oloÚouce' Ilorní náměstí 583/0' 779 00

olotrrouc 9

proti povinnému MagdaléÍa Richteřoy á, nar. 26.12'l9 41'

Polská 24l l51 .772 o0 olomouc

vedcné u Okresního soudu y olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí' která byla zahájena pfude

dnem nabýí účinnosii tohoto zákona a která podle $ 251 zíkona ě. 99/19ó3 sb.' ve znění účinném ode

dne nab}tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti

sorrdu. ioud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenovr4ni do j€ho obvodu,

a vyÍozumí o tom oplávněného a příslušného soudního exekutora' Nenili do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrbne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří bylijmenovráni do

obvodu soudu, kteý má společnou hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu st€jného

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předs€da soudu a soudní exekutor

protokol, kteý se bez zbýečného odkladu zveiejni na úř€dni desce soudu' na úiední desce soudního

exekutora a na intemetov,ých stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede

spisová značka soudu, omačení úěasmíků řizení, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ polržití shora uved€ných bodů přechodných ustaíoÝ€ní byla shoŤa rub kovaná věc

rozvrž€na a př€dává se Šoudtrímu exekutorovi Mgt. Ing. Radimu opleta|oYi' s€ sídl€m olomouc,
PavelčákoÝa 14.

soudní pop|átek nechťje uhraz€n na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4112033312.

V Olomouci dne 6,3,2013

JIJDT. l.Telínek
v Olomouci

:.V C
9tt!t

. ..-,il

předŠ soudní exekutor
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057E)( 1037 / 13
Číslojednací: 43 E 713n012 -16

PRoToKoL o PĚJDÁNÍ sPIsU oKRESMM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustaÍoveni vtělených do Části první,

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn. 43 E 113DoI2

ve věci oprávněného Okresní správa sociálního zabezpočeni olomouc, tř.

proti povinnému

Kosmonautů 1151/6c,772 00 olomouc

lng. Ladislav veselý' nar. 19.06.1961'

Zikoya 2616\3' 179 00 olomouc - Nové sady

vedené u okresního soudu v olomoucr

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shore Íubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II 

'ákč. 
39ó2012 sb.,

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení říz€ní o Úkonu roáodnutí' která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktená podle $ 25 l zákona č' 99/ 1 963 sb. 
' 
ve zněni účin ném ode

dne nab}tí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabýí účinrrosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenován; do j€ho obvodu.
a lyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudniho exeLutom' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvřhne rovnoměrně mezi soudní exekutořy, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteď má společnou hranici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu st€jného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutoř
prctokol, kteď se bez zbýečného odkladu zveř€jní na úřední desce soudu, na úř€dní desce soudního

exekutom a na interneto\"ých sÍánkách Exekuto$ké komory České repub|jky. v protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor' kteď spis převzal' a den, kdy k převz€tí

spisu došlo'

z^ poažiti shora uYedeíých bodů přechodných ustsnovetrí byla shora rubrikovaná věc

rozvržena a předáYá se soÚdnímu ex€kutolovi Mgr. Ing. Radimu opletrlovi' se sídl€m olomouq
Pav€lčákova 14.

soudní poplatek n€chť j€ ubraz€n na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 43120713l2-

v oloňoltci dne 6'3'2013

chal Jelínek
OS v Olomouci

Pr a"Í ! orn
soudní exekutor

I 38 V CrC ll"-l
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057Exí034l13
Číslojednací: 41 E 35212012 -42

r'nororor, o pŘnlÁNÍ sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souňŇinau nxnxUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

čt. II zex.č' l olzotz stl.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41E 352D0l2

ve věci oprávněného Magistrít města olomouce, Horní náměstí 583/0' 779 00

proti povintrému

Olomouc 9

Jiří Komzák' nar' 14.05.1969,

Horní nám. 583' 772 00 Olonouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu Ý o|omouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoYení vtělená do části první, čl. II zákč.396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabyti účinrrosii tohoto zákona a kteÍi podle s 25l zákona č. 99/1963 Sb'' ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, ioud rozvlhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, L1erý má společnou hranici s timto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o př€dání spjsů sepiŠe piedseda soudu a soudní exekutor

Fotokol, ktď se bez zbytečného odkladu zveřejní na úiedni desce soudu. na úrední desc€ soudniho

exekutora a na intemetov!ých stránkách ExekutoÍské komory České republik}' v protokolu se uvede

spisová značka soudu, ozÍlačení účastníků řízení, exekutor, ktefý spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ poltžití shora uv€dených bodů přechodnýcb ustinoYení byl| shora Ťubřikovaná věc

rozvržena a předává se soudnírÍu exekutorovi Mgr. Ing. Rádimu opletalovi' se síd|em olomouc,
Pavelčákova 14.

soudDí poplatek nechť j€ uhraz€n na účet soudu č. 3703-921E1l/0710' Vs 4112035212.

V Olomouci dne 6.3.2013

JUDr hal Jelínek
předs OS v Olomouci

o$tffÍ
,7r 3t

i.t I salJD
oi"a,.ii',:l

Šoudní exekutor
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057E)(1053/13
Číslo jednací: 43 E 484l2ol2 -z3

pnororor- o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoIIcI
soUDNiMU Ex'Kuronovl ore pňrloaqých rrŠtanovení vtělených do čáŠti první,

Čl. lI zák'č. J96/20l2 sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 43 E 48412012

ve věci opřávněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř'

Kosmonautů 1l51/óC,772 00 olomouc

proti povinnéríu Marcel Gabrlí|r" nar. 04.08.1973'

Horní nám. 583, 772 00 olomouc

vedené u okiesíího soudu v olomouci

PředŠedaokreŠnihosouduvOlomoucinížeuvedenéhodnepř€daloz,načenómu

""uJrri-u "*"t 
uto"ovi shom rubrikova!ý spis' a to postupem dle přechodných

uslanoven i vtělená do části prvni, Čl. ll zákč. 39ó20l2 Sb"
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí'-která byla zahájena přede

l."- .*yaí 
':li''"*ii 

,ohoto ;ákona a která podle $-251 álona-Č' 9ql]96] sb'' v€ znění účinném ode

an" n*t irtinno"ti tohoto zákon4 nespadiji po dni nab}tí úČinnosti tohoto ákona do působnosti

."'ď"J*j ..^irr"" .ouno*eme--""i soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

, '-n'umí o tom ooráuněného a piisluŠného soudního ex€kutora' Není-li do obvodu soudujmenován

'"i"i "-"t",*. 
."ira řizeni rozvrhne ÍovnoměÍně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

;';il;;;;" i"ď má společnou hÍanici stímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanovení o předáni spisů sepiŠe předseda soudu a 'soudní exekutol

nrntottot. rr..i'r. bez zbytečného odkladu neiejni na Úedni desce soudu' na úředni de\ce soudního

:;'k;i;;; ná t;,;r*.lrych so-ánkách Exekutoiské komory Ceské íepubliky' V prrlokolu se uvede

;;l.;;;;;čI*;;;'' oz'načení účastníků řízení, €xekutor, kt€Ú spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za porržiti shora uved€ných bodů přechodných ustaíov€ní byla shore ruhrikovaná věc

ron'Jena a ptaave se soudnímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opleta|ovi s€ sídl€m olomouc'

Pav€lčákova 14.

souilní poplat€k necht'je uhrazen na úč€t sourlu č' 3703-921811/0?10' vs 4312048412'

V Olomouci dne 6.3'2013

Michal Jelínek
OS v Olomouci

o a.!lÍ sa!''r
s V OiC,. 1.'. '-r

soudní exekrrtor
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057E)(1052t13
Číslojednací: 44 E 566D012 -4I

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sot'DNiMU EXEKUToRovl dl" p}""ňoaq*t u*unovení vtělených do části pÍvní'

čt.lt zákč' 39ó/20l2 sb"

ve věci \'ýkonu rozhodnútí sp' zn' 44 E 56612012

ve Ýěci oprávněného okřesní spřáva sociálního zab€zpečeúí olomouc' tř'

Kosmonautů l151/6c' 772 00 oloúouc

proti povinnému Jan Pajunčí|." nar' 23.04.1969'

Hordi náměsti 583,772 00 olomouc

vedené u okiesíího soudu v olomouci

Př€dseda okřesního soudu v Olomouci níže uvedeného dne př€dal oznaěenému

il;i'-";ila*"vi shora rubrikovaný spis' a to postup€m dle přechoduých

,^L_""'i 
"rer".a 

ao Části prvni, Čl' ll zák'č' 396/20l2 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni Íizeni o v"ikonu rozhodnuti' která b}la'zahájena přede

illril;úíňnn;"ii;;i;i;'l*on" o kt"'a poal" s z5l zákona 
'' 

99/1963 sb'' !e znění účinném ode

dne nab\'tí účinnosti tohoto zákona, n""poal1i po oni nabýi úČinnosti tohoto zákona do působnosti

HdaJ:"J,jň;;;ň. '.'"..tÁc'.""i "oiJ,li "*.t"to'y, 
ktďi t'yli-jmenováni do jeho obvodu,

]i].]'i;-_i^ '^- ""**e.ého a orislusného soudního exel':utora' Nenlli do obvodu soudujmenován

;#'""i:'iffi;:;í:i;;;;;;";i';;;";".ěmě mezi souilní exekutory, kt€ří byli jmenováni do

íil,ťo'*".Jř'' ň"' .7 "pJr'"" 
hranici s timto obvodem a který patří do obvodu stejného

Lraj\kého soudu'

dl€ bod E) piechodnjch uslanoteni o piedáni spjsů sepíse pied}eda so^udu^a_'oudni exelu|or

"r","ň, 
lřo'' '. 

i.' riyecného odkladu zveieini na úiedni desce soudu' na úiedni 'lesce 
rcudního

!-.'r.",.." 
"_"" 

i",.."ových sránkách Exekutoiske Lomory Česke repUblily' V prolokolu se u\ede

iiil;';;čň il;:"'í"lJ i'an"ir"i iÁi, exekutor' kteď spis pievzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ polržiaí shora uvedených borlů přechodných ustanovení byla shora ÍubrikoYáÍá vč'c

il-íi"'" ' pi"á*a 
"e 

souánimu exekutotovi l\igr' Ing' Radimu opletaloYi' se sííll€m olornouc'

Pav€lčáková 14.

soudní poplatek n€chťj€ uhÍazeÍ na účet soudu č' 3?03-921El1/0710' vs 4412056612'

V Olonouci dne 6.3'2013

Michal Jelínek
a OS v Olomouci

OK
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057E)('l 145/15
Číslojednací: 43 E 79312012 -\3

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGESNÍM soI-rDEM v oLoMoUcI
souiŇ_i-ňl bin-rurbnoVl dle přechodných ustaDoYení vtěl€ných do části první'

Cl. II zákč.396/2012 Sb',

ve věci výkonu rozhodnutí Šp' zn' 43 E 793D0!2

ve Yěci oprávněného Česká republika - Úřarl práce České republikT, Karlovo

náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2

proti povinnému Moravia Logistic s.r.o. "v likvidacil'' Ič 19013540'

Tř' Svobody 956/3l' 779 00 oloňouc

Yedené u okresniho soudu v olomouci

Předseda okrcsního soualu Ý olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

ustanoveni vtělená do Části prvni, čl. ll zák'č. 39ó/20l2 Sb',

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, L1€rá byla zahájena přede

J"". 
'"ty"í 

r'ti""oJti tohoto zákona a která podle s 251 záLona č' 99/ls6'] sb" ve znění účinném ode

.lne nab;i účinno.li tohoto 7ákona' nerpadáji po dni nabýi úČinnosti tohoto zá(ona do pů'obnosli

.""a". í"a rozvrhne rovnoméme mez] qoudni erekulory. kteři byli jrnenováni do jeho obtodu'

a vy.ozumí o tom op.'ávněného a příslušného soudniho exe|utora' Neni-li do obvodu soudu jmenován

Žád'ný exekutor, soud řízení .ozvihne rovnoměmě mezi soudni €xekutory, kt€ří byli jmenováni do

oÚváu soudu,'kteý má společnou hranici stímto obvodem a kte'ý patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dte bodu 8) přechodných ustanovení o piedáni spisů sepiše předs€da soudu a soudní exekutor

p.ototor' tt"n1 ." t"' 
"iýečného 

odkladu zveiejní na út€dni desce soudu' na úiední ílesce soudního

!*"tuio.u u n'" lnt"^"ých stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu se uvede

"p_i.o"e ^oet" 
.ouau' oÁčení účastníků řízení, €xekutol, kteťý spis převzal, a den' kdy k př€vzetí

spisu došlo.

z^ ponžiti shora uvealených bodů přechodných ustanovení byls ůoÍa rubřikovaná věc

.ozvižena a přeaává se soutlnímu exekutorovi Mgr. IÍg' Radimu opl€taloYi, s€ síd|em olomouc'

Pavelčákova 1{.

soudni poplatek nechť je uhÍezen na účet soudu č. 3?03_921811/0710' vs 431207s3l2_

V Olomouci dne 6.3'2013

OS v Olomouci
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Číslojednací: 41 E 33onol2 -!1

PRoToKoL o PŘEnÁxÍ sprsu oxnnsxÍu sounolr v or-oMoucl
souňŇiúu nxnxuToRovl dle přechodných ustanovení vtě|ených do části první,

cl. II zákč. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 41E 33oD0l2

ve věci oprávněného Magistrát města olomouce, Horní náměstí 583/0' 779 00

proti povinnému

Olomouc 9

Ántonín Jaše|.' nar. 04.07.1951'

Střední Novosadská 9389' 779 00 olomouc

vedené u okr'esního soudu v olomouci

Předseda okťesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutořovi shor& rubrikovaÍý spis' a to postupem dle přechodných
ustanoveni Ytělená do části první, čL II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení říz€ni o výkonu rozhodnuti, kteÍá byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zikona a která podle $ 251 z.{kona č' 99/1963 Sb', ve zněni účinném ode

dne nabýí i|činnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a vyrozumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutořa. NeníJi do obvodu soudu jmenován

žádný exekutor, soud řizení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, I'1eří byli jmenováni do

obvodu soudu' kteď má společnou hranici stimto obvodem a keý patří do obvodu stejného

kÍajského soudu'

dle bodu 8) přecbodných ustanoveni o piedání spisů sepiŠe př€dseda soudu a soudni exekutor

protokol, kteý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na uřední desce soudního

exekutora a na intemetových stÍánkách ExekutoÍské komory České republiky- V protokolu se uvede

spisová značka soudu' označení účastníků řízení' exekutor, ktery spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za polr.žiti shor{ uYedených bodů př€chodných ustanovení byla shora ruhřikovaná věc

rozvřžena a předává s€ soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu Opletrlovi, se sídlem oloÚouc'
Pave|čákova 14.

soudDí poplatek n€chť je uhrazen na účet soudu č. 3703-92t E11/0710' vs 4112033012.

V Olomouci dne 6,3,2013

Jelínek
os v Olomouci

:li]i5}]Í seUD
i 38 v c]ai,lJuť;
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Číslojednací: 43 E 75oD012 -l4

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounrirnlu nxnxuroRovl dle přechodných ustanoveni vtělených do části první,

čl. tI zrit<.č. :16201z su''

ve věci wýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 75012012

ve věci oprávněného okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, Íř-

proti povinnému

Kosmonautů 1151/6C.772 00 Olomouc

SABARIA Š'r.o., IČ 28ó33881'

obořa 2078/21, 785 01 Šternberk

vedené u Okresního loudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomorrci níže uvedeného dne předal označenérnu

soudnímu exekutorovi shořa rubřikova!ý Špis' a to postupem dle přechodných

ustanovení vtělená do čásd první, čL lI 
'ákč. 

396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechďných ustanovení řizení o výkonu Íozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabyti účinrrosii tohoto zákona a kteÍá pod|e $ 25l zá*ona č. 99/1963 sb.' ve znění účinném od€

dne naú účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnostj tohoto zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a lyrozumí o tom oprávněného a přislušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován

žááný exekutor, soud řízení rozurhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovráni do

obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáÍ spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol,kteýsebezzb),tečnéhoodkladuzleřejninaúíednjdescesoudu.naúiedníd€scesoudního
ixekutoá a na intemetoých strrínkách Exekutorské komory České r€publiky' v protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účasmíků řízeni, ex€kutor' kte.ý spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu doš!o'

z, ponžití shořa uveal€nýcb bortů přechodných ustánovení byla shora rubrikovaná věc

rozvržena a přerlává se soudnímu exekutorovi MgŤ. Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc'
PavelčákoYa 14.

soudtrí poplatek nechť j€ uhŤazen na účet soudu č. 3703-921E11/0710' vs 4312075012'

V Olomouci dne 6.3.2013

hal Jelínek
OS v Olomouci

Í,1'' 5

Šoudní exekutor
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Číslo jednací: 43 E 8 02l20l2 -l1

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtěleÍých do Části první,

Cl. II zákč. 396/2012 Sb.'

ve věci \"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 8o2l2o12

ve věci oprávněného okr€sní spřáva sociálního zab€zpeěení olomouc' tř.

přoti povinnému

Kosmonautu 1151/6C,772 00 Olomouc

zdenka Procházková, 1^J. 23.12.1960,

P.Holého 31' 779 00 olomouc

vedené u okresního soudu v Olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, Čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnostitohoto zíkona a ktení podl€ s 25l zákona č' 99/1963 Sb', ve znění účinném ode
dne nabýí úěinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný €xekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktený má spo|ečnou hranici s tímto obvodem a který paťí do obvodu stejného
krajského soudu-

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoí
protokol, kteÍý se bez zbytečného odkladu zv€řejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemeto\"ých stnánkich Exekutorské komory České lepubliky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účastniků řízení, exekutor, L1ený spis převzal, a d€n, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ použití shora uvedených bodů př€chodných ustinovení byla sbora Ťubrikovaná věc
Ťozvrž€na a předává Še soudnímu exekutorovi Mgt. Ing. Radimu opleta|ovi, se sídl€m olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€cht'je uhÍazen na účet soudu č. 3703-92181t/0710, vs 4312080212.

