
Sp. zn. soudu: 52E 53612008

Protokol o piedfnf spisu soudnimu exekutorovi

Okresni soud v Bieclavi ve vdci vfkonu rozhodnuti

opr6vndn6ho: iesk{ republika - Okresni soud Brno - venkov, Polni994139,

zastoupen.ho: :-::-oo'Brno' 
IC: 00025071

proti
povlnnemu: Roman Rohrer, nar. 16.10.1975,Uherdice 32,691 62, Uherdice,

Ie:68625537

Sb., kterym se mdni z6kon E. 9911963 Sb., obdansky soudni i6d,
spis vedeny pod spisovou znadkou 52 E 536/2008

Okresni soud v Bieclavi dne

JUDr. Josef MuZfl(
piedseda soudu

NIgr. Jarosl

Vzdelávání
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Vzdelávání
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Vzdelávání
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 77430345-182118-150923082312 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 23.09.2015

77430345-182118-150923082312
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CR Okresni soud Brno venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NOANi SPISU SOUDNiiVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Bmo- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotovenf
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zdkona 8,.39612012 Sb., kterym se mEni zdkon
(,.9911963 Sb., obdanskf soudni i6d:

Soudni spis sp. zn: 15 E 39212010

ve vEci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vnEnd): ieskd republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni994l39, 608

04, Brno, VS: 5600062606
zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Julian Vlad, nar. 01.06.1979rbytem Martinsk6 osada 77r 664 84,

Zasthvka u Brna

pro 2.000,00 Kd

2 0 -11- 2015
se dne: pieddvf soudnfmu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorsky riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00

Bmo.

povdien6 zastupov6nim piedsedy
Okresniho soudu Brno-venkov

Mgr. Jaroslava Schafferov6
soudni exekutor, Exekutorsky riiad Brno-venkov

JUDr. fvana Lbsovd

Vzdelávání
Rectangle



Pokraiovr{ni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usnesenf o naineni vlikonu rozhodnutf uloZeno povinndmu uhradit soudnf poplatelq pak soud

qzkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZenf tohoto poplatku. Po jeho
vybr6nf za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnfm symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vfkonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedandm spise exekuce zastavena, aniL dojde k vymoZeni soudnfho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajicfmu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vfkonu rozhodnuti spoledn6 s usnesenfm o zastavenf exekuce (s dotoZtami prrivni mo
vykonatelnosti) a se sddlenfm, Ze soudni poplatek nebyl vymolen a jake rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 79425189-182118-151123145950 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 23.11.2015

79425189-182118-151123145950
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CR Okresni soud Brno venkov
Polnf 39. 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NOANi SPISU SOUDNiVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zhkona (,.39612012 Sb., kter;fm se m6ni z6kon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i5d:

Soudni spis sp. zn.: 17 E 392/2010

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): deski republika - Okresni soud Brno-venkov, Polnf 994139,608
04, Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Julian Vlad, nar. 01.06.1979, bytem Martinskrl osada 77r 664 84,

Zasthvka u Brna

Dro 2.000.00 Kd
2 fl -11- 2015

se dne: piedhvh soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorskf riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

JUDr. IVana Lobovf
povdien6 zastupov6nim piedsedy
Okresniho soudu Brno-venkov

Mgr. Jaroslava Schafferov6
soudni exekutor,

Exekutorski ifiad Brno- venkov

Vzdelávání
Rectangle



Pokraiovr{ni a Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o nalizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybrdni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniL dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vym5hajicimu riiednikovi Okresnfho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 79425978-182118-151123151100 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 23.11.2015

79425978-182118-151123151100
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CR Okresni soud Brno venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNNANI SPISU SOUDNf VTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, r,yhotoveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnjch ustanoveni zdkona (,.39612012 Sb., kterfm se mdni zhkon
d.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 17 E39Il20I0

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vn6n6ho (opr6vndn6): deskd republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni 9941391 608
04. Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinnd): Julian Vlad, nar. 01.06.1979, bytem Martinski osada 77,664 84,

Zasti*ka u Brna

pro 2.000,00 Kd

se dne : ........?..Q...11 ;.?.q1.5.... pi edhv Lsoudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovd, Exekutorskli riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

JUDr.Ivana Losovf
povdien6 zastupov6nim piedsedy
Okresniho soudu Brno-venkov

Mgr. Ja hafferovi
tor,

Exekutorskf riiad venkov

Vzdelávání
Rectangle



Pokraiovr[ni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vfkonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak souo

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybr6ni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anil, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni

exekutor za5le vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vvkonatelnosti) a se sddlenim, Ze soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd rikony byly k vymoZeni

poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 79424579-182118-151123145045 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 23.11.2015

79424579-182118-151123145045
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soud Brno venkov
39, 608 04 Brno

Julian Vlad, nar. 01.06.1979, bytem Martinskf osada 77,664 84,
Zastfvka u Brna

Dro 4.000.00 Kd' 20 -11- 2015

CR Okresnf
Polni

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NOANi SPISU SOUDNINNU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresnfho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotovenf
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni z|kona 8.39612012 Sb., kterim se mEni zflkon
8.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn: 16E39ll20l0

ve vEci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): ieskf republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni994139, 608

04, Brno

proti
povinn6mu (povinn6):

JUDr. Ivana Losov6, povdien6 zastupov6nim
piedsedy Okresniho soudu Brno - venkov

se dne: pieddvf soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorsky riiad Brno-venkov, se sidlem Spitdlka 122133, 602 00

Brno.

Vzdelávání
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Pokraiovdni -2- Spr 154012012

z

Je-li v usneseni o nairzeni vfkonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

v.vkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybrfnf za5le soudnf exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vfkonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniL, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vymdhajfcfmu fiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnutf spolednE s usnesenfm o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vnf moci a
vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoLen a jake rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 79425531-182118-151123150453 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 23.11.2015

79425531-182118-151123150453
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Sp. zn. soudu: 79E25912004

Protokol o piedflni spisu soudnimu exekutorovi

Ivldstskli soud v BrnE ve vdci u.ikonu rozhodnuti

Opr6vnEn6ho (opr6vnEn6): Okresni soud Brno - venkov, Polni 994/39, 608 04, Brno

proti

Povinndmu (povinn6): Marek Gavenda
nar. 05 .01 .7977

piedal soudnimu exekutorovi

Mgr. Jaroslav6 S chafferov6. Exekuto rskf tiiad Brno-venkov

dne 9.biezna 2016 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zhkona d.39612012
Sb., kterym se mdni z6kon (,. 9911963 Sb., obdanskf soudni irld, spis veden;f pod spisovou
znadkou 79825912004.

Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi piedina Yyrozumdni oprivn6n6ho
exekutora o piedfni spisu soudnfmu exekutorovi.

Timto Mdstsky soud v Bnd: iSdh soudniho exekutora

Mgr" Jaroslavu Schafferovu. Exekutorskf f iad Brno-venkov

o vyvd5eni Protokolu o piedfnf spisu soudnimu exekutorovi na elektronickou iriedni desku
Exekutorsk6 komory eesk6 republiky.

V Brnd dne9.3.2016

JUDr. Roman KiS, Ph.D.
piedseda sen6tu

Mgr. Jarosl afferov6aSc
xekutsoudni rka

Vzdelávání
Rectangle



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83247648-182118-160321111125 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 21.03.2016

83247648-182118-160321111125
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Sp. zn. soudu: 75 E 59312006

Protokol o pieddnf spisu soudnimu exekutorovi

Mdstsls"i soud v Brnd ve vEci v,.fkonu rozhodnuti

Opr6vnEndho (opr6vndn6): iR - Okresni soud Brno - venkov
ICO 00025071, Polni 994139,608 04, Brno

proti

Povinndmu (povinn6): Marek Ondr6dek
nar.27 .7 i.1985, Piidni 316, 683 35, Letonice

piedal soudnimu exekutorovi

Mgr. Jaroslavd Schafferov6. Exekutorskf rliad brno-venkov

Dne 4.3.2016 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zdkona (,.39612012 Sb",

kterym se mdni zSkon d. 9911963 Sb., obdansky soudni i6d, spis vedeny pod spisovou
znadkou 758 593/2006.

Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi piedhna Yyrozumini oprdvn6n6ho a

exekutora o pied6n( spisu soudnimu exekutorovi.

Timto Mdstskf soud v BrnE Lhdh soudniho exekutora

Mgr. Jaro slavu S chafferovou. Exekutorskf riiad Brno-venkov

o vyvESenf Protokolu o piedinf spisu soudnimu exekutorovi na elektronickou riiedni desku
Exekutorsk6 komory Cesk6 republiky.

V Brn6 dne 4.3.2016

-! - 
-i>

flo:-' !C\,r---=-->

JUDr. Roman KiS, Ph.D.
piedseda sen6tu

Mgr. Jaros a Sch rov6
soudni xekut a

Vzdelávání
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83247542-182118-160321111023 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 21.03.2016

83247542-182118-160321111023
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in Okresni soud Brno-venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NOANi SPISU SOUDNIiVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoven;f
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zdkona E.39612012 Sb., kterym se mdni zdkon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn:16893812005

ve vdci vfkonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vnEn6): ieskd republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni 994139,608
04, Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinnd): Marek Ondr6iek, n^r. 27.11,1985, bytem Revoluini 435, 664 53,

Ujezd u Brna

pro zfistatek vym6han6 pohled6vky, kter;f dini dle zprhvy opr6vn6n6ho na d. l. 31 d6stku 360,00 Kd

3 $ -[3" ?fi16
se dne: pied6v6 soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovi, Exekutors\f riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

JUDr.Ivana Losovf
piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov

vzdelavani_EK
Rectangle



Pokraiovdni 1-L- Spr 154012012

:

Je-li v usnesenf o naiizeni vfkonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

qrkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybr6ni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedandm spise exekuce zastavena, anil, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajfcimu uiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni naoci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Ze soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 irkony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83485288-182118-160330104634 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 30.03.2016

83485288-182118-160330104634
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CR Okre sni soud Brno-venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

PRoroKoL o pnnuANi sPrsu
EXEKUTOROVI

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

SOUDNiNNU

Protokol o pied6ni spisu Okresnfho soudu Brno- venkov soudnfmu exekutorovi, vyhotovenj'
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zSkona (,.39612012 Sb., kterym se mdni zhkon
().9911963 Sb., obdans[i soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 16E 62412006

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): ieskd republika - Okresni soud Brno-venkov, Polnf 994139,608
04, Brno

zasI.

proti
povinn6mu (povinn6): Ludik Stoiek, nar. 09.02.1961,I;C:14671000, U Kaple 338/164,

664 49, Ostopovice

pro 3.270,00Kt,

se dne: ....;.1..:9.i;..i9]1....... pied6v6 soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovd, Exekutorskf riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

Mgr.
piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov

Exekutors 'f riiad Brno-venkov

Schafferov6
exekutor

vzdelavani_EK
Rectangle



Pokraiovdni a-z- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizenivjkonu rozhodnuti uloZeno povinndmu uhradit soudni poplatek, pak soud
vni moci i

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybrfni za$le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, kterf je uveden jiZ
v usneseni o naiizenivykonu rozhodnutf nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.

Bude-li v piedan6m spisg exekuce zastavena, anil dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni

exekutor za5le vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vjkonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami prrlvni moci a

wkonatelnosti) a se sddlenim, Ze soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd irkony byly k vymoZeni

poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 84724621-182118-160504140357 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 04.05.2016

84724621-182118-160504140357
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Cn Okre d Brno-venkov
04 Brno

snr sou
Polni 39, 608

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNNAUi SPISU SOUDNINNU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnfch ustanoveni zirkona d.

(,.9911963 Sb., obdanskj soudni i6d:

Soudni spis sp. zn: 16 E 84612005

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): ieskf republika - Okresnf soud
04, Brno

soudnimu exekutorovi, vyhotoveny
39612012 Sb.. kterfm se mdni zhkon

Brno-venkov. Polni 994139. 608

zast.

proti
povinndmu (povinnd): Jitka Brimov6, nar.29.05.1969, bytem Palack6ho nr[m. 13,665

01. Rosice

pro 9.975,00 Kd

- 3 -05- 2010

se dne: piedSvd soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorskf riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00

Brno.

JUDr. Ivana Losovf
piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov

vzdelavani_EK
Rectangle



Pokraiovrini -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

wkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybr6ni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vjkonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.

Bude-li v piedandm spise exekuce zastavena, anii, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni

exekutor zaSle vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

wkonatelnosti) a se sd6lenim, Ze soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZenf
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 84801219-182118-160506110052 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 06.05.2016

84801219-182118-160506110052
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in Okresni soud Brno-venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

pRoroKor, o pnnoANi sPISU souDNiivtu
EXEKUTOROVI

Protokol o pieddni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveni
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnjch ustanoveni zhkona (,.39612012 Sb., kterym se mdni zhkon
(,.9911963 Sb., obdansky soudnf i6d:

Soudni spis sp. zn.:168712004

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndndho (opr6vn6n6): ieskf republika - Okresni soud Brno-venkov, Pifkop 11,604 72,

Brno
zast.

proti
povinndmu (povinnd):

pro vymithhni ztstdvaiici d6stky 7.584,00 Kdf J 
-3-fl5 7016

se dne: pied6v6 soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorshf riiad Brno-venkov, se sidlem Spitalta 122133,602 00

Brno.