V Olomouci dne 6.3.2013

JUDr Jelínek
OS v Olomouci

:ini1t:l 50r-rt

soudní exekutorpředs
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Číslojednací: 44 E 724t2o12 -20

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIG.ESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRoVl dle přechodných ustanoyení vtělených do části první,

čt. u zex.e. 39ó/zotz sb.,

ve věci ýkonu rozhodnutí sp' zn. 44 E 12412012

ve věci oprávněného okresní spřáva sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému
Kosmonautů l151/6C' 772 00, olomouc

sLADLÍ svĚT obchodní družstvo, Ho| ická 1l73l49a'

779 00 Olomouc - Ilodolany

Yedené u okresoího soudu v olomouci

Předseda okr€sního soldu v olomouci níže uvedeného dne předal označeuému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanov€ní vtělená do části pnní, čl. II zák.č. 396/2012 sb.;
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízmí o rýkonu lozhodnutí, kerá byla zahájena přede
dnem nabýí účimosti tohoto zákona a ktená podle $ 25l zákona č' 99/19ó3 sb- ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účin'rosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud roz\,Ťhne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do .Jeho obvodu,
a \yŤozumí o tom op1árÍrěného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován
ádný exekutol, soud řízmí loz!Ťhne ro'tnoměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do
obvodu soudu, ke.ý Íná spo]ečnou hranici s tímto obvodem a kteťý patŤí do obvodu steJného
kraJského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předríní spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor
Fotokol, kteÚ se bez zbý€čného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na uřední desce soudního
exekutora a na intemetoých strránkách Ex€kutorské komory České Íepublilf. v plotokolu se uvede
spisová značka soudu, označmí účastníků řizeni' exekutor, kteď spis převzai, a den' kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ pollžití shora uY€d€ných bodů přechodných ustanovení byla shola rubŤikovaná věc
rozwŽ€na a předává se soudnímu €xekutořovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplatek nechťje ubŤazetr na účet soudu č. 3703_921811/07l0,vs 4412072412,

V Olomouci dne 6.3.2013

OK
,71

Micha| Je|ínek
OS v Olomouci
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Číslojednací: 43 E 75212012 '21

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtětených do části první,

Cl. II zákč.396/2012 Sb.'

ve věci Yýkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E 75212012

v€ věci oprávněného Okresní správa sociálniho zabezpečení Olomouc, tř.

přoti povinnému

Kosmonautů l151/6c' 772 00 olomouc

Jiři Bilý' nar. 21'04.1956'

Horní náměŠtí 583' 772 00 olomouc

vedené u okresíího soudu v olomouci

Předseda okresniho soudrr v olomouci nE€ uvedeného dne předal označenému
šoudnimu exekutorovi shora rubrikovaný spiŠ, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. zákč. 39ó2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řizení o výkonu rozhodnutí, lterá byla zahájena přede

dnem nabýí úěinnoýi tohoto zákona a kteírá podle $ 251 ákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabýí účinnost; toboto ziíkona, nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovlíni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudu jmenován

Žádný exekÚtor, soud říz€ní rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kt€ří by]i jmenováni do

obvodu soudu, kteď má společnou hřanici s tímto obvodem a kteď paaí do obvodu stejného
kajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o piedá,ni spisů sepjše př€ds€da soudu a soudní exekutol
protokol, kte.ý se bez zb}Íečného odkladu zveřejní na úiedni desce soudu' na úiední desce soudního

exekutora a na intemeto\"ých stránkách Exekutorské komory ceské republiky' V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutoŤ, kte.ý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

za po\žiti shora uvedených bodů přechodÍých ustanovení byla sbořa Íubrikovaná včc
rozvržena a př€dáYá se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
PavelčákoYa l4.

soudÍí poplatek Dechťje uhŤezen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4312075212.

v olomouci dne ó.3.2013

.ltlDr ichal Jelínek
OS v Olomouci

t'! :a!Jn
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Číslo jednaci: 43 E 73212012 -15

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPnU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanovení ytělených do Části první,

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci r"ýkonu rozhodnutí Šp. zn. 43 E 732l2ol2

ve věci oprávněného okresní spřáva sociáIního zabezpečení olomouc, tř.

přoti povinnému

Kosmonautů 1151/6C,772 00 olomouc

Eliška Krmelová, naÍ. 2l.07.1973'

spořtovní 142111,783 02 Olomouc - Nemilany

ved€né u okŤ€sního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubňkovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čL II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízení o Úkonu rozhodnutí, která by]a zahájena přede

dn€m nabýí účinnosti tohoto ákona a kteÍá podle s 251 zákona č' 99/1963 st., ve mění úěinném ode

dne nab}tí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoio zákona do působnosti

soudu. soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutorá' NeníJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řízení rozvÍhne rovnoměmě m€zi soudni €xekutory, kteří byli jm€nováni do

obvodu soudu' ktefý má společnou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu st€jného

krajského soudu.

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předs€da soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez Žbýečného odkladu zvei€jní na úředni desce soudu' na úředni desce soudního

exekutoŤa a na interneto!.ých stíánkách Éxekutorské komory ceské lepubliky' V protokolu se uvede

spisová mačka soudu, omačení účastníků řízení, exekutor' kteď spis převzal, a den, kdy k převz€tí
spisu došlo'

z^ ponžití shoŤa uvedených bodů přechodných ustenovení byla sbořa rubňkovaná věc

tozvržena a předává se soudnímu exekutořovi Mgr' Ing. Radimu opletalovi, se sídl€m olomouc'
PaYelčákova 14.

soudní poplatek nechťj€ uhŤazen na účet soudu č. 3703-921811/0710'ys 4312013212.

V Olomouci dne 6,3.2013

Jelínek
a OS v Olomouci
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Číslojednací: 43 E 6 4ll2ol2 -l3

pnoroxol- o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREsxÍu sounnlr v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRoLI dle přechodných ustaÍovení Ýtělenyct ao častiprvni,

Cl. lI zákč' 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 641D0I2
ve věci oprávněného česká republika _ Vězeňská služba české .€publiky, soudní

167211a,140 67 Praha 4

proti povinrrému Dalibor Rýpar, nar. 04'01.l968'

Hlavní náměstí 103/9' 785 0l Šternber\

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v Olomouci nže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa ruhrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení Ýtělená do části první, čl. II z ákč. 

'96t20|2 

sb.
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizeni o \,ýkonu roŽhodnutí. která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zikona a kt€ná podle $ 25 l zákona č ' 99/1 963 Sb ' ' 

ve znění úč inném ode
dne.nabýí účinnosti tohoto Zákona, nespadají po dni nab},ri účinnosti tohoto zá(ona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a_!ryrozumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' NeniJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutol, soud řízení rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovríni do
obvodu soudu, který má spol€čnou hranici s tímto obvodem a který patří do ob;odu stEného
kÍái\l'ého soudU.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soualní exekutoI
protokol, kteÍý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desie soudu, na úřeclní desce souilního
exekutola a na int€rnetoqich stránkách Exekutorské komory České republilf' v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kt€rý spis přev;l, a d€n' kdy k př€vzetí
spisu doš|o'

z^ wnžití shora uvedených bodů přechodných ustaÍovení byla shoŤa řubrikovaná věc
rozvržena a předáYá se soudnímu €xekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletelovi' se sídlem oIomouc'
Pavelčákova 14.

soudní poP|at€k trecht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710, vs 43120641r2.

v olomouci dn€ 6.3.2013

JUDr Jelínek
před OS v Olomouci
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Číslojednací: 43 E 66212012 
'2

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRf,sNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoŇÍrrlu nxnruToRoVl dle přechodných ustuovení vtělených do Části první'

čl. II zent.:qóluotz st.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp' zn' 43 E 662DoI2

ve věci oprávněného Česká republika _ Vězeňská služba české republiky, soudní

l672lla,14o 67 ?Í^ba 4

vedené u Okresního soudu v Olonouci

Předserta Okresního soudu v olomouci níže uvedenébo dne předal označenému

ŠoUilnimu exekútorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení vlělená do části pnní. Čt. ll zál.č.39ó/20l2 sb'.
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí, tterá byla zahájena přede

Jn". nuty,í ,:einno.ii ,or'oto ákona a která pod1e s 25l z'ikona Č' 99/1963 sb'' ve mění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab)'ti úéinnosri rchoto zákona do působnosti

'"',L., 
í'a rczvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a lryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' Neníli do obvodu soudu jmenován

áÁy 
"*"kuto., 

soud řízení rozwhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do

ouvoiu souau'- ttery má společnou hranici s timto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného

kajského soudu-

dle bodu E) přechodných ustanovení o předáni spisů sepiŠe předsedá soudu a soudní exekutor

protokot, ttery se tez 
''tyt€čného 

odkladu zveíejní na úíední desce soudu. na uiedni desce soudního

!*"tutoÁ 
" 

ná int"-"tofrch snánkách Exelutorské komory České reprrblika' V protokolu se uvede

spisová značka soudu' označení účastníků řízeni, exekutoÍ' kte|ý spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ po\žití šhora uv€dených bodů př€chodných ustanoYeÍí byla shora Ťuhřikovaíá věc

rozv'Éena a přerlává se soutlnímu exekutorovi Mgr' Ing. Radimu opletalovi' se sidlem o|omouc'

Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 6.3.2013

proti povinnému

JUDr Jelínek
oS v Olomouci

essl*l 5o!t
13 Y C'al -1 .1

Petr Sláma, nar. 22.06.19ó9'

Heyrovského 422137, 779 00 Olomouc

Šoudní exekutorpřed
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05i8,x1201/15
čislo jednací: 41 E 703/2011 -13

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDf,M v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanoveni vtětenyctr do čristipnni,

Cl. II zákč. 39ó12012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 4IE 7o3l2o1l

ve věci oprávněného česká republika - okreŠní soud v olomouci, Tř. Svobody 16,

731 38 Olomouc

pioti povinnému František Trefil, nar . 13.12.1961,

Novosady 549/5,784 0l Litovel

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu y Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubňkovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoveíí vtělená do části první' čL II zákč.3_96/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \.ýkonu rozhodnutí, l(erá byla zahájena přede
dn€m nabytí účinnosti tohoto zíkona a ktená podle $ 251 zákona č' 99/1963 Sb'. ve znění účinném orle
dne.nabytí úěinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabÍí účinnoýi tohoto ákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměÍně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrczumí o tom oprá\Ťrěného a přístušného soudního exekutom' Nenlli do obvodu soudujmenován
žádný €xekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu, ktel'ý má společnou hmnici stímto obvodem a který patři do ob;odu stejného
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o př€dáď spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exekutor
pÍotoko], ktený se bez zbytečného odkladu zveřejní na uřední desce soudu' na úřední d€sce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteď spis piev'il, a aen, kdy k převzeÍí
spisu došlo.

za použiti shořa uv€dených bodů př€chodných ustanoYení byla shom rubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu ex€kutoŤovi Mgr. Ing. Radinu opl€talovi, se sídlem o|omouc'
Pavelčákova l,Í.

V Olomouci dne 6.3.2013

.NID Jelinek
OS v Olomouci

: !}lí
předs soudní exekutor
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057E)(1202t13
Číslo jednací: 44 E 37 4t2o1I -34

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM SoUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do čáŠ6 první'

Cl. Il zík.č. 3962012 Sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 3741201l

ve věci oprávněného

proti povinnému

vedené u okŤesního soudu v olomouci

Předseda okŤesního soudu v olomouci níže uv€d€ného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis, i to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první' čl. II zák.č. 396/2012 sb.'
kdv

dl€ bodu 2) těchto př€chodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahá.jena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktení podle $ 251 zá*ona č. 99119ó3 sb., ve znění účinném ode
dne nab}tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \yrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutoÍá' NeníJi do obvodu soudujmenovrín
žádný exekutor, soud řízeni rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do
obvodu soudu, kteď má společnou hranici s tímto obvodem a kter'ý patři do obvodu stejného
kajského soudu-

dle bodu 8) přechodných ustanovení o před,ání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteÚ se bez zbý€čného odkladu zveřejni na úřední d€sce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na iÍtemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. v Fotokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kteÍ'ý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ ponžití shora uy€dených bodů přechodíýcb ustanoveDí byla shořA řubrikovaná věc
Ťozvrž€na á př€dává Še soudnímu eIekutoŤovi Mgr. Ing. Rádimu opletaloYi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

v olomouci dÍe 6.3.2013

al Jelínek
OS v Olomouci

okŤ€sní spřáva sociálního zabezpečení Olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/6c,772 00 olomouc

Liběna velfelová' nar' 13.01.1970'

K.Sedlíka 1220D,184 01 Litovel

ql'!! 
'f-:!lň
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057EX11e9/13
Číslo jednací: 43 E 9 03t2o06 -2l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRoW dle přechodných ustanoveÍí vtěr""y"r' áoče"u p-oi,

cl. II zák.č. 396/2012 sb.,

ye věci oprávněného

přoti povinnému

V Olomouci dne 6.3.2013

ve věci výkonu rozhodnutí Šp. zn. 43 E 903t20o6

česká republika - Vězeňská služba České republiky' soudní
167211a,I40 67 Praha 4

Jařoslav vít, nar. 07.10.19ól,

P avelčákoýa 3ll1,772 00 Olomouc

v€dené u okresního soudu v olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci nže uvedeného dne př€dal označenému
soudnímu exekutoÍovi shora Íubřikovaný spis, a to posfupem dle přechodných
ustnnoyení vtělená do části první' č[ II zákč' 3_96'2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \"ýkonu rozhodnuÍí' která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ktení podle $ 25l zákona č' 9911963 sb., ve;něni účinném od€
dne.nabytí účjnnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto Zákona do púsobnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní €xekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a.vryÍozumj o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutol soud řízeni rozvrhne rovnomčmé mezi soudni exekutory, kteři bylijmeiováni do
obvodu soudu, kte4ý má spo]€čnou hřanici stímto obvodem a kerý latij do obvodu stejneho
kťajského soudu.

dl€ bodu 8} piechodných ustanovení o předrání spisů sepíše předseda soudtr a soudní exekutoÍ
protoko]. kteni se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na intemetov'ých stránkách Exekutorské kornory České repubiiky. V protokoiu se uvede
spisová značka soudu. omačení účastníkÍ] řízení, exekutor, který spls p;evzá\ a áen, kdy k převzetí
spisu došlo'

za po!žiti shora uvedenýcb bodů přechodných ustanovení byla shora řubrikovaná věc
Íozvržena a předáYá se soudnímu €xekutořoyi Mgr. Ing. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc'
Pavelčákoya 14.

soudní pop|atek Dechťje uhrazen na účet soudu č. 3703-92l811/0710, vs 4312090306.

JUDr
předs

171

Jelínek
OS v Olomouci

:i]{ sÓ1:t)
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057Éx1200l13
Číslojednací: 41 E tó 5';no2 -14

PRoToKoL o PŘEoÁxÍ sprsu orcnsnÍu sornnlr v oLoMoUcIsornxÍuu rxrxUToRoVI dle přechodných ustanovení vta"'y"i á" 
_e-iři*"r,

Cl. ll zák č. 39612012 sb.,

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 16512002

ve věci oprávněného česká republika - okřesni Šoud v Bruntále, Partyzánská l l,

vedené u okiesního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci nŽe uvedeného dne předal označenému
soudnímu €xekutorovi shora rubrikoYaný spis' a to postupón ďe přechodných
ustanoyení vtělená do části pnní, čl. II zákč. 3_96i2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) tě€hto přechodných ustanoveni řízeni o \,])konu rozhodnuti, která byla zahájena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona Č. 99/l963 Sb., ve'znéni účinném odedne'nab}tí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nab}tí účinnosti toboto ákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovríni do jeho obvodu,
a lyrozrrmí o tom opÍávněného a příslušného soudního exekutora. Ne;íJi do obvodtr soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne lovnoméÍně mezi soudni exekutoly' kt€ii b1ii '1menováni doobvodu soudu, ktmý má společnou hranici s timto obvodem a tt"ryr purii áo'otuoau stqner'okajského soudu'

dle bodu.8) přechodných ustanoveoí o předáni spisú sepíše předseda soudu a soudní exekutorprotokol, který s€ bez zb}tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřednídesce soudního
exekutora a na int€rnetových stránkách Exekuloiske komo4 České republik}. v protoko|u se uvede
spisová značka soudu. označení účaqtníkf] iízeni, exekutor, kteď spis pieuzá1 

" 
á.n' kdy k pi"u'"ti

spisu došlo.

z^ po\žiti shořa uv€denýcb bodů př€chodných ustanoYení byla shora řubrikovará věcÍozvrž€Ía a předává se soudíímu €x€kutořovi Mgr. Ing. Radimu oiletalovi, se síálem olomouc,Pavelčákova 14.

proti povinnému

V Olomouci dne 6.3.2013

Jelínek

ol(ŘE

OS v Olomouci

Ní so uF
oroMoucl

792 0l Bruntál

otakar Šuška, nar. 30.05.1962,

Babice 2, 783 95 Babice

soudní exekutor

?rl 38 v
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0578X1198/13
Číslo jednací: 43 E 93912006 -l0