Du5an Bihari, nar,22.07.1963, bytem Komensk6ho 146' 666 01,
Ti5nov

JUDr. Ivana Losovi
piedsedkynE Okresniho soudu Brno- venkov

Mgr. Ja

Exekutorshf fiad

afferovd

vzdelavani_EK
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Pokraiovdni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usnesenf o naiizeni vfkonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybr6ni zaSle soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, kter;f je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniL dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni

exekutor za5le vym6hajicimu uiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Ze soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 84801139-182118-160506110004 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 06.05.2016

84801139-182118-160506110004
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CR Okre sni
Polni

soud Brno-venkov
39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNUANI SPISU SOUDNiNTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov
v souladu s bodem 8 dl. II piechodn;fch ustanoveni zdkona (,.

(,.9911963 Sb., obdanskf soudni i6d:

Soudnf spis sp. zn; 15 E 27212005

ve vdci vykonu rozhodnuti

oprSvn6n6ho (oprrlvndnd): ieskf republika - Okresni soud
04, Brno

JUDr)Ivanh Losovd
piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov

soudnimu exekutorovi, vyhotoveny
39612012 Sb,, kterym se mdni zhkon

Exekutorsky ii ad Brno-venkov

Brno-venkov, Polnf 99 4139, 608

zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Richard Zi'},ojnik, nar. I 1. 1 0. 19 69, bytem Jungmann ov a 9 68 | 7 5,

664 34, Kuiim

pro 4.000,00 Kd

3 -il5" :illE
se dne: pied6v6 soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovd, Exekutorsky riiad Brno-venkov, se sfdlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

K uhrad6 zbyvd ddstka 1.198 Kd (sddleni opr6vndn6ho na dl. 18)

vzdelavani_EK
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Pokraiovr[ni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybrdni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnfm symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o nalizeni vlfkonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anil, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o nalizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Ze soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 84801065-182118-160506105926 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 06.05.2016

84801065-182118-160506105926
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CR Okre sni soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNUAXI SPISU SOUDNiVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotovenjr
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnfch ustanoveni zhkona (,.39612012 Sb., kterym se mEnf z6kon
(,.9911963 Sb., obdanskj soudni i6d:

Soudni spis sp, zn.: 16E 123412004

ve v6ci vykonu rozhodnuti

opr6vndndho (oprSvndn6): ieskd republika - Okresnf soud Brno-venkov, Piikop 11,604 72,
Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6):

pro 4.000,00 Kd

- 3 -05- ?016
se dne: piedhvh soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovd, Exekutorskf riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

piedsedkynd Okresniho soudu Bmo- venkov

Marek Li5ka, nar. 07 .Q7 .1964, lt z 7 5724944, Kovalo vice 164, 664
06, Viniin6 Sumice

M;;:;;; arrerova

vzdelavani_EK
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Pokraiovdni a Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybriinf za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, kte4f je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniL dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
qfkonu rozhodnuti spoledn6 s usnesenfm o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

v)'konatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 84800990-182118-160506105828 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 06.05.2016

84800990-182118-160506105828
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Cn Okre snf soud Brno-venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNOANi SPISU SOUDNiTVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotovenf
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnfch ustanoveni zhkona (,.39612012 Sb., kterym se m6ni zhkon
(,.9911963 Sb., obdanskj soudni i6d:

Soudni spis sp. zn; 16 E 353/2008

ve vEci vlikonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): ieskd republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni 9941391 608
04, Brno

ZASI,

proti
povinn6mu (povinn6):

pro 2.000,00 Kd
- 3 -fi5- ?0i6

se dne: pied5vri soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorskli fiad Brno-venkov, se sidlem SpitaU<a 122133,602 00

Brno.

piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov

Luddk Stoiek, nar. 09.02.lg6l,ICt 14671000, U Kaple 338/16A,
664 49, Ostopovice

soudni exekutor
Exekut rskf riiad Brno-venkov

vzdelavani_EK
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Pokraiovfni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni v;fkonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybrdni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniy'. dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vymdhajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vfkonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pravni mo
vykonatelnosti) a se sddlenim, Ze soudni poplatek nebyl vymozen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 84949635-182118-160511114011 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 11.05.2016

84949635-182118-160511114011
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Sp. zn. soudu:75E 98812003

Protokol o piedfnf spisu soudnfmu exekutorovi

v'-ikonu rozhodnuti

Okresni soud Brno - venkov, Polni994139, 608 04, Brno

Mdstsh.i soud v Brnd ve vdci

Opr6vndn6ho (oprdvndn6):

proti

Povinndmu (povinn6): Roman Gabdo
nar. 20.08.1982, Dadickdho 202/8, 614 00, Brno

piedal soudnimu exekutorovi

Mgr. Jaroslav6 Schafferov6. Exekutorskf fiad Brno-venkov

dne 23.biezna 2016 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zdkona E.39612012
Sb., kterym se mdni z6kon (). 9911963 Sb., obdansky soudni i5d, spis vedeny pod spisovou
znadkou 758 988/2003"

Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi piedhna Yyrozumdni opr6vn6n6ho a

exekutora o piedinf spisu soudnimu exekutorovi"

Timto Mdstskf soud v Brnd L6dh soudniho exekutora

Mgr. Jaroslavu Schafferovou. Exekutorskf fiad Brno-venkov

o vyvdseni Protokolu o piedinf spisu soudnimu exekutorovi na elektronickou riiednf desku

Exekutorsk6 komory eesk6 republiky.

V Brnd dne23.3.2016

,-r .- T
\ it,;'- l.'i-'.'.r '.-----Gr\LL-l '"r

JUDr. Roman KiS, Ph.D.
piedseda sen6tu

vzdelavani_EK
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83784516-182118-160407115235 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 07.04.2016

83784516-182118-160407115235
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Cn Okre sni soud Brno-venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNNANI SPISU SOUDNIVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o piedani spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhltoveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnjch ustanoveni zhkona (,.39612012 Sb., kterym se mdni zhkon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp, zn.: 15 E28812004

ve vEci vfkonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndnd): ieski republika - Okresni soud Brno-venkov, Piikop llr 604 72,
Brno

zast,

proti
povinn6mu (povinn6): Milan Valenta, nar.23,09.1961, bytem Jana Blahoslava 790/31 664

9l,Ivaniice

pro 5,218,00 Kd

. 30-03-?li1fi
se dne: ........;..:...... pieddvh soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorsky riiad Brno-venkov, se sidlem Spitdlka 122133,602 00
Brno.