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanov€ni vtělených do části první,

cl. II zákč. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E 9392006

ye věci oprávněného česká republika - Vězeňská služba čeŠké republiky' Sourlní

proti povinnému

1672/1a,140 67 Prtha 1

Ladishv Geršl, nar. 16.05.1983J

stiborova 604/16, 779 00 olomouc - Neředín

vedené u okresního Šoudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal ozÍačenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dl€ přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, Čl.II zákč' 396/2012 sb.,
kdv

dI€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ťkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktem podle Š 25l zá*ona č. 99/19ó3 sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud lozvrhne rovnoměrně mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

a r.yrozumí o tom oprávněného a přislušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řizení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří by|ijm€nováni do

obvodu soudu, l,1eď má spol€čnou hranici stímto obvodem a kt€ď patří do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíš€ Předseda soudu a solldní exekutor

protokol, kteď se bez zbýečného odk]adu zveiejni na úředni desce soudu. na úiedni desc€ soudního

;xekutora a na int€metových stránkách Exekutorské komory České republiky' v protÓkolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízeni, €xekutol, kt€Ú spis převzal, a den, kdy k převz€tí

spisu došlo.

z^ po\žití shořa uv€denýcb bodů přechodných ustanov€ní byla shorá rÚbrikovaná věc

rozvÉena a pHává s€ soud[ímu exekutorovi MgŤ. Ing' Radirnu opletaloYi, se sídlern olomouc,
Pave|čákova 14.

v olomouci díe 6.3.2013

al Jelínek
os v Olomouci

ťr': laHÍ 3c}UD

soudní exekutoř

,)t:i I CiCrAUit
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057EX1540/13
Číslojednací: 43 E 62412012 -20

pnororol o pŘnD'iNÍ sPrsu oKREsnÍlr sormnlr v oLoMoUcI
SoUDNÍMU f'xEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtětených do Části první,

Cl. II zók č. 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 62412012

verěci oprávněného Okresní správa sociálniho zabezpečení olomouc, tř.

proti poviÍnému

Kosmoíautu 1l5l/6c, 772 00 olomouc

Martin Baláž' nar. 10.04.1990'

Horní Loděnice 9l, 783 05 Horní Loděnice

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanoÝení vtělená do části pnní, Čl. II zákč. 39612012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízeni o Úkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto Zíkona a kteÍá podle Š 25l zákona č. 99/19ó3 sb.' ve znění účinném ode
dne nab}tí účinnosti tohoto zíkona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrbne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovríni do ieho obvodu.
a lryrozumí o tom opíávněného a přislušného soudního exekutora' N€níJi do obvodu soudrr jmenovrín
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, k1eři byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má společnou hmnici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o př€dání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
pÍotokol, který se bez zb}tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na rířední desce soudního
exekutora a na intemetoÚch stlánkácb Exekutorské komory české republiky. v protokolu se uved€
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutoí, kteťý spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponžilí shora uvedeÍých bodů přecbodných ustánovení byla shora rubrikovaná Yěc
rozvržena a předává s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€talovi' se sídlem olomouc,
Pavelčáková l4_

soudní poplatek necbťje uhrazen na úč€t soudu č.3703-921811/0710' vs 43120624l2.

V Olomouci dne ó.3.2013

JUDr icha| .Ie|ínek
před OS v Olomouci

B!{!i 5},!í 5Ó$p
r7l I V OLen:j.ri(1

soudní ex€kutoř
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EXl5J9rrg
Člsto iednaci: 4l r' s'l tzotz 'zl

pnororor, o pŘroÁŇ sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounrÍ*ru nxnruToRoVl dle přechodných ustanoYení vtělených do části první,

Cl. II zák'č. 396/2012 sb''

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 5112012

ve věci oprávněného Okresní správa sociálíího zabezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1151/óc,772 00 olomouc

proti povinnému PLANIčKÁ' broušení nástrojů, spol. s.r.o., Ič 28ó3ó68ó,

Nádražní 273' 783 42 Slrtinice

vedené u okresního soudu v Olomoucr

Předseda okresního soudu v Olomouci ííže uvedeného dne předal označenómu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části prvni, čl. II zákč' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustánovení řízení o }ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a ktení podl€ $ 25l zákona č. 99/1963 Sb'' ve zÍlění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zikona do působnosti
soudu, soud rozvrbne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu'
a vyřozumi o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován
ádný exekutor, soud řízeni rozvrhne rovnoměrně mezi soudní ex€kutory, L1eří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a L1el'ý paří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteÍ'ý se bez zb}'tečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových shánkách Exekutorské komory české republiky' V prolokolu se uvede
spisová značka soudu, označení úěastníků řízení, exekutor, kteď spis př€vza], a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

za pol,'žiti shora uYealených bodů přechodtrých ustanovení byla shorr rul'rikovaná věc
rozvrž€na a př€dáYá se soudnímu exekutorovi Mgr. lng. R-adimu opletalovi' se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudni poplatek nechť ie uhraz€n na úč€t soudu č. 3703-921811/0710' vs 4112005712.

V Olomouci dne 6-3-2013

JUDř. chal Jelinek
předse OS v Olomouci
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057EX 1J42113
Číslojednací: 43 E 78912012 -15

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoI-IDNÍMU ExEKUToRovI dle přecboooy"r' o.t"n*"o1'iar"'y"řř" 

_e 

e',ip'"'i,
c|. II zák.č. 396/2012 sb.,

' 
ye věci výkonu rozhodnutísp. zr.. 43 E 78g/20l2

ve věci oprávněného okresnÍ správa sociálního zabezpečení v KroměřiŽi,
Gen. Svobody t190/2,167 01 Kroměiíž

proti povinnému
Quy Thanh Vo, nar. 02.09.1984,

Komenského 862/7, 779 00 olomouc

v€dené u okřesniho soudu v olomouci

Předseda okÍesního soudu y olomouci niže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa rubřikovaný spis, a to postupů dle přechodných
uslanoYení Ytělená do části první, čL II zák.č. 3_96/2012 sb';
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizeni o q/konu rozhorlnutr' krerá byla zaháJena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zíkona a keni podle | 25l zákona č. 99lt963 Sb-' ve'ňni účinném ode

!1-1'iurt' :lel-o;t tohoto zákona. nespadají po ini nabýí účinnosti tohoto'ákona do působnosti
soudu' soud rozvŤhne Ío\,rroměmě me7l soudní exekutory, ktďí byli jmenováni do jeho obvodu,
a].}Ťozumí o tom oprá\.něného a příslušného soudního exekutora. Ne;í-lido obvodu soudujmenován
Žádný exekutoŤ, soud řizmí rcz\Ťhne rovnomémé mezi soudni exetutory, lteti uyli;menorrrini doobvodu soudu' kter'ý má společnou hranlcj s tímto obvorlem a keý fatn do'obvodu ste1ného
krajského sotrdu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o pieďíní spisů sepíše přealseda soualu a soudní exekutorpiotokol, ker'ý se bez zb}'tečného odkladu zvďejní na úřední desce soudu' na uředni desce sourlního
exekutom a na intemetoÚch stánkách Exek-utorské komory České republky. V pÍotokolu se uvede
spisová zračka soudu' označení účastniki iizeni, exekutoÍ, ktery] sprs'ptevzá]' u j.n, my t pi.u'"ti
spisu došlo.

z^ po\žití shola uvedených bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikovaná věcrozvržena a př€dává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi' se sídl€m olomouc,
Pave|čákova 14.

soudní poplatek n€cht'j€ uhrazen na účet soudu č. 3703-92181t/071o. vs 43l2078912.

V Olomouci dne 6,3.2013

OK
t11

al Je|ínek
OS v Olomouci
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soudDí exekutor
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057EX1341/13
Číslojednací: 41 E 42otz0I2 -2l

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU ExEKUToRovl dle přechodných ustanoveni vtělených do části první,

cl' zákč.39ó12012 sb.'

ve věci Yýkonu rozhodÍutí sp. zn. 41E 42ol2ol2

ve ýěci oprávněného okŤeŠní spníva sociálního zabezpečení olomouc, tř.

přoti povinnému

Kosmonaut]ů l151/6c' 772 00 olomouc

MaŤcela Pospíšilová' nar. 07.12'1961,

Lllžická 419lu' 172 00 olomouc-Povcl

vedené u okresního soudu Y olomouci

Předsoda okŤesního sorrdu v olomouci níže uvedeného ďne předal označenómu
soudnímu exekutofovi shora řubrikoÝaÍý spis, a to posfupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl' II zákě. 396/2012 sb.:
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu Íozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto ákona a kt€Íá podte $ 25l zákona č' 99/1963 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud rozvÍhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \.}Ťozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudu jmenoviáI
žádný €xekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteÚ má společnou hmnici s tímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kte.ý se bez zb}.tečného odkladu zv€řejní na úř€dní desce sorrdu, na rÍřední desce soudního
ex€kutora a na internetoÚch stránkách ExekutoÍské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, který spis př€vzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

z, pol'žití shora uv€dených bodů př€chodných ustanoyení byla shořa rubrikovaíá věc
rozvŤžena a předává se soudÍímu exekutorovi MgŤ. Ing. Radimu opl€talovi' se sídlem olomouc,
Pav€lčákova 14.

soudní poplát€k necht'je uhrazen na úč€t soudu č. 3703-92r8lr/071o,ys 4112t42012,

V Olomouci dne 6.3.2013

.IIIDT a|.Ie|ínek
OS v Olomouci

l: r l'1 .'"'
př€d
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057EX 1344t15
číslojednaci: 44 E 516Do12 -|8

pnororol o pŘrnÁli sprsu oxnBsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části přvní'

Cl. Il zák'č' 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 5l6D012
ve věci opřáYněného Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, tř.

proti povinnému

KoŠmonautů 1151/6c,772 00 olomouc

Dalibor Hroza, nar. 14.05.1965,

U Jeslí 512' 783 86 Dlouhá Loučka

vedené u Okresniho soudu v olomouci

Předseda Okresniho soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čL II zákč. 39ó12012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rczhodnuti, která byla zaháj€na přede
dnem nabýí úči'nosti tohoto zákona a ktená podle $ 251 zákona č' 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne -nabýí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nab'ti účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud ťozvrhn€ rovnoměmě mezi soudní exekutory' ktďí byli jmenováni do jeho obvodu,
avyrozumi o tom oprávněného a příslušného soudního ex€kutom. Není-li do obvodu so;dujmenován
žádný exekutor' soud řízení rozvrhne lovnoměrně mezi souclní exekutory, kteří byli jm€;ováni do
obvodu soudu, který má spo|ečnou hranici s tímto obvodem a k1eď patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustaÍoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutoŤ
protokol, kteď se bez zb}tečného odkladu zveřejní na ďední desc€ soudu' na riřední desce soualního
exekutom a na intemeto{ých stÍiánkích Exekutorské komory České republiky. V potokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekuto., ktery spls převza| a áen' kdy k převzetí
spisu došlo'

z^ pollžití shom uvedetrých bodů přechodných ustanovení byla shora Íubňkováná Yěc
řozYržená á předáYá Š€ soudnímu exekutorovi Mgr' Ing. Radimu op|etalovi' se síall€m olomouc'
Pavelčákova l 4_

soudní pop|atek n€chť je uhŤazen na účet soudu č' 3703-92181r/0710. vs 4412051612_

V Olomouci dne 6,3.2013

ichal Jelínek
pre OS v Olomouci
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057E)(1319/13
Číslo jednací: 43 E 14112009 -54

pnoroxor, o pŘnoÁxÍ sprsu oxntsxÍu sounru v oLoMoUcI
souňxÍuu nrmruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Čl. II zák.č. 39ó12012 sb.'

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 141lzoo9

ve věci oprávněného česká republika - vězeňská služba České republiky, soudní

1'67211^' |4o 67 PÍ^ha 4

proti povinnému Bohumil spáčil, nar.21.10.1976' Ním. Přemysla otakara

778113, 784 01 Litovel

vedené u okresniho soudu Y olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanovení ttělená do části první, Čt.II zák.č. 396i2012 sb''
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízmí o Úkonu Íozhodnutí' která byla zahájerra přede

a... 
'"tyaí 

,rri'"..ii t"rroto ákona a která podle $ 251 aikona č' 99/1963 sb" ve zÍlění účinném ode

Á" ,'"tyi ,ie ir.o.l tohoto zákona, nespadali po iI nab}'ti účinnosti tohoto zákona do půsotmosti

*"a'' J".a roz\.Ťhne Íovnoměmě -."i .oua''í exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu'

" 
úL'J . i"- 

"p'e''.ěného 
a příslušného soudního exekutora' Není-li do obvodu solrdu jmenován

ájnÝ exel':utor. soud i'izeni .on,hrre lo\'rroměmě m€zi solrdní exekutory' l'1eří byli ;menováni do

"t""á'.""a", 
r,a..v má spoleČnou hranici s tímto obvodem a Lteý paťí do obvodu stejného

kajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovmí o předáni sprsů sepiŠe piedseda soudu a soudni exeIotoÍ

n.ntnkot_ krerý re bez z'býečného odkladu neiejni na uředni desce soudu' na úředni deqce 'oudniho
!*."ňi"'" 

"-"á 
i""..'orý"t' ,ol"tá.t'' t-Xekutor'ké komory Če'ké republiky' V pro'okolu \e uvede

š''."'a ̂ ""L..'a'' oÁačení účasnríků řízení, exekutor, kte.ý spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

z^ po\žití shoIa uved€ných bodů přechodných ustanovení bylr shora lubřikovaná věc

á"'i;"nn 
" 

pl"áa'e ." .oudoí^u 
"*"kuto'ovi 

Mgr' Ing' Radimu opletalovi' se Šídlem olomouc'

Pavelčíkova 14.

v olomouci dne ó'3'2013

JUDr | 'Ielínek
pr oS v Olomouci

OKPI
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xl sol]D
a:a. :-' " I

soudní exekutor
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057E)( 996/13
Číslojednací:43 E 162012 -53

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRo\4 dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. Il zók.č. 3962012 Sb.'

ve věci ťkonu řozhodÍutí sp. zí. 43 E 1612012

vevěci oprár'něného okŤesní Špráva sociálního z{bezpečení olomouc, tř.

Kosmonautů 1l51/6C' 772 00 Olomouc

proti povinnému Bc. Pavel Hublílr' nar' 20,04.197 l'
Hlavní náměstí 138/14, 785 01 Šternberk

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal ozn{čenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovuý spis' a to posfupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl. II zákč.39ó/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu ťozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a kteá podle $ 25l zákona č. 9911963 Sb., ve znění účinném ode
dne nabýí úěinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a \yrozrrmí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeÍiJi do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvlhne ťovnoměmě mezi soudÍí exekutory, kt€ří bylijmenovrini do
obvodu soudu, ktefý má společnou hranici s tímto obvod€m a který patří do obvodu stejného
krajsI'ého soudu'

dle bodu 8) pfuchodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteÚ se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemetových stránki{ch ExekutoÍské komory České republiky. v protokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastníků řizení, exekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzeti
spisu došlo'

za použití Šhora uvedenýcb bodů př€chodných ustanovení byla 6hora řubrikovaná věc
rozvřž€na a př€dává se soudnímu exekutoroYi MgŤ. Ing. Rrdimu opletalovi, s€ sídlem olomouq
Pavelčákova 14.

soudní poplatek echť je uhŤázen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4312001ó12.

V Olomouci dne 6.3.2013

JUDr I Jelinek
předs OS v Olomouci

o

soudni exekutor
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057EX1320t 1

Číslojednací:43 E 522Do0g -4o

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU E)GKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. u zákč' 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnuti sp. zn. 43 E 52212009

ve věci opráEěného česká republika - Vězeňská služba České republiky, Soudní

proti povinnému

l672lla, 140 67 Ptaha 4

Mařtin Brisuda' nar. 3o.o4.l97 1'

záýada 36' 735 72 P €trovice u Karviné

Yedoné u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předa| označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zákč.396/2012 sb.;
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu Íozhodnuti, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ktalá podle $ 251 zákona č' 99/1963 Sb'. ve zrrění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabÍí Účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud lozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jm€nováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a přís|ušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutoÍ, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenovráni do
obvodu soudu, který má spol€čnou hnnici stímto obvodem a ktery patří do obvodu stEného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteťý se bez zbytečného odkladu zveřejni na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na internetov,ých shánkách Exekutorské komory české republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, ozdačení účastníků říz€ni' exekutor, L1€I'ý spis převzal, a áen, kdy k převzetí
spisu došlo.

Za pollžití shoŤa uyedených bodů př]echodných ustanoYení byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€na a předává Še soudnímu exekutorovi Mgr. IŤg. Radimu opl€taloYi' se sídlem o|omouc,
PaYelčákova 14.

soudni poplat€k necbt'je uhraz€n Ďa úč€t soudu č. 3703-92rElU0710, vs 4312052209.