Zistatek vym6han6 pohled6vky je 4.968 Kd

piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov
y fiad Brno-venkov

Mgr/J ;K;il;il;;;;;

vzdelavani_EK
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Pokraiovdni a-L- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vjkonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykqnatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybr6ni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pieddrti spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anii, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenfm o zastaveni exekuce (s doloZkami prdvni rnoci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83507081-182118-160330150444 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 30.03.2016

83507081-182118-160330150444
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e n Okresni soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

pRoroKor, o pi.nnANi spISU souDNitvtu
EXEKUTOROVI

Protokol o piedSni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhoto,reny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zdkona 8.39612012 Sb., kter;im se m6ni zhkon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.:168312009

ve vdci vykonu rozhodnuti

oprrivndndho (opr6vndnd): Okresni soud Brno-venkov,Ii: 00025071, Polni 994139,608 04,
Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Arno5t Ol6h, nar, 14.01.1977, bytem Stari osada 9,664 84,

Zasthvka u Brna

pro 9.129,00K(,

se dne : ......$..Q..;.Q3...?.CI.].q..... pied6v6 soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovi, Exekutorskf uiad Brno-venkov, se sidlem Spitrilka 122133,602 00
Brno.

piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov
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Pokraiovdni a Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizenivykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Pojeho
vybrSni zaSle soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnfm symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniL dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vym6hajicimu riiednikovi Okresnfho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83503171-182118-160330142228 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 30.03.2016

83503171-182118-160330142228
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in Okresnf soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NUANi SPISU SOUDNiVTU
XEKUTOROVI

Protokol o piedani spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, uyhltou.n;;
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zhkona ().39612012 Sb., kterfm se mdni z6kon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 15 E 46612004

ve vdci vjkonu rozhodnuti

opr6vn6n6ho (opr6vndnd): deskf republika - Okresni soud Brno-venkov, Piikop 11,604 72,

Brno
zast.

proti
povinn6mu (povinnd): Du5an Bihari, nar.22.07.1963, bytem Komensk6ho 146,666 01,

Ti5nov

pro 4.000,00 Kd

se dne : ....3.0...;!.1...?.Q1.6........ pieddv lsoudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovd, Exekutorsky riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00

Brno.

Zristatek vym6han6 pohled6vky je 3.784 Kd

JU
piedsedkynd

;"" """
a

Brno- venkov
Mgr. J/r afferovf

s dni exekutor
Exekutors riiadBrno-venkov
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Pokraiovrini -2- Spr 154012012

Je-li v usneseni o naiizenivykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak souc
nied nied6nfm snisu vvznalil na tomto usneseni kromd doloZky pr6vni moci i doloZku

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybr6ni za51e soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, kter;f je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vfkonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o piedani spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anii, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni

exekutor zaSle vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni +noci a

wkonatelnosti) a se sddlenim, Ze soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83494564-182118-160330124858 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 30.03.2016

83494564-182118-160330124858
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Cn Okre sni soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

pRoroKor, o pi.noAxi sprsu souDNitvtu
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhioveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni z6kona ().39612012 Sb., kter;fm se mdni z6kon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.:158764/2004

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): ieskf republika - Okresni soud Brno-venkov, Piikop 11,604 72,
Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Du5an Bihari, nar.22,07,1963, bytem Komensk6ho 146,666 01,

TiSnov

pro 4.000,00 Kd

' 30-03-2016 w1,
se dne: ......;..:....::..

Mgr. Jaroslava Schafferovi, Exekutorskf riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka tZitZZ,602 00

Brno.

Zristatek vym6hand pohleddvky je 3.784 Kd

JUi
piedsedkynd Brno- venkov
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Pokraiovrini Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizenivykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybr6ni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.

Bude-li v piedandm spise exekuce zastavena, anii, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vym6hajicimu riiednfkovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spoledn6 s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

wkonatelnosti) a se sddlenim, Ze soudni poplatek nebyl vymoZen a jake rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.

-2



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83494123-182118-160330124124 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 30.03.2016

83494123-182118-160330124124
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cn Okresni soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

pRoroKor, o pf,.noAxi sPlsu souDNivru
EXEKUTOROVI

Protokol o piedani spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhioveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zitkona (,.39612012 Sb., kterym se mdni zhkon
().9911963 Sb., obdanskf soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 15 E 23112004

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndndho (opr6vndn6): ieski republika - Okresni soud Brno-venkov, Piikop llr 604 72,

Brno
zast.

proti
povinn6mu (povinnd): Du5an Bihari, nar.22.07.1963, bytem Komensk6ho 1461 666 01'

TiSnov

pro 7.800,00 Kd

se dne: .......t.t.-9ki[q... pied6v6 soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovd, Exekutorsk;f riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00

Brno.

piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov

vzdelavani_EK
Rectangle



Pokraiov6ni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizenivfkonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vvkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybrdni za$le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ

v usneseni o naiizeni vlfkonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anil dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni

exekutor za5le vym6hajicimu uiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spoledn6 s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni -moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd rikony byly k vymoZeni

poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83491437-182118-160330115942 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 30.03.2016

83491437-182118-160330115942
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CR Okresni soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NUANi SPISU SOUDNIVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresnfho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zikona (,.39612012 Sb., kterfm se mdni z6kon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudnf spis sp. zn:16893912005

ve vdci qfkonu rozhodnutf

opr6vndn6ho (opr6vnEnd): iesk{ republika - Okresni soud Brno-venkov, Polnf 994139,608
04, Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Marek Ondrdiek, nar. 27.11.1985, bytem Revoluini 435,664 53,

Ujezd u Brna

pro zfistatek vym6han6 pohled6vky, ktery Eini dle sddleni opr6vndn6ho na d. l. 38 d6stku

3,204,00 Kd

se dne : ...... 3.0.. ;.03:. ?0.1$..... pied6v6 soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovr[, Exekutors(i riiad Brno-venkov, se sidlem SpitSlka 122133,602 00

Brno.

lava Schafferovfl
soudni exekutor
k;f fiad Brno-venkov

vzdelavani_EK
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Pokraiovfni a Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vvkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybr6ni za3le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedandm spise exekuce zastavena, anil. dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vym6hajicimu uiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vfkonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni Jxloci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Ze soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 83489149-182118-160330112810 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 30.03.2016

83489149-182118-160330112810
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Spr 9116/2013

Sp. zn. soudu: 53 E 4BB/2011

Protokol o pied{ni spisu soudnimu exekutorovi

Okresni soud v OstravE ve vdci Wkonu lozhodnuti

Oprdvndn6ho:

proti

Povinn6mu: Radovan Zacpiiek, nar. 22,04.19 66,
bytem 29. dubna 257129,700 30 Ostrava-Vli5kovice

piedal soudnimu exekutorovi: Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorshf fiad Brno-venkov, se

sidlem Spitflka 122133. 602 00 Brno, dne 20.06.2016 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych
ustanoveni zhkona 8.39612012 Sb., kteryrn se mdni zilkon (,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d, spis

vedeqi pod spisovou znadkou 53 E 488/201 l.