V Olomouci dne 6.3.2013

Jelínek
OS v Olomouci

.si]l ť.'"}
soudni exekutor
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057E)(1321113
Číslo jednací: 42 E 9 45/2007 -63

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovt d!e_ přechorlnych usranovení vigl""y"n J" 

_e-aiřp*"i,

CI. II zákč. 396/2012 Sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 42 E g45t2oo1

ve věci oprávněného českí republika - Vězeňskí služba české rePubliky, soudní
1672n^,140 6j pruhr 4

proti povinnému Tomáš Ti€tz€' nař. l8.08.1986,

Skupovr 9, 772 00, Olomouc

ved€né u okřesního soudu v o|omouci

Předseda Okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
Šoudnímu exekutorovi shora řUhřikovaný spis, a to postupem ate přechodných
us1aíoveni vtělená do části první, Čl. u z'lt.t. :bolzorz st',
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení iizení o Úkonu Íozhodnuli, která byla zahájena přede
dnem nabytí úěionosti tohoto zákona a která podle $ 25 l zákona č. 99/ l 963 sb.' ve'zneni účinrrém o<le

l:':"bll'".]l]":'l lobolo lákona. nespaaáji- po ani nabyti úČinnosli .il; á;;; do působno.Ii
soudu. sol]d rozvrhn€ rcvnoměmč mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenovríni do jeho obvodu,
:.:y_::1lT,T... "plá:nčného 

a pijsluŠného soudního ex€kutořa. Ne;í-|í do obvodu soudujmenovrán
Žadny e\e[utor. soud řilmi rozvrhne rovnomémě meŽi 5oudní exekulory. kteij byli jmeňováni do
obvodu. soudu, který má společnou hranici stimto obvodem a který patii Jo'obvoau stejneho
krajského soudu'

dle bodu.8) 
.pi€chodnjch ustanovení o předání spisů sepíše přerJseda soudu a soudní exekutorprotokol. kter} s€ bez zbytečného odkladu zveřejní na úředni desie soudu, na úřední desce soudního

exekutora a na int€metových stnínkách Exekutorské komory Ceske reprrbiiky' ípiotototu ," uu"d"spisová značka soudu. označ€ní účastníkfl řizení, exekutor, který spis 
'pievzál, 

u á"n, tay t pr"'""ti
spisu došlo'

z^ použiai sbora uvedených bodů přechodných ustanovení byla shora řubrikovaná věcrozvrzetra a předává 3e soudnímu exekutorovi Mgr.Ing. Radimu opletaloYi' se síd|em o|omouc,Pav€|čákova 14.

V Olonouci dne 6.3.2013

.II]D Jelínek
předs OS y Olomouci

o!l
,1t

-|)'Í sot!l}
3 Y c.;" -" -l

admin
Rectangle



057EX1518/15
Číslojednací: 42 E 797t2oo8 -28

pnoroxor- o pŘroÁxÍ sprsu oxnnsNÍu sormtlr v oLoMoUcI
souoNÍmu uoruToRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části prvni,

cl. II zák'č. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 42 E 797l2oo8

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud v BruntáIe, Pařtyzánská 11,

792 01 Břuntál

proti povinnému Michal Theuer, trar. 13.01.f982,

JíIová 503/35' 779 00 olomouc - Neředín

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutolovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtěleíá do části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dt€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu Íoňodnuti, lr1ená byla zahájena přede

dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a ktem podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb., ve měni účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespada.jí po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud roz!Ťhne ro\'rroměmě mezi soudní ex€kutory, L1eří byli.jmenováni do jeho obvodu'

a DŤozumí o tom opriávněného a příslušného soudního exel:utora. Nenili do obvodu soudu jmmoqán

žádný exel:utoř, soud řízení rozrŤbne Íonoměmě mezi soudní exelutory, kteří bylj jmenováni do

obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a kteý paťí do obvodu st€jného

kajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanovení o pÍe,lání spisů sepiŠe piedseala soualu a soudní exekutor

protokol' lcteqý se bez zbytečného odkladu zvďeJni na úrednj desce soudu, na uiedni desce soudního

exekutora a Á internetoťch stÍánkách Exelutoiské komory Ceské repubtiky' v protokolu se uvede

spisová mačka soudu, omačmi účastníld říz€ní, exekutol' keÚ spis převzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ poruiití shora uvedetrých bodů přechodných ustanov€ní byla shora rub kovaná věc

rozvržena a předává se soudnímu exekutořoú Mgr. Ing. Radimu opletalovi, s€ sídlem olomorrc,
Pav€lčákova 14.

v olomouci dne 6,3.2013

al Jelínek
os v Olomouci

.IUDř

:rril sCut
soudní exekutor

admin
Rectangle



057Exí315/t3
Číslojednaci: 43 E 83xt2o1o -28

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU olGEsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRoVl dle přechodných ustanovení vtělených do čáŠti první,

c|' II zákč.396/2012 sb.'

ve věci qýkonu rozhodnutí sp' zn. 43 E 830/2010

veJěci opřávněného česká republika _ Vězeňská služba české řepubliky, soudní

proti povinnému

167211a'140 67 Prah^ 4

Jiří Torr€s, nar. 30.06.1983,

HoÍní íám. 78116,785 0l Šternberk

Ýedené u okiesního soudu v olomouci

Předseda okfesního soudu v o|omouci nŽe uved€ného dne předal označenému
soudnímu €xekutořovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první' čl. lI zákč.39ó12012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kei.á podle $ 251 zákona č' 9911963 Sb', ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudrr, soud rozvrlure rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byti jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního ex€Lutom. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří by]i jmenovráni do
obvodu soudu, kteqi má společnou hranici stímto obvodem a kteý patří do obvodu st€jného
krajského soudu.

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kt€rý se bez zb).t€čného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úedni d€sce soudního
exekutora a na intemetov,ých stliínkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastníků říz€ní, exekutor, který spis převzal' a d€n, kdy k převzetí
spjsu došlo.

z^ polžití shořa uvedeDých bodů přechodných ustanovení by|a shora rubřikovaná věc
rozYržená a předáYá se Šoudnimu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opIetalovi' s€ sídlem olomouc,
PavelčákoYa 14'

soudní poplatek n€chťje uhrazen na účet soudu č. 3703-92l811/0710, vs 43120$010.

V Olomouci dne 6.3.2013

Jelínek
OS v Olomouci

"ri ! :: a !,!n
C:al,.rii:l

admin
Rectangle
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Číslo jednací: 43 E 1l lol2ol1 '23

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESMM SoIJDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU f,xEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části první'

Cl. Il zák.č. 396/2012 Sb''

ve věci ťkonu řozhodnutí sp. zn. 43 E 1l'l0l2ol1
ve věci opnívněného okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc, tř.

Kosmonautů 1l51/6c' 772 00 olomouc

přoti povinnému Josip Kerhani, nar. 27,03,1967,

Pa|ackého 9lI22, 712 00 Olomouc

vedené u okfesního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného díe předal označenému
soudnímu exekutořovi shor& rubrikovaný spis, a to poŠtupem dle přechodných
ustanov€ní vtělená do části přvní, čL II zák.č.3962012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řiz€ní o výkonu rozhodnutí, kt€rá byla zahájena přede
dnem nabýí úči'nosti tohoto zákona a kteÍá pod]e $ 251 zákonač' 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dn€ nabýi účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab},tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud .ozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyroŽumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom' Neni_li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor' soud řízení roz!Ťhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteÍý má společnou hřanici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kte4ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekuton a na internetových stnánkách Exekutorské komory České republiky. V pÍotokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení' exekutoÍ, ktery spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponžilí Šhora uved€[ých bodů přechodných ustanov€ní by|a shora rubrikovaná věc
rozvržetra a předává se soudnímu €x€kurtoroYi Mgr' Ing. Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'
Pav€lčákova 14.

V Olomouci dne 6.3.2013

ichal Jelínek
OS v Olornouci

REsNí scrlD
38 v c|čť''.'.,-l

soudní exekutoř

admin
Rectangle



0578)(13'17/15
Číslojednací: 41 E 240Do12 -29

r'noroxor, o pŘnnÁrrÍ sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
souóŇi-lriu bxoruronovI ar" pl""iooných ustanovení vtělených do Části první,

Čl. lr zákč. 39ó/20l2 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí Šp' zn' 4| E 24oDoI2

ve věci opřávněíého Okresní správa sociálního zabezpečení olomouc' tř'

Kosmonautů 1151/6c,772 00 olomouc

proti povinnému Martin Švestka. nar ' 21 .06.1977 ,

Ktnochova 17,779 00 Olomouc

vedené u Okresniho Šoudu v olomouci

PředsedaokŤesníhosouiluvOlomoucinížeuvedenéhodnepředaloznačenérnu
".'J"iÁu "*"L"to.ovi 

shora rubrikovsný spis' a to postupem dle přechodných

uslaíorení v(ěleDá do Části první. Čl. rl zá}.č. 3có/20l2 sb"
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnut!' která byla zahájena přede

;;;;;y,íři;;;#,.hoto ;ikona a kteni podle s 25 i 'akona-č' 99/196] sb'' ve znění účinném ode

in" n"Ň,iei*osti tohoto zákona' nespadá;i po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

ilď ilj';.,.}|;"_.ouno.c.e'."'i .oudÁi 
"*ekotory, 

kterí byli jmenovani do jeho obvodu,

"í'"i'ňr ",". "p.a'*ného 
a příslušného sou'lního exekutoťa' Není-li do obvodu soudu imenován

zajnv ."etuto.. soud tizeni rozurhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

;;;il;;;J;.'k"" má spoleenou hranici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného

kajského soudu.

rlle borlu 8) přechodných ustanoveni o pÍedáni spisů sepíše předsedá soudu a soudní exekutor

"."'"r,"r r'*;'* bez Állecného odktadu'zveřejni na úřední desce soudu' na úiedni de(e soudního

:;i;,;;;;; ;;';;:;'';ch írán-kách Exelutoi,ké komory České republik)-. V prolokolu 1e uvede

"pr.""] ^".r* 
.""a;, ozíačení účasmíků řizení. exekutoř, kteď spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

za použití sbořa uv€alených bodů přechodnýcb ustatrovení byla shora rubrikovaná Ýěc_-^il"''. 
pi"aa'a 

"e 
souánímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opletalovi' se sídlem olomouq

Pavelčákova 14.

soudní poplatek n€chť je uhrazen na účel soudu č' 3?03-921811/0710' vs 4112024012'

V Olomouci dne 6.3.2013

Jelínek
OS v Olomouci

p::t l :^' i,

soudní exekutor

admin
Rectangle



057E)(1348/13
Číslojednací: 41 E 30512012 -l8

pnoroxor- o pŘpDÁNÍ sPIsU oKREsNÍu souorlr v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných uŠtanovení vtělených do Části první,

Cl. II zákč.39ó/2012 Sb.'

ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 305/2012

ve věci oprávněného okresni Špráva sociálního z.bezpečení olomouc' tř.

Kosmonautů l15l/6C,772 00 olomouc

právně zastoupeného

proti povinnómu

prívně zastoupenému

vedené u okresního soudu v Olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
Šoudnímu €xekutořovi shor& řubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanov€ní vtělená do čósti první, Čl' Il zák.č. 396/2012 sb''
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dn€m nabýi účinnosti tohoto zákona a kteÍí podle s 25 l zákona č ' 99/ 1963 sb ', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zí&ona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenovráni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řízení řozvrhn€ rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, ktery má společnou fuanici stímto obvod€m a kt€rý patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dte bodu 8) př€chodných ustanoveni o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
píotokol, L1ený se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního

exekutom a na intemeto\.ých stÍánkách ExekutoÍské komory Č€ské republiky. v plotokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení' exekutor, kteÚ spis převzal, a den' kdy k převzetí
spisu došlo'

za polržití shora uY€dených bodů přechodných ustrnoYení byla shot? rubrikovaná věc
řozvržena a předává se soudnímu exekutoroú Mgr. Ing. Radimu opletálovi, s€ sídl€m olomouc'
Pavelčákova 14.

soudní poplatek Ďecht'je uhrazen na účet soudl! č' 3703-921al'.l07 
'0' 

vs 4112030512.

V Olomouci dne 6.3.2013

PLANIčKA, břoušení nástrojů, spol' s.r.o., Ič 28636686,

NídÍ^žní 213.783 42 slatinice

.IIIDř .Ielínek
před OS v Olomouci

o:
c..

Šoudní €xekuÍor

admin
Rectangle
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Číslo jednací: 43 E 7 n01o -36

PRoToKoL o PŘEo,,irri sptsu oxnpsNiM soUDEM V o1-oMoUctsoUDNrMU ExEKUToRoVl dle ořech"o"y"r, 
".t""ň".Tiili*r,lřř""eu.r, o*",,Čt. l t ),ik't.:s6notz sb-.- 

_* '6\uJrtr uU

ve věci }"ýkonu řozhodnutí sp. zn' 43I-761t2o1o
ve yěci opřávněného okřesní spřáva sociálního zabezpečení olomouc, Íř'' Kosmonautů 1l51/óC,772 o0 olorrouc

proti povinnéDu
Tomáš Hastík, nar. 22.o8.1g75,

Roosveltova 235/19, 779 O0 Olomouc

Předseda okŤes!ího soudu v olor.ouaoi'u 
"*"ř,ri-*ini;;; ;"bTTi^_níž€ . 

uvede'ébo doe předal označe'ému
ustanoveni vtělená d; 8dilil:f|lTi;li. :''il'1'T'.:osfu 

pem dle přechodnýcb
Kdy

il:jx*'1lJffjj:'i1'"Ť":il)ť"ljT'i.T:i' ''l"":: :i^onu rozhodnuti. klerá byla 7ahájena přede
ane nab;ií ueinnosri 

'Jnii._''riň.;. ;J;:"'o:dle 
$'25l 1ďona Č' oq/l9o] Sb.. ve zncni úiinném ode

.oudrr. ioud -^.r-. ."'"#i."a 
.;;;l,"o"r', p: dni nabyli účinno'li loholo zálona do působnosli

;;';:*kÍ;*'ťť:#ťi*:::Tj: řj:l:?;,*: 
"'","l 

iff :"'"*"* jjm,}]i
obrodu soudu. *"" '] i'"].i"* 

'ň,'l:l'Tu:*i 
soudní exekubD. (reii byli jmenorrini Jo

kÍajsl'ého soudu. "''- '__nlcl sllmto obvodem a k1eni palii a" 
"ui"a" o.;"er'"

d|e bodu 8) přechodných ustanovení o

ra,"j*-"'':" il5'.'ffniť;i:fíť'1";''frijlÍi"'t:il'T':i{!.*::! ;"""::.Í";:::l,'J"Ť"t"J

:ffi :"";,*l; 
;il;:,;;#;iil:Ti'ff l:i1'::.i:ff."":l-..,f 

3l3l 
jJ y *::"LllÍ'nli

za poÚiili shora uvedenýcb bodů Dř€chodtrých 
- 
ustanovení byla shora rubrikovaná věc

;:1'J:;il;t"o'ť*u "e 
soudnimu exekutoro"i na!.. r"g. n"ai." ó,pil,"","oli."."."]l,"rn o,o'ouo

V Olomouci dne 6.3.20t3

vedeoó u okfestriho soudu v o|omouci

JUDr ichal Jelínek
předs OS v Olomouci

admin
Rectangle
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Číslojednací: 44 E 789t2o12 -25

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sptsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounlvÍir.tu nr(f,xuToRovl dle př€chodných ustanovení vtur"oycr, ao častip.'oi,

cl. II zák.č. 396/20t2 sb',

' ve věci r.ýkonu rozhodnutí sp. z!.. 44 E 789l2o1z

ve věci oprávněného česká republika - okresní soud v olomouci, Tř. Svobody ló,
731 38 Olomouc

proti povinnému věra Hoangová, nar. 23.08.1912,

Dobrovského 17' 779 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v o|omouci níže uYedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čl' II zák.č. 396120l2 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovmí řízení o výkonu rozhodnutí, L1eÍá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zákona č. 9911963 sb., ve zltění účinÍlém ode
dne 

-nabýí účinÍlosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účiÍmosti tohoto zákona do působnosti
soudu' soud roz!Ťhne lonoměmě mezi soudní exelutory, kteří byti jmenoÝíni do 1eho obvodu'
av}Tozumí o tom oplá\'Ťlěného a přístušného soudního exekutoÍa. Neni_li do obvodu sou<lu Jmenován
Žádný exekutol' soud fizení rozwhne lo\'noměmě mezi soudní exekutory, l<teři byli Jmenováni do
obvodu soudu, L1e4ý má společnou hranici s tímto obvo<lem a kte|ý patii do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o přeďání spisů sepíš€ předseda soudu a soudní exelutol
prctoko], ker'ý se bez zbýečného odkladu zveiejní na úřední desce soudu' na úřední <lesce soudního
exekutora a na int€metových stránkích Exel:utorské komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová mačka soudlr, označmí účastnild říz€ní, exekutol, kteÚ spis převzal, a den' kdy k převzeti
spisu došlo'

z^ polužití shora uvedených bodů př€chodných ustrnovení byla sbora rubřikovaná věc
rozrŤžena a předáYá se soudnímu ex€kutorovi Mgř. Itrg. Radimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pav€lčákov' 14.

soudní poplat€k nechť je uhraz€n na účet soudu č. 3703-9218l l/01l0'vs 44r2o7a912.

V Olomouci dne 6.3.2013

soudní

::NÍ !n:'DOI
a V o!cl';:r.j'Úrl

admin
Rectangle



r
057E)(1546/15

Číslojednací: 43 E 61612012 -14

PRoToKoL o PŘEDÁŇ sP$U otG'EsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU ExEKuronovr ur" pr""noaoych ustatrovení vtělených do Části první'

čl. zák'č' 396/20l2 sb"

ve věci \Ýkonu rozhodtruti sp' zn' 43E 616l2ot2

ve věci'oprávněného českí republika _ okresní soud v olomouci' Tř' svobody 16'

731 38 Olomouc

proti povinnému Roman HrldÍl, nar. 24.01'1985'

Lesní 14, 785 01 Šteřnberk

vedené u Okresního sorrdu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uvedeného drre předal označenému

ffi;jil ;;i,;ň"i- "ho'u 'ub'iko'aný 
spis' a to. postupem dle přechodných

"._,"'""""l "itr""a 
oo Části prvíi. Čl' lt zák'č' 396i20l2 sb"

kdy

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o ýýkonu rczho^dnutí' ktelá byla zahájena přede

;;'J;;;í ji;;'ii;"r'".o''i**" 
" 
r'r'J p'ar; $ 25 iZákona č' 9q' l9óJ sb" ve znmi úČtnném ode

dne nabyí účlnnosti loholo zákona' 
"'"p"alii 

p" inl nabyí úČinno'ti tohoLo álona do působnostr

souilu. sou<l loz!Ťhne .ovnoměmě -"", .i]a'ii exekutory, kteti by'].]i*:"fo] do ieho obvodu'

;'#;'zuř'j". .-;áenJr'o a pii'r"sneio 
'ouaniho 

exeíutora ' Nenili do obvodu soudu jmenován

;'#".i:;ffi;:'#i"ái "ár'"" 'o*o-e.nJ '""i 
solrdní exekutory' 1'Í€ří byli jmenováni do

íi;á'1;ň:'ňd 
'n 

a-_,por"aou r"u"i"; 
' 
ti'to obvoilem a kteď patří do obvodu stejného

kajského soudu.

dle bodu 8) piechodných uslano\enl o predáni spisů 'epiše 
piedseda soudu a soudni exelutor

ororolol. kten se bel 7byečného odlrn'ru'^"';ni nu úiedrli de'ce 'oudu' 
na fuedni desce soudního

.*ekutora a na inlemelo\'ých srránká'r' r*'r''i"i'r.re komory CesLé republlky' V prolokolu qe u\ede

:;;1;;';"# ;;il. "á".*i 
.i'"'';r"r'l'*i' '"'t'u'o'"r'"1 

spls pte\22l' a den' kdÝ k pie\letí

spisu došlo.

7'^ oonŽili shora uvedenýcb bodú př€chodnýCh ustanoveni b}la shora r[hÍikovaná véc

'.J":;"* ; ;ffi"i;".""á"i,o" "'"l"io*vi 
Mgr' lng' Radimu opletalovi' se sídlem olomouc'

Pav€lčákova 14.

soudÍí poplatek n€cbt'je uhlazen na účet soudu č' 3703-921811/0710' vs 4312067612'

v olomouci dne 6.3.2013

chal Jelínek
OS v Olomouci

Pi: íl,]l :al:;
:r V a"i.. .;L..i

o
J1

soudní exekutor

admin
Rectangle



057EX 1345/ 13
Číslojednaci: 43 E 81612012 '13

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustalovení rtělených do části přvní,

čl. tl zák.č. 3962012 sb.,

ve věci ťkonu rozhodÍutí sP. zn. 43 E 81612012

ve všci opřávněného MagiŠtrát městi olomoucet Horní náměstí 583/0, 779 00

přoti poviÍnému

Olomouc 9

Zdeněk Krejčí' nar. 0l.02.1978'

Eřbenova 627' 783 44 Níměšt'na Hané

vedené u okřesniho soudu v Olomoucr

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shoÍa rul'rikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, ČL II zákč' 396/2012 sb',
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí, Ifterá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a ktelr{ podle $ 25J zákona č' 99/1963 sb.' ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteři by]i jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. Není-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteři byli jm€nováni do
obvodu soudu, ktery má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor
prctokol, kteqi se bez zbýečného odkladu zveř€jní na uřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemeto\.ých stránkách Exekutorské komory České republilry' V pÍotokolu se uvede
spisová mačka soudu, označeni účastníků řízení, ex€kutor, l1ený spis převzal, a den, kdy k př€vzetí
spisu došlo.

za ponžití shora uved€ných bodů přechodných usÍanovení byla shora rubřikovaná Yěc
rozvržena a předóvá se soudnímu €xekutořovi Mgr. Ing. Radimu opletrlovi' se sídlem olomouc'
Pavelčákovs 14.

soudní poplatek necht'ie uhřaz€n Ďa účet soudu č.3703-921811/0710' vs 43120E1ó12.

V Olomouci dne 6.3,2013

he| Je|ínek
OS v Olomouci

(s.'5}:Í 1 ': l'D

l38 v o:Ú'i- '-I

soudní exekutor

admin
Rectangle



057EX1465/1
Číslojednací: 44 E 294t2ol2 -l1

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtělených do části prvíí,

Cl' II zákč. 396/2012 Sb.'

ve věci Yýkonu řozhodnutí sp. zn' 44 E 29412012

ye Yěci oprávněného Magistrát města olomouce' Horní náměstí 583/0, 779 00

Olomorc I

pioti povinnému Michal Fízik" nar. 25.05.1981,

Jižní 363/11ó' 783 0l olomouc

Jelínek

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
Šoudnímrr exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní' čL II zákč.396/20t2 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o.\"ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dn€m nabytí účinnosti tohoto zákona a kteÍá podl€ $ 25 t zákona č' q9/l96] Sb.. ve znění účinném ode
dne.nabytí účinnosti tohoto zákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do.jeho obvodu'
a v}Ťozumí o tom oprávněného a příslušného soudního €xekutora' Není_li do obvodu soudujmenováÍ
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici stímto obvodem a kt€r'ý patří do'ob;odu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kter'ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desc€ soudu' na úřední desce soudního
ex€kutora a na intemetových shánkách Exekutorské komory České Íepubliky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků říz€ní, exekutor, ktený spis převzal, a áen' kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ polužití shoŤa uvedených bodů přechodných ustanoveDí byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€na a př€dává se soudoímu exekutorovi MgŤ. Ing' RÁdimu opl€taloYi' se sídlem o|omouq
Pav€lčákova 14.

soudní poplatek Decbt'je uhraz€n na úč€t soudu č. 3703-9218r Uo71o'vs 1412029412.

V Olomouci dne 12.4.2013

soudní ex€kutorOS v Olomouci

admin
Rectangle



057E)(1456/13
Číslo jednací: 44 E 334120|2 -40

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oIGB'SNÍM soI]DEM v oLoMoUcI
souĎŇiúu BxtrrnoRovl dle přechodných ustanoY€ní vtělených do Části prvÍí,

Cl' II zákč. 3962012 Sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sP. zn' 44 E 33412012

ve v{ci oprávněného Magistrát měst. olomouce, Horní náměstí 583/0' 779 00

přoti povinnému

Olomouc 9

Josef Raclavský, nar. 16.02.1955'

chválkovická 184/46, 773 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda ok-íesniho soudu v Olomouci níže uvedenébo dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shořa rubřikovaný spis, a to postupem dl€ přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl' Il zák'č' 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu roáodnutí' ktelá byla zahájena př€d€

dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a ktená podle $ 251 zákona č. 99/1963 Sb', ve znění účinném ode

dne nabyií účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí úěinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' ioud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, Ideří byli jmenováni do jeho obvodu,

a lryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudujmenován

Žádný €xekutor, soud řízení ÍozvÍhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvodu soudu, kteď má spol€čnou bíanici s tímto obvodern a který patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dt€ bodu 8) přechodných ustanovení o předáíí spisů s€píše předseda soudu a soudni exekutoÍ

plotokol, kte{í s€ bez zbytečného odkladu zv€řejni na Úedni d€sce soudu. na úřední d€sce soudniho

ixekutom a na intemetových stránkách Exekutorské komor} ceské republiky' v protokotu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízeni, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

za ponžilí Šhora uvedených bodů přechodných ustanovetrí byla shora ruhrikovaná věc

Ťozvrž€na a předává se soudÍimu exekutorovi Mgr. Ing. REdimu opletalovi, se sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k Íecht'ie uhraz€n ne úč€t soudu č. 3703-92181U0710' vs 4412033412.

V Olomouci dne 12.4,2013

JUDr. Jelinek
OS v Olomoucipřed

admin
Rectangle



057E)(1457t13
Číslojednací: 41 f, 32912012 -47

pnororor- o pŘtDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveni vtělených do Části první,

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 329I2u2

ve věci oprávněného Magistrát města olomouce, Horní níměstí 583/0, 779 00

proti povinnému

Olomouc 9

vlrdimír NováI! nar. 24.05.1914,

Horní nám. 583, 772 00 Olomouc

yedené u okresniho soudu v o|omouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předa| označenému
soudnímu exekutoroÝi shořa rubrikovaný spis, i to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zákč.396/2012 sb.'
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízení o výkonu rozbodnutí, která byla zahájena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto ákona a kteni podle $ 25l zákona č. 99/] 963 sb.' ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne .ovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a u/Íozrmti o tom oprávÍ!ěného a příslušíého soudníbo exekutom. NeníJi do obvodu soudujm€nován
žádný exekutor, soud řízení roŽvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má společnou hÍanici stímto obvodem a kteÚ patří do obvodu ýejného
krajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanoveni o předíní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, ía úřední desce soudního
ex€kutora a na intemeto\,"ých stliínkách Exekutonké komory České republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, omačení účastÍtíků řízení' exekutoÍ, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

Z^ použiti sbora uy€denýcb bodů přechodných ustaÍov€ni by|a shora rubťikovatrá Yěc
rozvržena a př€dává se Šoudnímu ex€kutoŤovi Mgr. Itrg. Radimu opletalovi' sé sídlem olomouc'
PaYelčákova 14.

soudtrí poplatek n€chťje uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 4112032912.

V Olomouci dne 12.4.2013

JIIDř. ichal J€linek
OS v Olomoucipředs

admin
Rectangle



057Ex146í/15
Číslo jednací: 44 E 8 1aI20I2 -l5

pnororor, o pŘnnÁlrÍ sprsu oxnrsNÍM soUDEM v oLoNroUCl
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

cl. II zákě. 3962012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 44 E 81812012

ve'věci oprávněného MagistÍát města olomouce, Horni náměsti583n'719 00

Olomouc 9

přoti povinnému Pavlína Nádeníěková' naŤ. 1l.1 l.1967,

Masarykova l l4' 783 72 velký Týnec

vedené u okresního soudu v olomouci

Předsed. okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne před.l označenérnu
soudlímu exekutoŤovi shořa Ťubrikovaný spis, a to postupeí' dle přechodných
ustaíovení vtělená do části první, čL II zák.č. 396/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto Přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, kerá byla zahájena přede
dnem nab'tí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zíkona č. 9911963 sb., ve mění účinném ode
dne.nab}tí účinnosti tohoto zíkona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu' soud rozvlhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory, kteří byli jmenováni do jehá obvodu,
a vyrozrrmí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu jmenován
ádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jm€;ováni do
obvodu soudu' kteď má společnou hÍanici s tímto obvodem a kte.ý patří do obvodu stejného
krajského soudu.

d|e bodu 8) přechodných ustanovení o přeďíní spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteď se bez zb}tečného odkladu zveřejni na úř€dní desce soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na interDeto\.ých sfánkách Exekutorské komory České republil]' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, oznaěení účastníků řizení, exekutor, ld€ry spis převzal' a áen, krJy k převzetí
spisu došlo'

za po!žití shora uvedených bodů přechodnýcb ustaÍoYení byla shora rubrikovaIá věc
Íozvrž€na a předává s€ souduímu ex€kutoŤovi Mgř. Ing. Radimu opletalovi' se síd|em olomouc'
Pavelčákova l4.

soudní poplatek necht'je uhraz€n na úč€t soudu č. 3703-92181l/0710, vs 44l208tE12.

V Olomouci dne 12,4.2013

Jelínek
soudní exekutořv Olomouci

admin
Rectangle



EX1458/13
Číslo jednací: 44 E 29aDu2 -22

pnororor- o pŘnDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanovení vtě|ených do části první,

C|. II zákč. 396/2012 sb.'

v€ věci výkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 298D0I2

ve věci oprávněného Magistřát města olomouce, Horní náměstí 583/0, 779 00

proti poviííému

oloúouc 9

Jiří Bican' nar. 17.09.1954'

Horní náměstí 583' 772 00 Olomouc

vedené u okŤesíího soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uved€ného dne předal označenému
Šoualnímu exekutorovi Šhora rubrikovaný spis, a to poŠtupem dle přechodtrých
ustanovení l'tělená do čásd p-ní, čL 

'ákč.396/2012 
sb.'

kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Úkonu rozhodnutí, která byla zahájena př€de
dnem nabýí účinnosti tohoto ákona a kt€ná podle $ 25l Zíkona č. 99119ó3 sb., ve zněni účinném ode
dn€ nabyti účinnosti toboto zákon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvřhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu.
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudu jmenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exelrutory, kteří byli jnrenováni do
obvodu soudu, ktetý má spoleěnou hranici s tímto obvodem a kteř'ý patří do obvodu stejného
krajskébo soudU.

dle bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutor
protokol, který se bez zb}t€čného odkladu zveřejni na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na intemetov,ých stránkách Exekutorské komory České republiky. v protokolu se uved€
spisová mačka soudu, označení účastníků řízeni, exekutor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

za po\žiti shora uvďených bodů přechodných ust5noYení byla shora řubrikovaná věc
rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opl€taloYi, s€ sídlem olomouc,
Pavelčákova 14.

soudni poplatek necbť je uhrazen na účet soudu č. 3?03-921El1/0710' vs 4412029812.

V Olomouci dne 12.4.2013

.I€línek

057

.IUDr.
OS v Olomouci soudní exekutor

admin
Rectangle



057E)(1459/13
Číslojednací: 44 E 814Do12 -15

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPlsU oKREsNÍM soUDEM V oLoMoUcIsoUDNlMU ExEKUToRovl dle přecbod'ných ustanov*r]iti"'ylřř".i*.i o*"iCl. ll zákč.39ó120l2 sb.,

ve věci oprávněnóho

proti povinnému

Jelínek
OS v Olomouci

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 8|4Do12

M8gistřát Eěsta olomouce, Ilorní nárněs ti 58310'71g o0
Olomouc 9

Lenka Vitásková' nar. 2a.02.l993,
Zeyeroya 7,779 OO Olomoť.c

vedené u okřesního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu y olom.ouci níže uvedeného dne předal označenémusoudnímu exekutorovi shora 
""h:{:"11ý- "pd ;_;;_;;ů"il.'a1l pr""loaov"tustauovebí vlělená do části první' Čl. rr zek.t':.sol:oIu šr.:*.-PlI 

ut
kdv

dlé bodu 2)léchto piechodných Ustanoveni řízení o Vikonu roáodnutí. klerá h\l:dnem nábyi účinnosii lot o,o ier'on" 
" 
i'.J ".il l ;.;':;li]"'':::nur| klera b} la zahájena piede

*í:a'JlJ1Hffi 1ff .'#ili;i' ť"Í1:'riiii ""Ť,f l:.úi:Í::il*'[il:Txll:il:ť;
;:il',.n":,';:rťť:.'.r*'ťi*::i.":itiifi;'j[:'-'","l]'iH:",'':l",;*::-".';'}j;
obvodu \oudu. k.'] ;; ;';l;;;'oi ;;;TTTě '*i soudní exeluloD. *reii o5 ti jmeno,anl Jo
kÍaJsleho soudu' nlcl slimlo obvodem a Lrery;' pattí do obiodu <ejného

dl€ bodu E) přechodných ustanovení o

[:[ffi 
,xl"ilJí";tfi "..jili:illi;,il-,;T::,:::::f ;"Jitá";::*::T,ill"j

spi"ová znacka sor-rdu_ .'í"i."jt."#'ňiilroÍské komory Če5(é republil'y. V prolololu se uvede
splsu došlo' rlŽenl' exekulor' kteD spis pře\ zál. a ;en. ldy l' převzeli

za použiri shora uvedenícb bodů nře(hodnjch 
_ 
ustaDoveoi byla sbota rubrikov9ná véC

;:x"ffff"''Ť:*'"e soudnímu exekuÍoro. nig" I"e. R'J'." ói,i"*'lli."*,Jl** o.."*.
soudní poplatek n€chťje uhrazéD na účet sou dl' č' 3103-921811/0710' vs 441208t412.

V Olomouci dne 12.4.2013

soudní exekutoř

admin
Rectangle



a
057EX1460/13

Číslojednací: 44 E 815l20l2 -22

pnoloror, o pŘnDÁNÍ sPIsU oKRDsNiM soUDEM v or-ol{oucl
souolÍlru txrxUToRow dle přechodných ustanovení !ter""y"n á" čířp-"i'

čt. u 
'ák.č' 

:lí20tz sl.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 815t2ol2
ve věci oprávněného Magistrát města olomouce' Horní náměstí 583/0, 779 00

' Olomouc 9

proti povinDému Robert Dunka' nař. 25.02.t993,

Horní náměstí 583, 772 00 olomouc

vedené u okresního soudu v olomouci

Předs€da okŤesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoroyi shora rubřikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanovení vÍělená do části první' čl. II zákč. 39ól20r2 sb.;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o výkonu rozhodnuti, L1erá byla zahájena přede
dnem íabýí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zikona č.99lt963 sb', rne"zněni účinném ode
dne nabýí účinnoýi tohoto ziíkon4 nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi sorrdní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
avyrozumi o tom oprávněného a příslušného soudníbo exekutom' NeníJi do obvodu soudujrnenován
žádný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmé mezi soudni exekutory' kteři byli jmenováni do
obvodu soudu, ktel'ý má společnou hÍanici slímto obvodem a Ltery; |ari do obvodu stejného
krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protoko|, kteqý se bez zbýečného odkladu zveř€jní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutoÍa a na internetoqich stránMch Bxelutorské komory České repubiiky. V protoko|u se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků iízeni, exekutor, Lterý spis'prevzál, a áen, kdy k převzetí
spisu došlo'

za polužití shora uvedených bodů př€chodných ustaDoYení byla shora rubrikovaná věc
rozvrž€oa ' př€dává se soudnímu ex€kutoŤovi Mgr. Ing. Radinu oil€talovi' se sídlem olomouc,
Pav€lčákove 14.

soudní poplatek n€chťj€ uhrazen na účet sourlu č' 3703-9218l l/0710' vs 4412081512.

V Olomouci dne 12.,1.2013

JUDr hal Jelínek
OS v Olomouci

r'{Ea3Nl 5Ó {'o
t7r !3 v clollcucl

předs soudní exekutor

admin
Rectangle



057[X1464t13
Číslo jednací: 43 E 32al2012 -21

pnotorol o r'ŘroÁxÍ sprsu oxnnsNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souóŇ]uu txrruToRovl dte přechodných ustanovení vtělených do části první'

čL tl 
'lt<"č. 