v OstravE dne 20.06.201 6

CR - Okresni soud Brno - venkov
rio ooozsoTt, potni 39,639 00 Brno-Stfi.ice

soudu

.,! lr.: rrr-r,i ir .illil-l'i.rl. u. ,r,.t l

/ C|i li,j [)': 1 r e\,' ii' i] l:r Ll ii;]
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 86805613-182118-160708100639 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 08.07.2016

86805613-182118-160708100639
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Sp. zn. soudu: 548 41,112010

Protokol o piedfnf spisu soudnimu exekutorovi

Okresni soud v Bieclavi ve vdci vfkonu rozhodnuti

oprrivndn6ho:

zastoupen6ho:

proti
povinn6mu:

ieskf republika - Okresni soud Brno - venkov, Polni994139,

:_:_1 

oo, Brno, Ie: 0002507 1

Marie Vrfblikov 6, nar. 29 .09 .1968, Kiepice 406, 69 I 65, Kiepice,

Ie:72379812

piedal soudnimu exekutorovi: Mgr. Jaroslav6 Schafferovd
dne 2 1 06 2015 v souladu s bodem 8 dl. II piechodn;fch ustanoveni zhkona t,.39612012
Sb., kterym se m6ni zfkon(,.9911963 Sb., obdansky soudni i5d,
spis vedeny pod spisovou znadkou 548 4lll20l0

Okresni soud v Bieclavi 2 1 06, 2015

piedseda soudu

vzdelavani_EK
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 86996760-182118-160714124213 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 14.07.2016

86996760-182118-160714124213
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Okresni soud v Ostrav€

OprSvndn6ho:

proti

Povinndmu:

Spr 9116/2013

Sp. zn. soudu: 92 E 48312011

Protokol o pied{ni spisu soudnimu exekutorovi

ve vdci qikonu rozhodnuti

dR - Ok"*sni soud Brno - venkov
rto ooozso7l, potni 39,639 00, Brno-Stfiice

Radovan Zzcphlek, nar. 22.04.19 66,
bytem 29. dubna 257/29,700 30, Ostrava-Vf5kovice

piedal soudnimu exekutorovi: Mgr. Jaroslaya Schafferovd, Exekutorslcf fi'ad Brno-venkov, se

sidlern Spit6lka 122133, 602 00 Bmo dne 20.06.2016 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnfch
ustanoveni zilkona 8.39612012 Sb., kter.-im se m6ni zilkon (,.99111963 Sb., obdansky soudni i6d, spis

vedenf pod spisovou znadkou 928 48312011.

v Ostravd dne 20.06.2016

JUDI. T
m1s

Okresni

v Ostrav6
ui, LJ Siaurlr.r S. 4/6'l$7

70fi g? Osltava-Poruba

Mgr. J chafferovd
soudni dfiekutdr
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 86803383-182118-160708093825 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 08.07.2016

86803383-182118-160708093825

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


in Okresni soud Brno-venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNIAXi SPISU SOUDNINTU
EXEKUTOROVI

Protokol o piedrini spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotovenf
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zdkona t,.39612012 Sb., kter;fm se mdni zftkon
d.9911963 Sb., obdanskli soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 17 E 14212006

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): ieskf republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni gg4l3gr 608
04. Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6): David Dirda, nar,29.01.1985, bytem NidraZnf 72,664 63, Lab1ice

pro 7.800,00 Kd

1 5 -08- 201$

se dne: piedhvd soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovi, Exekutorsky riiad Brno-venkov, se sfdlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

Zristatek vym6han6 pohled6vky dini d6stku 2.807 Kd ( dle sddleni opr6vndn6ho na d1.9 ) .

JUD
piedsedkynd O rno- venkov
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Pokraiovdni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudnf exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybr6ni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usnesenf o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aril, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 88366820-182118-160825142137 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 25.08.2016

88366820-182118-160825142137
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in Okresni soud Brno-venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

pRoroKor-, o pi.noANi sprsu souDNiivru
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnfch ustanoveni zilkona (,.39612012 Sb., kterym se mEni z6kon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: I7 838712006

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): desk6 republika - Okresni soud Brno-venkov, Polnf 994/391 608
04, Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6):

pro 8.325,00 Kd

David Dirda, nar.29.01.1985, bytem NfdraZnf 72,664 63, Lablice

, 15 _09_ ?nlA
se dne : ........:.;....:.-....:.Y j.u.... pied6v6 soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovi, Exekutorsky riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

Zistatekvym6hand pohled6vky dini d6stku 4.595 Kd ( dle sd6leni opr6vndn6ho na dl. 7)
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Pokraiovdni a
'L- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnutf uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybr6ni zaSle soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anil, dojde k vymoZeni soudnfho poplatku, soudnf
exekutor zaSle vym6hajicfmu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
qfkonu rozhodnutf spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pravni mo
yyhonatehq$D a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byl1' k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 88365684-182118-160825140041 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 25.08.2016

88365684-182118-160825140041
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, v Brn6Mdstslii sii'I{1,.
Pcii:i 59

608 0i Brrlo Sp. zn. soudu:77832412005

Protokol o piedr[nf spisu soudnimu exekutorovi

Mdstsky soud v Brnd ve vdci vfkonu rozhodnuti

OprSvnEn6ho (opr6vndn6): Okresni soud Brno - venkov, Polni 994139, 608 04, Brno

proti

Povinndmu (povinnd): Ivo Lotocki
nar. 1 1.09.1959, Mol6kova2l49l7I, 628 00, Brno

piedal soudnimu exekutorovi

Mgr. Jaroslavd Schafferov6, Exekutorskf rfiad Brno-venkov

dne 23, zhYi 2016 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zilkona 8.39612012 Sb.,

kterym se mdni zhkon (,. 9911963 Sb., obdansky soudni i6d, spis vedeny pod spisovou
znadkou 77832412005.

Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi piedhna Yyrozumdni oprfvndn6ho
exekutora o piedfni spisu soudnimu exekutorovi.

Timto M6sts[i soud v BrnE Lhdd soudniho exekutora

Mgr. Jaroslavu Schafferovou. Exekutorskf riiad Brno-venkov

o vyvdseni Protokolu o piedfni spisu soudnfmu exekutorovi na elektronickou riiedni desku
Exekutorsk6 komory eesk6 republiky.

V Brnd dne23.9.2016

$;To,r,*::_::-
JUDr. Roman KiS, Ph.D.

piedseda sentitu
Mgr. J
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 89621246-182118-161005145650 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 05.10.2016

89621246-182118-161005145650
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Sp. zn. soudu: 36 E 32612005

Protokol o pieddni spisu soudnimu exekutorovi

Okresni soud v Pardubicich ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho:

proti

povinn6mu:

ieskf republika - Okresni soud Brno - venkov, zast.
vymrihajici riiednici, Polni 39, 608 04 Brno, dj. 5600014005

Milan Duna, nar. 22.03.1964, bytem Steinbrenerova 6/2,
Vimperk

v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zilkona (,.39612012 Sb., kterym se mdni
zdkon (). 9911963 Sb., obdansky soudni fad, spis vedeny pod spisovou znadkou 36 E
326t2005.