39rzot2 su.,

ve věci wýkonu rozhodnutí sp' zn' 43 E 32812012

ve věci oprívněného Magistrát města olomouce, Homí Íáměstí 583/0, 779 00

proti povinnému

Olomouc 9

václav Polialq nar' 2ó.04.196l'

skúpova 571/9' 779 00 olomouc

vedené u okresÍího soudu v olomouci

Předseda okresního soutlu v O|omouci níž€ uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spiŠ' a to postupem dle přechodných

ustanoveni vtělená do části první, čl. ll zálcč.39ó20l2 sb.,
kdt

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nabytiúčinnosii tohoto zikona a kteÍá podle $ 251 zákonač' 99/1963 sb.' ve znění účinném ode

dne nabyí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýi účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu. soud ÍozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kt€ří byli jmenováni do jeho obvodu'

a ryrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutom. NeníJi do obvodu soudujmenován

žááný exekutor, so,rd řizeni rozv}hne rovnoměmě mezi soudni exekutory' L1eří by|i jmenováni do

obvoiu soudu, kteď má společnou hranici stimto obvodem a který patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dI€ bodu 8) přechodných ustanovení o př€dání spisů sepíše předseda soudu a soudní €xekutor

protokol, který se bez ibyečného odkladu zveřejní na úředni desce soudu, na úřední desce soudního

lxekutoiu a na inte.netov.ých stÍánkách Exekutorské komor} České repub1iky. V protokolu se uvede

spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutol, kteÚ spis převzal, a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

Zá použití shora uvealených bodů přechodných ustanovení byla shora rubúkovaná věc

rozvržena a přeilává se soudnímu ex€kutoŤovi Mgr. Ing. Radimu Opletalovi, se sídlem olomouq
Pávelčákova 14'

soualÍí poplat€k Íecht'je uhrazen Da úč€t Šoudu č. 3703-92181U0710' vs 43120328l2'

V Olomouci dne 12.4.2013

hal Jelínek
v Olomouci soudní exekutor

admin
Rectangle



05/EX 1463t 13
Číslojednací: 41 E 294t2o12 -45

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných uŠtanoveni vtělených do číŠti první'

Čt. tt)ekl' :sólzotz sr.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 41 E 29412012

ve vici oprávněného MagiŠtrát městs olomouce, Homí náměstí 583/0, 779 00

Olomouc 9

Miroslav Šarkózi, nar. 09.l2.1984,

Přichystalova 1077170, 779 00 olomouc - Hodolany

přoti poyinnému

vedené u okř€sního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci nže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutoŤovi shora rubrikovaný spiŠ, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čL II zákč. 39612012 sb.;
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \,"ýkonu rozhodnutí, která byla zalrájena přede
dnem nab}tíúčinnosti tohoto zákona a která pod|e $ 251 ákona č. 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nab}'tí účinnosti tohoto zikona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud rozvlhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jehá obvodu,
a lyÍozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. Neníli do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení rozvrbne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, který má společnou hranici s tímto obvodem a ktefý patří do obvodu stejného
kajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných trstanovení o předríní spisů sepiše předseda soudu a soudní €xekutor
protokol' kteď se bez zbytečného odkladu zveřeiní na úřední desc€ soudu' na úřední desce soudního
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České repub]iky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastÍtíků řízení, exekutor, kte.ý spis převzal, a den' kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ pol,žití sbota uvedených bodů přechodných ustinovetrí byla sbora rubrikovaná věc
rozvržená a předáYá s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing' Radimu opletalovi' s€ sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudní pop|atek necht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-9218l1/07ll'ys 4112029412-

V Olomouci dne 12.4.2013

.Ielínek
v Olomouci

admin
Rectangle



057E)(1462/13
Číslojednací: 43 E 333D012 -l9

pnororol o pŘrDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
sounNiIuu rxrruToRovl dle přechodných uŠtanovení vtělených do části pťvíí,

cl. II zákč. 396/2012 sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 333DoI2

ve věci oprávněúého Magistrát města olomouce' Homí náměstí 583/0, 779 00

přoti povinnému

Olomouc 9

Rostisf av Karalo, nar, 01,03,'1964,

Do|lí l6m. 54134,772 00 olomouc

vedené u okieŠního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v olomouci níže uv€d€ného dne předal oznaěenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustenovení l.tělená do čásfi první, čL II zákč' 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizení o výkonu ťozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kteÍí podle $ 25l zákoÚa č. 9911963 sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto ákona do působnosli
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumi o tom oprávněného a přís|ušného soudniho exekutora. Není-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutot soud řízení rozvřhne rovnoměrně mezi soudni ex€kutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, ktelý má spoleěnou hranici stímto obvodem a ktel'ý patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ
protokol' ktery se bez zbyteěného odkladu zveřejní na úřední desce soudu' na úřední desce soudniho
ex€kutora a na internetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V pÍotokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutot kte{ý spis převzal' a den, kdy k převzetí
spisu došlo'

Z^ polužjtí shora uvedených bodů přechodnýcb ustanov€ní byla shora rubrikovaná věc
Ťozvržena a předává se soudnímu exekutorovi MgŤ. IÍg. Rádimu opletaloYi, se sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudní pop|atek n€cht'je uhrazen na účet soudu č. 3703-921811/0710, vs 4312033312.

V Olomouci dne 12,4.2013

l,----'
chal J€línek

předsey'a /oS v Olomouci

admin
Rectangle



EX1486/15
Čislojednacl: l3 E 814l20l2 -16

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do části přvní'

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb''

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 814n012

ve věci oprávněného Megistrát města olomouce, Horní náměstÍ 583/0, 779 00
' olomo,rc a

proti povinnému Veronika Schiinová' nar' 05.07.l993'

Masarykovo nám. 1,783 91 Uničov

vedené u okÍesního soudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis' a to posÍupem dle přechodných
ustanove.rí vtělená do části první, čL II zákč.39612012 sb.'
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných usÍanovení řízení o výkonu rozhodnutí, ktelá byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti toboto zákona a kteÍá pod|e $ 251 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ode
dne nabyti účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto zákona do působnostj
soudu, soud rozvIhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kt€ří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněnébo a příslušného soudního exekutom' N€níJi do obvodu sotrdujmenovrín
žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě m€zi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má společnou hranici stímto obvodem a kteÚ patří do obvodu stejného
krajskébo soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ
protokol' kteíý se bez zbýečného odkladu zveřejni na Úřední desce soudu, na úřední desce soudniho
exekutora a na intemetových stránkách Exekutořské komory české republiky' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účasmíků říz€ní, exekutor, kteÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ polržilí shora uvedeDých bodů přechodných ustanoveÍí by|a sbora rubrikovaná věc
rozvržetra a předáYá s€ soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu opletaloYi, se sídl€Ú olomouc,
PavelčákoYa 14.

soudní poplatek nechťje uhrázeI na účet soudu č. 3?03-921811/0710, vs 4312081412.

V Olodouci dne 12,4,2013

057

,i ,-,
JUDr. MidíJelíoek

předseda/dS v olomouci

'l
soudní exekutor

admin
Rectangle



057E)(1479t13
Číslojednací: 44 E 41sl2oll -2l

pnororor, o pŘlnÁxÍ sprsu oxnpsNÍM soI'DEM v oLoMoUCI
soulNÍuu oxnruToRovl dle přechodných ustanoveni vtělených do Části první,

CL II zákč'. 39612012 Sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 415D0l1

ve věci oprávněného Mágistrát městá olomouce, Horní náměstí 58310'179 o0

proti povinnému

Olomouc 9

PaYlína Marková, naÍ. 3o.12'I97 4,

NaLetné 443129'772 00 olomouc

vedené u Okresniho Šoudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora řubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čl. lI zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnúí, která byla zahájena přede

dn€m nabytí účinnosti tohoto zákona a která podle $ 251 zíkona ě. 9911963 sb., ve mění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto ákona, nespadaji po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvÍhne rovnoměrně mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutom. NeníJi do obvodu soudu jmenovrán

žádný exekutor' soud řízení Íozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, keří byli jmenováni do
obvodu soudu' kteď má společnou hranici s tímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní ex€kutoÍ
protokol, kt€.ý s€ bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední d€sce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemeto\.ých stránkách Exekutorské komory České republiky' V protokolu s€ uvede
spisová značka soudu' označení účastníkú říz€ni, ex€kutor' ktelý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ ponžití shora uv€denýcb bodů př€chodnýcb ustatroYeÍí byla shora rubňkovaná Yěc
rozvrž€na a př€dává se Šoudnímu exekutorovi Mgr.Ing. Radimu op|etalovi s€ sídlem olomouc'
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhrazeí na účet soudu č' 3703-921811/0710' vs 4412041sll.

V Olomouci dne 12,4,2013

al Jelínek
OS v Olomouci

,_ .:-l

admin
Rectangle



057E)( 1485/ 13
Číslojednací: 44 E 354l2ol2 -2I

pnororor- o pŘnDÁNÍ sPtsu oKRnsxÍlr sotmnlr v oLoMoUcI
sormNÍnnu nxnruToRovl d|e přechod!ých ustanoveni vtělených do části první,

čl. tI 
"ál..č' 

396/2012 sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 44 E 354D0I2

vevěci oprávněného Magistrát města olomouce, Horní náměsfi5a3I0'779 oo

přoti povinnému

oloňouc 9

Martina sitková, nar' 04.03.l987'

Komenského 343, 783 73 Grygov

vedené u Okrcsního soudu v olomouci

Předseda ok-ťesniho soudu v O|omouci níž€ uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi Šhora řubrikovaný spis' a to postupeú dle přecbodných
ustanovení vtělená do Části první, Čl. II zákč. 3962012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řizení o výkonu roáodnutí, kteÍá byla zahájena přede

dn€m nab)4í účinnosti tohoto zákona a kteň podle $ 25t zákona č' 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nab}'tí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu' soud rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom oprávněného a příslušnébo soudního exekutom. Neníli do obvodu soudujmenován
ádný exekutor' soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní ex€kutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má spoleěnou hÍanici stímto obvodem a L1erý patŤí do obvodu stejného

kÍajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni €xekutor
plotokol' kteď se bez zbýečného odkladu zveř€jni na úl€dni desce soudu. na úřední desce soudního

€xekutora a na internetových stÍinkách Exekutorské komory Ceské republilf. v protokolu se uvede

spisová značka soudu, omačení účastníků řízení, exekutor, kteď spis převzal, a den, kdy k převzeti
spisu došlo'

z^ pol!žiti shora uvedených bodů přechodDých ustanovení byla shora rubŤikovaíá věc
řozÝržena a předáYá se soudnímu €xekutořovi Mgr. Ing. Redimu opl€talovi' se sídlem olomouc,
Pav€|čákova 14.

soudtri poplatek n€chť j€ uhŤázen na účet soudu č. 3703-921811/07r0' vs 4412035412'

V Olomouci dne 12.4.2013

Jelínek
os v oloňouci

::.;*4!'+.

soudní exekutoÍ
.IUDr.

admin
Rectangle



EX'r507t13
Čí.lojednací: 41 n' 390l2ol2 '25

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoI]cI
soUDůMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanov€ni vtělených do Čísfi první'

čt' tl 
',ltr-t' 

3oolzolz st.'

ve věci Yýkonu řozhodnutí sp' zn' 4I Í' 390Dol2

ve věci oprávněného česká republika - Úřad práce české republiky - křajská

pobočka v olomouci, vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc

Hana Pajunčíková, nar. l5'10.1968'

Horíí náměstí 583, 779 00 Olomouc

JUDr. Jelínek

057

pťoti povinnému

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uv€deného dne předal označenému

*noáoi-,' e*"L,'to"ovi shoŤa rubňkovaný spis, a to postup€m dle přechodných

ustanovení vtělená do části první, čl. II zákč. 396/2012 sb',
kdv

d|e bo<lu 2) těcbto přechodných ustanovení řizení o ťkonu rozhodnutí, kteÍá byla zahájena přede

J"". ."oyií ,i'ri"*.ii tohoto ;ákona a která podle $ 25l zákona č' 99/ t963 sb" ve znéní účinném ode

á'" ."ií ,i'li"'""tl tohoto zákon4 n"spadajl po dni nabyti účiníostj tohoto álona do působnosti

"".d'lí"a ..-.r'"" rovnoměmě rn."i 
'ouani 

exekutory, kteií byli jmenováni do jeho obvodu'

u uý.úu-i o to. op.auněného a příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudujmenován

z,e,íny 
"',"tuto', "oud 

ří""ní .o^ihn" rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří bylijmenováni do

obvo"du soudu,-ktery má společnou hranici s tímto obvodem a kteÝ patří do obvodu stejného

krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepiše předseda soudu a soudní exekutoí

...r.Lol.kteŇsebezz.b\4ečnéhoodkladuzveiejninaú.ednidescesoudu.naúiednide\cesoudniho
!*.kutor" u nu in'"-.'oi;1"h stráďách Exekulorské komoq České republik5 ' V protokolu 'e uvede

.pi.oua "n*tu "ouau, 
označení účastniků řízení, exekutor, L1erý spis převzal, a den' kdy k př€vzetí

spisu došlo'

za použití sbora uveat€ných bodů přechodných ustaíov€ní byla shoŤa rubrikovaná věc

rozv'ržena a předává se soutlnimu exekutorovi MgŤ. I g' Radimu opletalovi' s€ sídl€m olomouc'

PavelčákoYa 14.

v Olomouci dne 12.4.2013

předs OS v Olomouci

admin
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057EX1480t 13
Čislojednací: 44 E 81g?ol2 

'?,
PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPlsu oKREsNÍm soulnu v oLoMoUcI

soUDNÍMU EXEKUToROV| dle přechoanych ustanoveni viti""y"n á" 8-aJp*"l'
Cl. II zákč. 396/2012 Sb.,

ve věci r.ýkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 81gt20l2
ve věci oprávněného Magistrát města olomouce, Horní náměs tí 583Io,7'7g 0o

Olomouc 9

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda okresniho soudu v olomouci níže uvedeného dtre předal označ€nému
soudnínu exekutorovi shora ruhrikovaný spis' a to postupón dle přechodných
ustanovení vtěl€ná do části první, Čl. u zákč. 39ó/2012 sb.;
kdv

dle bodu 2) lěchto přechodných ustanoveni řiztni o výkonu rozhodnÚtí, klerá byla zabájena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto ákona a která podle $ 25I zrikona č' 99/19o.l so', ve'zncni utinném oaedn-e'nab}.tiričinnosti tohoto zákona. nespadájí po dni nab}tí účinnosti toho;'aiton" ao p,i"otnosti
souou. souo rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu,
a'vTrozumj o tom oprávněného a přís|ušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudu;menován
žádný exekutor, soud řízení .ozvrhne rovnoměrnč m€zi sorrdni exekutory, tteii uyil;menovani aoobvodu soudu, ktel'ý má společnou hmnici s tímto obvodem á rr."y putti áo'oi"oau 

"t"jnerlokrajského soudu.

dle bodu 6) přechodných ustanovení o předáni spisů s€piš€ předseda soudu a soudní exekutorprotďol' kter'ý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemeto\"ých stÍránkách Exekutorské komory České lepublilq,' V protokolr: se uvede
spisová značka soudu. omačení účástníkft řízení, exekuror, kteqi spis'pievzál' u á"', tay t pr"-ai
spisu došlo.

z^ pol'žilí sbor. uvedenýcb bodů př€chodných ustanovení byla shora rubrikova[á věc
rozrvrzena a předává s€ soudtrímu exekujorovi Mgř. Ing. Radimu opl€talovi' se sídlem olomouqPavelčákova 14'

soudní poplalek necht'je uhřazen na účet soudu ě. 3703-9218l1/0?10, vs 441208l912.

V Olomouci dne 12.4.2013

proti povinnému

JUDr Jelínek

zdeněk Malota' nař. 18.0ó.1993,

Horní náměstí 583, 772 00 Otomouc

předs OS v Olomouci soudni exekutor

admin
Rectangle



057EX1482t13
Číslojednací: 44 E 661t2o12 -31

pnororor, o pŘnDÁNi sPIsU oKREsNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovl dl€ př€chodných ustanovení vtětenycn ao člsti prvni,

Cl. II zákč. 3962012 Sb.'

v€ věci \.ýkonu řozhodnutí sp. zn. 44 E 66712012

ve věci opnívněnébo Magistrát města olomouce' Horní náměs tÍ 583t0,17g 00

Olornouc 9

proti poYinnómu Lucie olahová, nař. 13.12.1993'

Horní náměstí 583, 779 00 olomouc

vedené u oklesního soudu y olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shor{ iubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných
ustanov€ní vtělená do části první, čL zákč' 396/2012 sb;
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o \ýkonu Íoáodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kt€ní podle s 25l zákona č' 99/19ó3 sb.. \,e;ěni účinném ode
dne.nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do Působnostisoudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kt€ří byli jmenováni do jeho obvodu,
a.lyrozurní o tom opnívněnébo a příslušného soudního exekutora. Není{i do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud říz€ní rozvrhne rovnoměmé mezi soudni exelutory, kt€ři byli jmenováni do
obvodu soudu, kteťý má společnou hranici s timto obvod€m a kreryl tarri do obvodu stejného
kajského soudu'

d|e bodu 8) přecbodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol, který se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desie soudu, na úřední desce soudního
exekutom a na intemetových stÍánkách Ex€kutorské komory České republik]' V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízeni, exekutot kteq7 spis'pievzal, a áen, kdy k převzetí
spisu došlo'

za ponžití shora uvedených bodů přechodných ustánovení byla shora rubřikovaná věc
mzvržena a pHává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing. Rartimu opletaloYi, s€ sídlem o|omouc,
Pavelčákova 14.

soudní poplat€k necht'je uhťazen na účet soudu č. 3703-921811/0710,ys 4412066712.

V Olomouci dne 12.4.2013

Jelínek
OS v Olomouci

;: Y O Lo!.,glli;:

admin
Rectangle
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Číslo jednací: 44 E ó6812012 -3a

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDf,M v oLoMoUcI
SoUDNÍMU E)GKUToRovl dle ;ř;h-o;ných ustanoveni vtělených do Části pnní'

čt. tt zanč' 3g02otz st"

ve věci r"ýkonu řozhodnutí sp' zn' 44E 66812012

ve věci oprávněného MagiŠtřát úěsta olomouce' Horní náměstí 583/0' 779 00

proti povinnému

Olomouc 9

Martin slavíěek' nar. 24'l0'1991'

Horni náděstí 583, 779 00 Olomouc

.nJDr. Jelínek

;:x i

ved€né u okŤesního soudu v olomouci

Předsedr okreŠniho soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému

ilili; ;kň""vi shora rubrikovaný spis' a to postupem dle přechodných

".tnoo""ni 'tar"na 
ao Části první, Čl' lI zákč' 3s620l2 Sb"

kdv

dle bodu 2) lěchlo piechodných usEnoveni říleni o \'jkonu rozhodnuti' Lrerá byla Zaháiena piede

;;'";i:ilíj;';;.i';;r'oň',jronu u r'"Jpoale s 25l ákona Č' qq/ lqÓ3 Sb" \e /néni ú'inném ode

dne nabýi úainnosli tohoto lákona' n"pJáji po 
"ani 

nab}'ti účinnorti lohoto 7álona do působno'ti

ili]",l i",,i _^.r'"" ro\nomémě .*i '.iaii exelrrtory_ kleří byli jmenovani do jeho obvodu'

:"':J'.H;i" ll.,,];;;"il!í"l'oii"i"l'er'o *'a'ího exeiutora' Nenlli do obvod! soudu jmenován

;##ilil#.'.;ff;i"J'..^''t'" '""""ěrně 
mezi sor'rdní exekutory' kteří byli jmenováni do

;ii:i""T#ji:'ř; .a'"p.r"l."" hranici stímto obvodem a L1e4ý Patří do obvodu steiného

kÍajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ust]ano\ení o DÍedání spisů sepíŠe předseda soudu a soudnl exekutor

"r"'"t"'iř'r' '. 
oi, 

'i}'1ečného 
odkIadu;eř€iní na utedni desie soudu' na úředni desce soudního

:'"il;;';;; ;;,;.*,ových stránkách Exekuto",ske komory Ceske republik}'' V proroLolu se uvede

!i#á;čk; ffi;""i'"l_".i ,r'r"'t'rků_ii'"rri, exekutor' kter1i spis prevzal' a den' kdy k převzetí

spisu došlo'

Za potÉiti shoŤa uÝ€deíých bodů př€chodných ustaloYení byla shora řubŤikoYaná věc

iJ'"li*" 
" 

pi"oa"a 
"e 

soudnimu exekutororr úgr. Ing. Rarlimu opletdovi' se sídlem olornouc'

Pavelčákova 14.

soudíí poplat€k necht'ie uhřáz€n ne úč€t sourtu č' 3703-921811/0710' vs 44120ó6812'

v Olomouci dne 12.4.2013

předs OS v Olomouci

)

admin
Rectangle
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Číslojednací: 44 E 669D0l2 -I9

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU olGEsNÍM soI-rDEM v oLoMoUcI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle přechodných ustanoveni vtěleDých do čísti první'

cl. II zákč' 396/2012 sb.'

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zn. 44E 669/2012

ve věci oprávněného Magistrát města olomouce, Horní náměstí 583/0, 779 00

proti povinnému

Olomouc 9

Dagmar Bryantová' nar. 04.03.1932'

Ztkova 630111, 179 00 Olomouc

vedené u Okresního soudu v olomouci

Předseda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenénu
soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, & to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části přvní, čl. II zákč. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a která podle Š 25l Zíkona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode
dne nab}tí účinnosti tohoto ákona' nespadají po dni nabýí účinnosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvfhne Íovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a v}Ťozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutoÍ, soud řizeni rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu' který má společnou hmnici s tímto obvodem a kteťý patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutoÍ
prctokol, kteqi se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
€xekutoB a na interneto\.ých stránkách Exekutorské komory České republiky. V protoko|u se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řízení, ex€k_utor, který spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

za ponžití shora uved€ných bodů přechodných ustánoYení byla shora řubrikovaíá věc
ÍozvŤžeÍa a předává se soudnímu ex€kutoroYi Mgr' Ing. Radimu opletalovi' se sídlem o|omouc'
Pav€lčákova 14.

soudní poplatek [€cht'je uhŤazen na účet soudu č. 3703-921811/0710' vs 44120669l2.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr Jelínek
OS v Olomouci Šoudni exekutorpřed

,,, .' , \,"iJ'iJlu

admin
Rectangle



057EX1481/1
Číslo iednací: 43 [, 81 5t20l2 -16

r'nororor, o pŘnDÁNÍ sPIsU oKREstvÍu sounru v oLoMoUCI
souoxiir.ru nxnrrnoRovl dle přechodných ustanovení vtělených do části prvni'

Cl. Il zák.č. 396/2012 Sb.'

ve věci yýkonu rozhodnutí sp' zrr' 43 E 8l5l2n12

ve věci opřávněného Magistrát města olomouce, Hořúí níměs tí 5a3lo,77g oo

přoti povinnému

Olomouc 9

Michal Schain, nar. 04,03,1992,

Masarykovo nám' 1' 783 9l Uničov

vedené u okresÍího soudu v olomouci

PředŠeda okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutořovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení rtělená do části první, čL II zák'č' 39612012 sb.,
kdv

dle l'odu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o v'ýkonu rozhodnutí, ktelá byla zahájena přede
dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a ktení pod|e $ 25l zákona č. 99119ó3 sb., ve znění účinném ode
dne nab}tí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nab}Íí účimosti tohoto zákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne řovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a q.rozumí o tom oprávněného a přísluŠného soudního exekutom' NeníJi do obvodu soudujmenován
žádný €xekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteď má společnou hranici stímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše př€dseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteÚ se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudníbo
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu, označení účastníků řízení, exekutor, kte.ý spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ polržilí shorB uved€Íých bodů přecbodných ustanov€ní byla shora rubřikoyanó věc
rozvržena a předává se soudnímu €x€kutoroYi Mgr. Ing. Radimu oplet'lovi' se sÍdlem olomouc,
Pavelčákova l4.

soudní poplatek nechť je uhrazen na účet soudu č. 3703-921E1l/07l0' vs 4312081512.

V Olomouci dne 12.4.2013

JUDr. .Ielínek
v Olomoucipředs soudní exekutor

admin
Rectangle



057E)(1506/13
Číslojednací: 43 E 888Do12 -l1

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených rto částiprvní,

cl. II zákč. 396/2012 sb.,

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 43 E 88812012

ve věci oprívněného Úřad práce českó republika - krajská pobočka v olomouci,

proti povinnému

vejdovskébo 988/4' 772 00 olomouc

Lenka HŤadilová, nar. 26.o6.1968,

Komenského 921123, 772 00 olomouc

v€deíé u okŤesíího soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v Olomouci níže uv€deného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shořa rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části první, čL II zák'č. 39ó12012 sb';
kdv

dl€ bodu 2) těchto přecbďných ustanovení řízeni o výkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto ákona a která podle s 25 ] zákona č' 99/ 196] Sb', ve;néní účinném ode
dne.nabýi účinnosti tohoto zákon4 nespadají po dni nabÍi účinnosti tohoto zlíkona do působnosti
soudu, soud rozvrlrrre rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do jehó obvodu,
avyrozumi o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutoÍa' NeníJi do obvodu so;du jmenován
Žádný exekutor, soud řízeni rozvřhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, keří bylijmenovríni do
obvodu soudu, kteÍ,i má společnou hranici s tímto obvod€m a kteý patří do obvodu stejného
kajského soudu.

dle bodu E) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše př€dseda soudu a soudní exekutor
protokol, kteIý se bez zbýečného odkladu zveřejní na úřední desie soudu, na úředni desce soudního
exekutom a na intemetových stránkách Exekutorské kornory české republiky' V pÍotokolu s€ uvede
spisová mačka soudu. označení účastníkli řízeni, exekutor, který spis prevzál, a áen, kdy k převzetí
spisu došIo'

za wnžití shorá uvedeDých bodů přechodných ustanoveď by|a shořa rubřikovaná Yěc
rozvÉena a předáYá Š€ soudnímu €xekutořovi Mgr. Ing. Radimu opleta|ovi' s€ sídlem olomouc,
Pavelčáková 14'

V Olomouci dne 12.4.2013

.II'Dř_ hal Jelínek
před OS v Olomouci

oKn r sNl SouD
r/t 3s v CIOMOUCI

soudní ex€kutor
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057E)(1503/15
Číslo jednací: 43 E 52nt2012 -26

PRoToKoL o PŘEDliNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRo\aI dle přechodnýcb ustanovení vtu""y"n á" č-eJi*"r,

cl. II zál<.č.396/2012 sb.,

ve věci Yýkonu rozhodnutí sp. zD. 43 E 52ot2o12

ve věci oprávněného statutární město olomouc, Horní náměst í 5a3,77g 1l
Olomouc

přoti povinnému Tereza Kopecká' nar. 08.04.1983,

Pelackého 621ll,771 00 Olomouc

vedené u okŤ€sního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi shora řubřikovaný spis, a to postupeln dle přechodných
ustanovení vtělená do česti pnrri, čt. II zálLč. i96io12 sb.;
kdv

d|e bodu 2) těchto přechodných ustanov€ní řízení o \.ýkonu rozhodnutí, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto ziikona a ktená pod]€ $ 25l zákona č' 9911963 sb., ve;ění účinném ode
dn€'nab}Ťí účinnoýi tohoto zákon_a. nespadají po dni nab}tí účinnosti tohoto zákona do působnosti
souou, souo rozvrhne rovnoměmě m€7i soudní exekutory, kteří byli jmenováni do ieh'o obvodu.
a$7rozumí o tom opr.áv[ěného a přís|ušného soudního exekutora. NeniJi do obvodu soudu jmenován
žádný exekutor, soud řízmí rozvrhn€ rovnomčmé m€zi soudni exekutory, kteii byii jmenováni do
obvodu' soudu, kte{ý má společnou hranici stimto obvodem a tteryi patri ao'ouuoau stejnotro
klajského soudu'

d|e bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudni ex€kutor
protokol, kteFý se bez zbýečného odkladu zveiejni na uiedni desce soudu, ía úředni desce soudního
exekutora a na int€metových stránkách Exekutorské komory České Iepubiilry' V pÍotokolu se uv€de
spisová značka soudu. označení účastníkli iizení, exekutot kteÍý spis'přev;l' a áen, kdy k převzetí
spisu došlo.

z^ po!žití shořa uvedených bodů přechodtrých ustanovení by|a Šhořa rubrikovaná věcrozvÉ€na a předává se soudnímu etekutořovi Mgr. Ing' Rarlirnu opleta|oYi, s€ sídl€m olomouc,Pave|čákova l4.

V Olomouci dne 12,4.2013

.IIiDr. al Jelínek
před OS v Olomouci
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0s7EX3446|'.1 3
Sp. zn. soudu:34 E 1228/2012

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okÍeslri soud v PřeÍově ve věci {ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Česká republika - Úřad práce České repub|iky se sídlem na Karlově
náměstí 1359/1, Praha 2, Krajská pobočka v olomouci' Vejdovského
988/4, olomouc, adresa pÍo doručováni: ikrctinovo náÍn. 16812',

Přerov

prot;

Povinnému (povinné): Václav Melka, nar' 19'7.l95ó, Stříbrnice 42, 752 01' Kojetín

předal prosřednictvim doŽádaného soudu soudnímu exekutorovi Mgr' tng' Radimu opletalovi, se

sidlem Exekutorského úřadu v olomouci, Pavelčrikova 14, v souladu s bod€m 2,5 a 8 čl'
přechodných ustanovení zákona č' 39612012 Sb', kteřým se mění zákon č' 99/1963 Sb'' občanský

soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou J4E |22812012.
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057EX 739 Í14

EXEKI]ToRSLÍ ÚŘÁD PRosTĚJov
Mg.. t3 ka Čé.nošková' soudni €xekuÍor

l)l'Lnirl,7ta 01 l'ro*iror
(' .ó'rr5oi o$idieniF( (jR č 0l3
B].ttl í \t.]ťnj ll90004ll5ór/2ó00

lll]' fA +4205u2336l02.csNÍ ?]9 05ó 3l$
ID d1l|é {lrrinkÝ:9'!gl'e
E \ír'l !n!aÍof:(a]c\![ut r1rJostqlýcz.Í}sc\(lú.l PÍÁt !^ .7

Č.i. 018 Ex 03963/13-010
Č.i.| 26 E 96 / 2011

I'Ígr' l'cnka Černoškor'á'

oprávnčné/ho:

Proti

Protokol o předání spisu

soudní cxc]<Lrtor' Exel:ut(]lský uiad ?rostójov

Magistrát něsta olomouce, se sidlem Horni tráměEti 583, olomouc 771

21,

Květoslava vičíková, bytem Klenovice na Hané čp'125, Klenovice na Hané

19823, P(Č, 61-51-2'7 /1560

exckutotovi Mgr'Ing'Raďm op1etal' Exekutonký uřad

exekučoí spis' pod sprsovou ŽMčkou č'j' Ex 03963/13 dle !

V Ptostěiově' dnc: 21 1 .2414

E\ekuioÍský úřa.l Plostčjov

piedal <1ne ''1'4,í''4!. "'"a"i^"
Pave1čákova 14, o]omouc' výše uvedcnj'
.i.1b odst' 1 zákona 120/2001 sb (e'i.)'

EIekulorsky Uiarj v Proslélové
Mgi' Lenka ěERNoŠKovÁ
oo] 71. 796 01 PBosTĚJoV

/ 
lel': 582336099 leuÍax] 582336100

ExekuIorský úřad
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057EX3 447 1,13
Sp. zn. soudu: 34 E 133712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Přerově ve věci l:ikonu rozhodnutí

opŤávněného (oprávněné): Česká republika - Úřad práce České republiky se sídlem na Karlově
náměstí l359/1, Praha 2, Krajská pobočka v olomouci' vejdovského
988/4, olomouc' adresa pro doručování: Ž€rotínovo n^m' 16812]-
Přerov

proti

Povinnému (povinné): Anna Miková, nar' 19.3 ' 196l, Padlých Hrdinú 101, Ko.jctín

předal prostřcdnictvím dožádaného soudu soudnímu exekutorovi MgÍ' Ing' Radimu opletalovi' se
sídlem Exekutorského úřadu v olomouci' Pavelčákova 14, v souladu s bodem 2' 5 a 8 č]-
přechodných ustanovení ákona é.396/2012 sb'' kteqÍm se mění zákon č. 99/1963 sb-, občanský
soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 34E' 1337/2012.

7.........'..'...'.. ......}'..*''dň::x
soudu Podpis exekutora, i spis převzal

' ' - -rili
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057EXT445!13
SP zn soudu:34 E 1339/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Přerově v€ včc; výkonu roáodnutí

ooravnéného (oprávnéné)| C€ská republika - Úřad práce České' republiL]. se sídlem na Karlově

náměsLi it5q't, Prahu 2' Krajská poboeka r Olomorrci' Vejdo\ského

988/4' olomouc' adresa pro doíuČováni: ŽerotÍnovo #m 16aD1'

Přerov

AndÍea ondičová' nat' 28''7 '|g81, trv. býem Jižní čtvď IV 13'

Přerov, fakticky bytem Dluhonská 94, Přerov

oiedal olosliednicn im do/ádaného .oudu coudnimu exekuloro\i Mgr' tng' Radimu

ijjř. i'.t".r't"r,. uiadu \ olomouci' Pa\elčáko\a l4' vsouladu s bodem 2'

"i."r.a"i"t' ".r"".'""í 
/akona č' Jqó 2ol2 Sb" kleÍ}m 5e měnl zákon Č' oq'la6]

loudniiáá,.pis redenj pod 5pi5o\oU lna'kou 14t l l3s/20l2'

pÍoti

Povinnému (povinné):

Opletalovi. se

5aEčl.|I
sb', občanský
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s57ExÍ114Í14
Číslo jednací: 4,t E 886/2003-14

PRoToKoL o PŘEnÁlÍ sprsu oxnnsNÍlt souonu v oLoMoUCI
souňŇiúu unxUToRoVI rtle přechodných ustanovení vtělených do Části první,

Cl. lI zákč. 396/2012 Sb..