V Pardubicich dne
0 6, 10. 2016

JUDI. Petr Simedek
mistopiedseda soudu
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 89666450-182118-161006142436 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 06.10.2016

89666450-182118-161006142436
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Sp. zn. soudu: 79 E 44512005

Protokol o piedfnf spisu soudnimu exekutorovi

r.,-ikonu rozhodnuti

Okresni soud Brno - venkov, Polni994139, 608 04, Brno

Mdstskf soud v Brnd ve vecr

Opr6vndndho (opr6vnEnd):

proti

Povinndmu (povinn6): Zdenko Vavrek
nar.22.10.1963. Udolni 212149.602 00. Bmo

piedal soudnimu exekutorovi

Msr. Jaroslavi Schafferov6. Exekutorslrf riiad Brno-venkov

dne 23. zhli 2016 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnfch ustanoveni zfkona (,. 39612012 Sb.,

kteqim se mdni zhkon (,. 9911963 Sb., obdansky soudni i6d, spis vedeny pod spisovou
znadkou 798 44512005.

Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi piedhna Yyrozum6ni oprfvndn6ho a

exekutora o piedfni spisu soudnimu exekutorovi.

Timto M6stskf soud v BrnE L6dh soudniho exekutora

Mgr. Jaroslavu Schafferovou. Exekutorskf f iad Brno-venkov

o vyvd5eni Protokolu o piedfni spisu soudnimu exekutorovi na elektronickou riiedni desku
Exekutorsk6 komory eesk6 republiky.

V BrnE dne23.9.2016

r ot\
t,)\_Les tO\,s;:__]}

JUDr. Roman Ki5, Ph.D.
piedseda sen6tu

Mgr. Jard iaSfhafferovd
soud i exe or
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 89566502-182118-161004133846 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 04.10.2016

89566502-182118-161004133846
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Sp. zn. soudu: 80 E 595/2006

Protokol o piedrini spisu soudnimu exekutorovi

Mdstsky soud v Brnd ve v6ci vykonu rozhodnuti

Opr6vn6n6ho (opr6vndn6): eR - Okresni soud Bmo - venkov
ICO 00025071, Polni 994139,608 04, Brno

proti

Povinn6mu (povinn6): Pavel Bdlohradskf
nar. 06.05.1956, Kienov6 65C,602 00, Brno

piedal soudnimu exekutorovi

dne 23. zhfii20l6 v souladu s bodem 8 dl.

kterfm se mdni zhkon d. 9911963 Sb.,

znadkou 80E 595i2006.

II piechodnf ch ustanov eni ztkona d. 39 6 I 2012 Sb,
obdansky soudni i6d, spis vedenli pod spisovou

Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi piedhna Yyrozum6ni oprfvndn6ho a

exekutora o piedfni spisu soudnimu exekutorovi'

Timto Mdstskj' soud v BtnE 26dh soudniho exekutora

o vyvdseni protokolu..o pied6r i spisu soudnimu exekutorovi na elektronickou riiedni desku

Exekutorsk6 komory Cesk6 republiky.

V Brnd dne23.9.2016

rh-.-:, \./Li;,* k)r+._=:.,_.-.-.---

JUDr. Roman KiS, Ph.D.
piedseda sendtu

ava SMgr. Ja

sol
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 89654642-182118-161006112015 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 06.10.2016

89654642-182118-161006112015
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Sp. zn. soudu: 818 529/2006

Protokol o piedfni spisu soudnimu exekutorovi

Mdstskf soud v Brn6 ve vdci vykonu rozhodnuti

Opr6vndn6ho (opr6vnEn6): iesk6 republika - Okresni soud Brno - venkov, Polni 994139, 608 04,
Brno

proti

Povinn6mu (povinn6): Alena Bedn6iovd
nar. 12.05.t986. Mlvnsk| 324 l9a. 602 00. Brno

piedal soudnimu exekutorovi

Mgr. Jaroslavd Schafferov6, Exekutorslcf riiad Brno - venkov

dne27.zfiIi20l6 vsouladusbodem 8 dl. IIpiechodnychustanovenizdkonad.39612012Sb.,
kterfm se mdni zhkon (,. 99/1963 Sb., obdansky soudni i6d, spis vedeny pod spisovou
znadkou 8lE 526/2006.

Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi pied6na Vyrozum6ni oprfvndn6ho a exekutora
o piedfnf spisu soudnimu exekutorovi.

Timto Mdstsky soud v BrnE, Lhd|soudniho exekutora

Mgr. Jaroslavu Schafferovou. Exekutorsky riiad Brno - venkov

o vyvd5eni Protokolu o piedr[ni spisu soudnimu exekutorovi na elektronickou uiedni desku
Exekutorsk6 komory desk6 republiky.

V BrnE dne27.09.2016

S-8"%
JUDr. Roman KiS, Ph.D.

piedseda sen6tu
fferov6aSc

utor
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 90548731-182118-161101113527 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 01.11.2016

90548731-182118-161101113527
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dislo iednaci: 37 E 32212006-tG

Protokol o piedinf spisu soudnimu exekutorovi

Okresni soud v Pardubicich ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho: ieskf republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni 39, 608 04 Brno, dj.
s500003706

proti
povinn6mu: Milan Duna, nar.223.1964, Steinbrenerova 612,385 01 Vimperk

pro 8.8816,- Kd

piedal soudnimu exekutorovi Mgr. Jaroslavd Schafferov6, Exekutorsky rfiiad Brno-
venkov, Spitflka 1221331 602 00 Brno v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni
zhkona d.39612012 Sb., kteqiim se m6ni zikon(,. 9911963 Sb., obdansky soudni irid

spis vedeny pod spisovou znadkou 37 E 322/2006.

JUDr. Petr Sindedek
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 90656231-182118-161103131729 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 03.11.2016

90656231-182118-161103131729
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Okresni soud v Teplicich
U Soudu 1.450 /7L, pSe +f O 64 Teplice 2; telefon: 417 599 111-, fax: 417 539 101.

e-mail:
re ooo249o2

Spisov6 znalka 35 E 60 41 20ll'26

Protokol
o pied6ni spisu

Spis Okresniho soudu v Teplicich ve vdci

opr6vndn6(ho) ieskd republika - Okresni soud Brno - venkov,
Polni 39.608 04. Brno

proti

povinn6(mu) Vfclav Sfdlo, nar. 30.12.1972
Bilinsk6 2743,415 01, Teplice

pro dSstku 4.000,00 Kd

ve smyslu 61. tr piechodnfch ustanoveni zik. d. 39612012 Sb., kterjm se mdni zhkon
8.9911963 Sb., obdanskf soudni i6d, ve znEntpozddj5ich piedpisri, a dal5i souvisejici zhkony,

se piedfv6

soudni exekutorce Mgr, Jaroslavd Schafferov6, Exekutorslc!'riiad Brno - venkov, se sidlem
Spit6lka I22l33,Bmo.

V Teplicich dne 19.12.2016
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 92622849-182118-170106103135 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 06.01.2017

92622849-182118-170106103135
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';r-.' r"" ! ai*i 3c l

608 01 Brno

Protokol

Sp. zn. soudu: 7 5 E 100312005

o pied6ni spisu soudnfmu exekutorovi

Ivan Daniel
nar. 06.08.1962, Husova 16515,602 00, Bmo

Mgr. Jaroslava rov6
soudni exe r

Mdstskf soud v Brnd ve vdci vykonu rozhodnutf

Opr6vndn6ho (opr6vndnd): iR - Okresni soud Brno - venkov
Ieo 00025071, Polni 994139,608 04, Brno

proti
povinn6mu (povinnd):

-i -- ^{)
Lt-is \ou*-::.-,

JUDr. Roman KiS, Ph.D.
piedseda sen6tu

piedal soudnimu exekutorovi dne 24.ledna2}I7 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych

ustanoveni zftkona (,.39612012 Sb., kterym se mdni zdkon d,. 9911963 Sb., obdansky soudni
i6d, spis vedeny pod spisovou znadkou 75 E 1003/2005.

Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi pied6na VyrozumEni opr6vn6n6ho a exekutora
o pleddni spisu soudnfmu exekutorovi.

Timto Mdstslo-i soud v Brnd Ldd6 soudniho exekutora

Mgr. Jaroslavu Schafferovou. Exekutorskf rfiad Brno - venkov

o vyvdseni Protokolu o piedfni spisu soudnimu exekutorovi na elektronickou uiedni desku

Exekutorsk6 komory iesk6 republiky.

V Brnd dne24.01.2017
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 93645632-182118-170207090307 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 07.02.2017

93645632-182118-170207090307
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ivl,ri;;'jiti';: ;i g rl;;l,iii ty.

I',oln{ Sg
608 0X Brrro

L4rnH

Sp. zn, soudu: 80 E 112112005

Protokol o piedfni spisu soudnimu exekutorovi

Mdstslc._i soud v Brnd ve vdci vykonu rozhodnuti

Opr6vndn6lio (opr6vndnd): iR - OLr"rni soud Brno - venkov
ICO 00025071. Polni 994139.608 04. Brno

proti

Povinn6rnu (povinnd): Ivan Daniel
nar.06.08.1962, Husova 16515,602 00, Brno

piedal soudnimu exekutorovi dne24.ledna2011 v souladu s bodem 8 dl. II piechodnfch ustanoveni
z6l<ona(,.39612012 Sb., kter;im se mdni zilkond.99l1963 Sb., obdans[i soudni i6d, spis vedeny pod
spisovou znadkou 80 E 1121/2005.

Spolu se spisem byla soudnimu exekutorovi pied6na Vyrozumdni oprdvndn6ho a exekutora
o pieddnf spisu soudnimu exekutorovi.

Timto Mdstsky soud v Brnd L6da soudniho exekutora

Mgr. Jaros lavu Schafferovou. Exekutorskf riiad Brno-venkov

o vyvdSeni Protokolu o piedfni spisu soudnfmu exekutorovi na elektronickou iriedni desku
Exekutorsk6 komory eesk6 republiky.

V Brnd dne24.Iedna2}Il

A-D
Ljr-s to\L----

JUDr. Roman KiS, Ph.D.
piedseda senStu

M gr. Jaroslaffa Sch{fferov6
soudni exekutor
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 93618475-182118-170206145008 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 06.02.2017

93618475-182118-170206145008
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CR Okresni sou
Polni 39, 608

d Brno-venkov
04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NOAXi SPISU SOUDNIVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zitkona (,.39612012 Sb., kter;fm se mdni zfkon
(,.9911963 Sb., obdansklf soudni i6d:

Soudni spis sp. zn:168 34912012

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): Okresnf soud Brno-venkov,Id: 00025071, Polni 994139,608 04,
Brno

zast.

proti
povinndmu (povirurd): Miroslav Boiil, nar. 31.01.1974, bytem Starohorskf1L50142,664

12, Oslavany

pro 22.050,00 Kd
l,' .:'. ',:. 

'
se dne: pied6v6 soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorskf riiad Brno-venkov, se sfdlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

Udaje k rihradd piedepsan6ho soudniho poplatku- SOP:
- dislo ridtu soudu u eNB: 3703-82864110710
- variabilni symbol (VS): 1216034912
- konstantni symbol (KS): 1148

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovr[ni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinndmu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZenf tohoto poplatku. Po jeho
vybrhni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vfkonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pieddni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anil, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vym6hajicimu riiednfkovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni mo
vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94253655-182118-170224135606 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 24.02.2017

94253655-182118-170224135606
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C R Okresni soud Brno-venkov
39, 608 04 BrnoPolni

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NOAXi SPISU SOUDNIVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o piedrini spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveni
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zdkona (,.39612012 Sb., kterym se mdni zhkon
().9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn: 17 E 17512012

ve vdci vfkonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): Okresni soud Brno-venkov,Ii: 00025071, Polni 9941391608 04,
Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Miroslav Boiil, nar. 31.0L.l97 4, bytem Starohorskf 1150142, 664

12. Oslavanv

pro 10.000,00 Kd
.r. ..i.:' ,iiiti

se dne : .........:..'....:.....::...... piedfv6 soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutors(f riiad Brno-venkov, se sidlem Spitflka 122133,602 00
Brno.

: VS 1217017512

afferovf
soudni kutor

Exekutorsky fiad venkov

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovfni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

wkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybr6ni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, kterjr je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o piedanf spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, ani? dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usnesenf soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami prrivni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd rikony byly k vymoZenf
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94212708-182118-170223132018 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 23.02.2017

94212708-182118-170223132018
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Okresni soud v Pierove ve vecr

Opr6vn6n6ho (opr6vn6n6) :

proti

Povinndmu (povinnd):

Protokol o pieddnf spisu

Sp. zn. soudu:2lF 103412003

soudnimu exekutorovi

vykonu rozhodnuti

CR- Okresni soud v Brni - venkov. Polni 39. Brno

Josefu Bilkovi, nar. 3 0 .7 .197 6, Koj etinsk| 19 4 6 I 3 8, Pierov

piedal prostiednictvim doLsdan6ho soudu soudnimu exekutorovi Mgr. Jaroslavd Schafferov6, se

sidlem Exekutorskdho riiadu v Brnd, Spit6lka 1.22133, Brno, v souladu s bodem 2, 5 a 8 dl. II
piechodnych ustanoveni zhkona (,.39612012 Sb', kterlim se mdni zdkon t'' 9911'963 Sb', obdansky

soudni i6d, spis vedeny pod spisovou znadkou 2LE 103412003.