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn' 44 E 8a6l2003

ve věci oprávněného česká republika - Okrcsní soud v olomouci, tř. svobody 16'

proti povinnému

771 38. Olomouc

Rostislav Kauer

nar. 30.06.1978, Laze.ká 68116,11'| 02, Olomouc

vedené u okřesního soudu y olomouci

Předseda okresniho soudu v Olomouci níže uvedenóbo dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubňkovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanoveíí vtělená do části pnní, čl. II zák'č. 396/2012 sb.'
kdv

dlc bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozlrodnutí, kteÍá byla zahájena přede

dnem nabyri účinnosti tohoto ákona a kteřá podle $ 25l zákona č. 99/1963 sb., ve znění účinném ode

dne nabytí účinnosti tohoto ákona, nespadají po dni nabytí úěinnosti tohoto zákona do působnosti

soudu, soud rozvrhne lovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jmenováni do jeho obvodu,

a lyrozumi o tom oprávněného a příslušného soudniho ex€kutořa. NeníJi do obvodu soudujmenován

žájný exekuto1 soud řizení rozvihne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteří byli jrnenováni do

obvoirr soudu, který má společnou hranici s1ímto obvodem a kteď patři do obvodu stejného

kmjského soÚdu'

dle bodu 8) přechodných ustanov€ní o předání spisú sepíše předseda soudu a soudní exekutor

protokol, kteý se bez ziýečného odkladu zleiejnr na úrední desce soudu, na úiedni desce soudního

lxekutoÁ a na internetoqich stránkách E\ekutorsLé komory České republilf' V protokolu se uvede

spisová značka sourlu, ozračení účastníků řizeni, exekutor, kteťý spis převza], a dcn' kdy k převzetí

spisu došlo.

Za po\žití shora uvealeíýcb bodů přechodných ustanovení byla shora ruhřikovaná věc

rozvižena a předává se sourlnimu exekutorovi Mgr. Ing. Radimu oplctalovi se sidlem olomouc,

Pavelčákova l4'

V Olomouci dne 25.2.2014

JUDx Jclínek
předs OS v Olomouci
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057EX3448/15
Sp. zn. soudu: 14 E 1338/2012

Protokol o předáDí spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Přerově ve věci Úkonu rozbodnutí

oprávněnélro (oprávněn" 
iTYJTjlJ'Í";.!;a"1.1.9 9;.t" *publiky se sídlem na Karlově
n"'o' or"In"],"'iTjj. ::j.I" o:b:u." v ólomouci' Vejdovského
Přerov pro doručováni: zerotínoýo náÍn. 168/21-

proti

Povinnému (povinné): Ijubomíra Mirgová, nar' ] '2' 19ó3, Kojetínská 36' Přerov

lť"il;T.:íx,:''".};f"hťil.5!il!T;i{:]H;T\" j*",,:"l1fl 
"'i*;"}ll]il?,l.,ť"ll'li\oudni iad.spis \edenj oil;';;;"";;;i;'" i;i i]:;,ii; '*' zalon c' gq'lo6J sb. obČan5ky

r 0 1i o.'.

,, ort_ 'J '' rorJ

. ......,..........,...,...one.,

I
I

--''l,,,_- \/(
''" :--. ': - ---.--.'....:.)-.--.ťodpls předsed} soudt/ -...'.&.**in.:;
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05?EX3449t1,
Sp. zn. soudu: 34 E 122712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okesní soud v PřeÍově ve věci !'ýkonu rozhodnutí

opiávněného (oprávněné): Česká republika _ Úřad práce České republiky. se sídlem na Karlově

náměstí 1359/1, Praha 2, Krajská pobočka v'olomoucj' vejdovského
988/4' otomouc, adresa pro doručování: zerotínovo nám' ]ó8/21'

Přerov

3

proti

Povinnému (povinné):

předal prostřednictvím doádaného soudu soudnímu exekutorovi Mgr' Ing' Radimu opleta]ovi' se

;idlem Exekuto$kého úřadu v olomouci, Pavelčákova 14, v souladu sbodem 2,5 a 8 čl' t]
ořechodn\ch ustano\,eni zákona a.39612012 sb., kterým se měni zákon č- 99/1963 sb', občanský

.oudni iáá'.pisredenypod spiso\oU /naČkou l4L l227 20l2'

Lukáš Mii|]eÍ. nar' 4'7' l991. Gen' šteflínika" 3' Přerov

Podpis ex€kutoi sprs prevzarPodpis předsed
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05?EX3451t1:
SP m soudu: 34 E 1341/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okřesní soud v Přerově ve věci výkonu Íozhodnutí

onrá!néného toprá\ néné): Ce'ka repuhlil'a - Úiad prale Čerké republik1 se 'idlem 
na Karlově

á'ésli lJ);''i] P';h; 2l rrai'tá potoit'u u otomouci' Vejdo\ sl'ého

988/a' oloíouc' uái"'u p'o dorueo";'ni: Zeroťnovo nám ]68/21'

Př€rov

proti

Povinnému (povinné): MaÍtina valášková' nar. 26'12'199], Galašdva 1738' Hranice

Diedalpros!ÍednicNlmdoádanéhosoudusoudnimuerel.utororiMgr'lng'Radim.u
.idlem l'xekutorského úřadu volomoucl' Pa\elČáko\a l4' t souladu ' bodem 2_'

:*il;,J;;*;;'""i )]Lonu t.lso''2oiz Sb'' tleÍ}m se méni zá|on Č' qq'lqo]

l;;;;;á';ta'J*y pod 'pisotou 
7naČlou J4t l14l 20l2'

Opletalovi, se

5 a8čl. lI
Sb., občanský

1L11,2013
.i

Podpis exchutora' t'teq; spis pie'vzal
Podpis předsedy
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057EX ,t,

i 119114
Číslojednací: ,16 E 460/2003-9

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKREsNiM soUDEM v oLoMoUcI
soUDNÍMU EXEKUToROVI dle přechodných ustanovení vtělených do části první,

Cl. II zákč. 396/2012 Sb.'

ve věci výkonu rozhodnutí sp. zn. 46 E 460D0o3

ve věci oprávněného Česká republika - okrcsní soud v olomouci, tř' Svobody ló,

proti poyiÍnému

771 38, Olomouc

Milan Straka

nar. 29'07.1980' Dělnick{ 553/17' 779 00' olomouc

vedené u okrcsního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
Šoudnímu exekutorovi shora rubrikoYaný spis, a to postupem dle přechodíých
ustanoYení vtělená do části první, čl. II záLč.396/2012 sb',
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede

dnem nabýí účinnostitohoto ákona a která podle $ 25] ákona č. 99/1963 Sb.' ve znění účinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zíkona, nespadaji po dni nabýí účinnosti tohoto ziákona do působnosti

soudu, soud řozvřhne rcvnomčmě mezi soudní exekuÍory' kteři byli jmenováni do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudního exekutora. NeníJi do obvodu soudujmenován
ádný exekutor, soud řizeni rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kte4ý má společnou hÍanici s timto obvodem a kteď patří do obvodu stejného
krajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanoveni o předani spisů sepiŠe piedseda soudu a soudni exekutor
protokol' ktelý se bez zbýečného odkladu zveiejni na Úiedni desce soudu. na Úednl desce soudního
exekutora a na intemetových střánkích Exekutorske komory ceské republiky' V protokolu se uvede

spisová znaěka soudu, omačení účastníků řízeni, exekutor' kteď spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu doŠlo.

Z^ pol'žiti shora uvedených bodů přechodných ustanovení byl. shora řubřikovaná věc
rozvržena a předává sc soudnímu €xekutolovi Mgr. Ing. Radimu opletalovi se sídl€m olomouc,
Pav€lčákova 1,1.

V Olomouci dnc 25.2.2014

.lUDr. al .Ielínek
před OS v Olomouci
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057E111117 t14
Číslojednací: 41 E 657/2003-12

pnoToxot o pŘBDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUcI
souoxÍuu oxrruToRovl dle přechodných ustanovení ytělených do části první,

CL II zákč. 39612012 sb.,

ve věci oprávněného

přoti povinnému

ve věci {ýkonu rozhodnutí sp. zn. 4l E 65712003

česká rgpublika - okresní soud v Olomouci' tř. svobody 16,

771 38, Olomouc

Jaroslav Kaleja

nar. 27.04.1972, Skupova 573/13, 779 00, Olomouc

vedené u okresního soudu v Olomoucr

Předseda okresního soudu v olomouci níže uyedeného dne předal označenému
soudnímu €xekutorovi shořa rubrikovaíý spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do Části první, čl. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o Yikonu lozhodnutí. ktelá byla zahájena přede
dnem nabytí účinnostitohoto ákona a která pod]e $ 251 zákona č' 99/1963 sb', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadají po dni nabytí účinnosti tohoto ákona do působnosti
soudu, soud rozvrhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenováni do jeho obvodu,
a r}'rozumí o tom opÍávněného a přislušného soudního exekutora. Není-li do obvodu soudujmenován
Žádný exekutor, soud řízení rozvrhne rovnoměmě mezi soudní cxokutory, kteří byli jmenováni do
obvodu soudu, kteťý má společnou híanici s tímto obvodem a který patří do obvodu stejného
krajského soudu.

dle boÍlu 8) přeohodných ustanovení o předáni spisů sepíše předs€da soudu a soudní exekutor
protokol, ktený se b€z zbýečného odkladu zv€řejni na úřcdní dcscc soudu, na úřcdní desce soudniho
exekutora a na intemetových stránkách Exekutorské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová mačka soudu, označení účastníků řízcní, exckutol' kleqi spis převzal. a den' kdy k převzetí
spisu došlo.

za pou\žiti shora uvedenýcb bodů přechodných ustalrovení byla sbora íubřikovaná věc
rozvržena a předává s€ soudnimu exekutoroYi Mgr.I[g. Radimu opletslovi' s€ sídlcm olomouc'
Pavclčákov| 14.

V Olomouci dne 25,2,2014

hal Jelínek
OS v Olomouci soudni erekutoř
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sSIEx1115t14
Číslojednací: 45 E 884/2003-23

pnororor- o r,ŘrDÁNÍ sPIsU oKREsNÍlr souonlr v oLoMoUc|
souoNÍuu nxnruToRovl dle přechodných ustanoyení vtělených do části první,

Cl. II zák.č. 396/2012 Sb.'

v€ věci r"ýkonu rozhodnutí sp. zn. 45 E 884/2003

ve věcl oprávněného česká rcpublika - Okresní soud y Olomouci, tř. svobody 16,

proti povinnému

771 38, Olomouc

Jaroslav Kaleja

nar. 27.0,1.1972, skupova 573/13,779 00, Olomouc

ichal Jelín€k

vedené u okresního soudu v olomouci

Předscda okresního soudu v olomouci nže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubrikovaný spis, a to postupem dle přechodných
ustanovení vtělená do části pnní, čl. II zák.č' 396/2012 sb.'
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řizeni o výkonu roáodnutí' která by]a zahájena přede

dnem nab'tí účinnosti tohoto zákona a kt€Íá podle s 25 l zákona č ' 99/ l 963 Sb 
' ' 

ve měn i ťrčinném ode

dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabýí účinnosti tohoto zíkona do působnosti

soudu' soud rozvrhne řovnoměmě m€zi soudní exekutory, keří byli jmenováni do jeho obvodu,

a vyrozumí o tom opťáVněného a příslušného soudního exekutora' NeníJi do obvodu soudujmenován

žájný exekutor, soud řizení rozvúne rovnoměmě mezi soudní exekutory, kteři byli jrrenováni do

obvodu soudu, který má společnou hřanici stímto obvodem a kteď patří do obvodu stejného

kIajského soudu'

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor

pťotokol' kteý se bez zbýečného odkladu z\'eiejni na úiedni desce soudu' na úredni desce soudního

exekutora a na intemetor:ých stránkách Exekutorské komory České republil}. V pÍotokolu se uvede

spisová značka soudu' oznaěení účastníků řízení' exekutor, kte{/ spis převzal' a den, kdy k převzetí

spisu došlo.

z^ poltžití shora uv€d€íých bodů přechodných uslanovení bylá shora řuhřikovaná věc

rozvržena a předáYá se soudnímu ex€kutorovi Mgř. lng. Radimu opletaloYi, se sídlem olomouc'
Pav€lčákova 14.

v olomouci díe 25.2.2014

o:
t

os v C)lomouci
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057EX3 447 1,13
Sp. zn. soudu: 34 E 133712012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v Přerově ve věci l:ikonu rozhodnutí

opŤávněného (oprávněné): Česká republika - Úřad práce České republiky se sídlem na Karlově
náměstí l359/1, Praha 2, Krajská pobočka v olomouci' vejdovského
988/4, olomouc' adresa pro doručování: Ž€rotínovo n^m' 16812]-
Přerov

proti

Povinnému (povinné): Anna Miková, nar' 19.3 ' 196l, Padlých Hrdinú 101, Ko.jctín

předal prostřcdnictvím dožádaného soudu soudnímu exekutorovi MgÍ' Ing' Radimu opletalovi' se
sídlem Exekutorského úřadu v olomouci' Pavelčákova 14, v souladu s bodem 2' 5 a 8 č]-
přechodných ustanovení ákona é.396/2012 sb'' kteqÍm se mění zákon č. 99/1963 sb-, občanský
soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 34E' 1337/2012.

7.........'..'...'.. ......}'..*''dň::x
soudu Podpis exekutora, i spis převzal

' ' - -rili
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057EX1118/14
Číslojcdnací: 42 E 823/2002-79

PRoToKoL o PŘEDÁNi sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
soUDNÍMU EXEKUToRoVI dle přechodných ustanovení vtělených do Části první'

Cl' ll zákč.39ó12012 sb.'

' vevěcir/ýkonúrozhodnutísp.zn.42D823l20o2

ve věci oprávnčného Česká republika _ okresní soud v Olomouci, tř. svobody l6'

proti povinnému

771 38, Olornouc

Ladislar BoháčeL

nar. 15.05.1960, bytem Litovel, Březové 1

vedené u okresního soudu v olomouci

Předseda Okresního soudu v Olomouci níže uvedeného dne předal označenému

soudnímu exekutorovi shora rubřikovaný spis, a to postupem dle přechodných

ustanov€ní vtělená do části první, ČL II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dle bodu 2) těchto přechodných ustanovení řízení o výkonu rczhodnutí, která byla zahájena přede

dnem nab}tí účinnosti tohoto zákona a kter.{ podle $ 251 ákona č. 99/]963 Sb., ve znění účinném ode

dn€ nabyaí účinnosti tohoto zákona, ncspadaji po dni nabýí účinnosti tohoto zíkona do působnosti

soudu. soud Íoz\Ťhne rovnoměmě mezi soudni exekutory, kteří byli jmenováni do jeho obvodu,

a }yrozumí o tom oprávněného a příslušnébo soudního exekutora' Není-li do obvodu soudujmenován

žájný exekutoÍ' soud řizeni rozvrhne rovnoměrně mezi soudní exekutory, kteří byli jmenováni do

obvoiu soudu, ktený má společnou hranici stimto obvodem a ktcď patří do obvodu stejného

krajského soudu.

dl€ bodu 8) přechodných ustanovení o předání spisů sepíše předseda soudu a solldni €xekutoť

protokol, L1eý se bez zbýečného odkladu z\ciejnl na úiednj desce soudu, na úiedni desce soudního

exekutora a na intemetou;ých stránkách Exekutorske komory Ceské repubtiL1. V protokolu se uvede

sp;sová mačka soltdu, označení účastníků řízeni, €xekutor, kteÚ spis převzal, a den, kdy k převzetí

spisu došlo'

Z^ polržití shora uYedených bodů přechodných ustanov€ní byla shora rubrikováná věc

rozvržena a předává se soudnímu exekutorovi Mgr. Ing' Radimu op|etalovi se sidlem olomouc,
Pávclčákova 1 4.

v olomouci díe 25.2.2014

.nIDr. bhal Jelínek
s v Olomoucipředse{a
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t}37 EXí116l14
Čislojednací: 43 E 706/2003-9

PRoToKoL o PŘEDÁNÍ sPIsU oKRESNÍM soUDEM v oLoMoUCI
SoUDNÍMU ExEKUToRovI dle př€chodných ustanov€íí vtělených do části první,

Cl. Il zákč. 396/2012 Sb.'

Ye věci r.ýkonu rozhodnutí sp. zn. 43 E 706D003

ve vccl opravncneno Ceská repub|ika - okresní soud v Olomouci' tř' svobody 16,

proti povinnému

771 38, Olomouc

Pétř Kouřil

nář. 05.12.1973' Dělnickí 545/l' 779 00' olomouc

vedené u okresního soudu y olomouci

Předseda okřesního soudu v olomouci níže uvedeného dne předal označenému
soudnímu exekutorovi Šhora rubrikovaný spis' a to postupcm dle př€chodných
ustanovcní vtělcná do Části prvnÍ, č|. II zák.č. 396/2012 sb.,
kdv

dl€ bodu 2) těchto přechodných ustanoveni řízeni o výkonu rozhodnuti, která byla zahájena přede
dnem nabýí účinnosti tohoto zákona a kt€rá podle $ 25] zákona č. 99/]96] Sb', ve znění účinném ode
dne nabýí účinnosti tohoto zákona, nespadaji po dni nabýi účinnosti tohoto zíkona do působnosti
soudu' soud ťozvÍhne rovnoměmě mezi soudní exekutory' kteří byli jmenování do jeho obvodu,
a vyrozumí o tom oprávněného a příslušného soudniho exekutora. Neni-li do obvodu soudujmenován
žádný exekutor, soud řízení řozvrhne Ťovnoměmě mezi soudni exekutory, kteři byli jmenováni do
obvodu soudu, ktený má společnou hmnici stimto obvodem a kt€Ú patři do obvodu stejného
kÍajského soudu.

dle bodu 8) přechodných ustanovení o předáni spisů sepíše předseda soudu a soudní exekutor
protokol' kteď se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního
exekutora a na interneto\"jch stránkách Exekutořské komory České republiky. V protokolu se uvede
spisová značka soudu' označení účastníků řizení' exekutoí' kteryi spis převzal, a den, kdy k převzetí
spisu došlo.

za po\žiti shora uvedenýcb bodů přechodných ustanoveni byla shora rubrikovaná věc
rozvřžetra a předává s€ soudnímu €xekutorovi Mgr. Iíg. Radimu opletalovi, s€ sídl€m olomouc'
Pavelčákova l4.

V Olomouci dne 25.2.2014

JUDr ichal JelíÍek
soudní exekutorpředs OS v Olomouci
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