Podpis Podpis exe kterj spis pievzal

OIffiESNT

1 $ -02- ?nlz

V PNEROVS

vzdelavani
Rectangle



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94174787-182118-170222152012 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 22.02.2017

94174787-182118-170222152012
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in Okresni soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pft.NUANi SPISU SOUDNITUU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zSkona (,.39612012 Sb., kterym se mdni zdkon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 15 E 33/2008

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): teskri republika - Okresnf soud Brno-venkov, Polni 994139,608
04. Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Pavel Dvoifiek, nar.24.07.1985, bytem nfm. 1. kvitna 7119,664

34, Kuiim

pro 2.000,00 Kd

se dne : ......i.1...iii,...,tl.ii..... piedfv a soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorsky niadBrno-venkov, se sidlem Spitdlka 122133,602 00
Brno.

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovfni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizenivfkonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybrini zaSle soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnfm symbolem, kterf je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6nf spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniL dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajicimu uiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94068070-182118-170220125905 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 20.02.2017

94068070-182118-170220125905
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in Okresnf soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

pRoroKor. o pi.nnANi sprsu souDNivru
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveni
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zdkona t,.39612012 Sb., kterym se mdni zhkon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 15 E 11212001

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): deskf republika - Okresnf soud Brno-venkov, Polnf 994139,608
04. Brno

zast.

proti
povinndmu (povinn6):

pro 1.080,00 Kd (d6stka zbyvajici k rihrad6 dle sddleni opr6vn6ndho na (,.1. 12)

se dne : ......i. if ..,.;...,r1iii..... piedav 6 soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorsky uiad Brno-venkov, se sidlem SpitSlka 122133,602 00
Brno.

Sfrka Danihelov 6, nar, 17.06.1973, bytem Piisnotice 10,664 63,
Piisnotice

piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovdni -2- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

qvkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybrani za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu,
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anii, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajicimu riiednfkovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94060470-182118-170220111244 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 20.02.2017

94060470-182118-170220111244
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CR Okre snr
Polni

soud Brno-venkov
39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNNAXi SPISU SOUDNf NNU

EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotovenj
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnfch ustanoveni zilkona d.39612012 Sb., kterym se mdni zdkon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i5d:

Soudni spis sp. zn.: l6E 1182/2008

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndndho (opr6vndn6): Okresnf soud Brno-venkov,Ii: 00025071, Polni 994139,608 04,
Brno

zast.

proti
povinndmu (povinn6): Karel Otoupalik, nar. 13.03.1959, bytem Chaloupky 102/16,664

41, Poprivky

pro 3.597,0Q Kd
i ji n. '{ri j/

se dne: piedixit soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferov6, Exekutors(f uiad Brno-venkov, se sidlem Spitdlka 122133,602 00
Brno.

JUDr.Ivana
udu Brno- venkov

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovfni a Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudnf poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybrhni zaSle soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anil. dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vymrlhajicimu uiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnutf spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pravni mo
vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd rikony byly k vymoLeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94056506-182118-170220102948 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 20.02.2017

94056506-182118-170220102948
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CR Okresnf soud Brno-venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNUANI SPISU SOUDXiVTU
EXEKUTOROVI

protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveny

v souladu s bodem S 8t. tt piechodn;fch ustanoveni zhkona 8,39612012 Sb., kterfm se mdni zhkon

(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn; 16E 57912011

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr5vndn6): Okresni soud Brno-venkov,Ii: 00025071, Polni 994139,608 04,

Brno
zast.

proti
povinn6mu (povinnd):

pro 2.000,00 Kd

se dne : ........ i. !r. ;.t.,i:..?iilL.. piedhv 6 soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorskf riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00

Brno.

piedsedkynd Okresnfho boudu Brno- venkov

Ing. Jan Safrfnek, nar. 03.11.1963, bytem Nebovidsk19133,664
47, Stielice

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovfni 2 Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnutf uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybrhni zaSle soudnf exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o piedanf spisu.
Bude-li v piedandm spise exekuce zastavena, anii, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudnf
exekutor za5le vym6hajicimu iriednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s dolozkami pravni m
vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6 rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 93992269-182118-170216142310 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 16.02.2017

93992269-182118-170216142310
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CR Okresni soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NNANi SPISU SOUDNiVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveni
v souladu s bodem 8 dl, II piechodnych ustanoveni zitkona (,.39612012 Sb., kterfm se mdni zhkon
t,.9911963 Sb., obdanskf soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 15 E 140712009

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): ieskd republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni 39, 608 04,

Brno
zast.

proti
povinndmu (povinnd): Michal Lacko, nar.22.05.1990, bytem Jiiiho z Poddbrad ll7, 664

62, Hru5ovany u Brna

pro 7.800,00 Kd
'i t] -ill- ?il?i

se dne: pieddvh soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutors(i riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno,

piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov
Exekutorsky ii ad Brno-venkov

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovini Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybrrinf za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vfkonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniL dojde k vymoZenf soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajfcimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnutf spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s dolozkami pr6vni mo
vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoLen a jakd rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94014632-182118-170217094514 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 17.02.2017

94014632-182118-170217094514
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in Okresni soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pi.NOAXi SPISU SOUDNiVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveni
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnlich ustanoveni zfukona (,.39612012 Sb., kterfm se mEni zhkon
(,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 15 E 140612009

ve vdci vjkonu rozhodnuti

opr6vndndho (opr6vndnd): deski republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni 39, 608 04,

Brno
zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Michal Lacko, nar.22,05.1990, bytem Jiiiho z Poddbrad 117,664

62, Hru5ovany u Brna

pro 4.000,00 Kd

se dne : ..........i.;r..:i).:;..lji i/.. pieddv 6 soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferov6, Exekutorskf riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov
Mgr. Jaroslava Schafferovri

soudni exekutor
Exekutorsky tfi ad Brno-venkov

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovdni 2 Spr 1540/2012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

wkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho
vybrhni za5le soudnf exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anii dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajfcimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94304826-182118-170227154046 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 27.02.2017

94304826-182118-170227154046
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Polni 39, 608
d Brno-venkov
04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NOANi SPISU SOUDNiIVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pieddni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodn;ich ustanoveni zSkona d.39612012 Sb., kterfm se m6ni zdkon
i,.9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudnf spis sp. zn: l6E 140712009

ve v6ci vykonu rozhodnutf

opr6vndn6ho (opr6vndn6): deskd republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni 39, 608 04,
Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinnd): Michal Lacko, nar.22.05.1990, bytem Jiliho z Poddbrad 117,664

62, Hru5ovany u Brna

pro 4.000,00 Kd

i'' , -' ,;l :t
se dne : .......:.r:...:.........:..... pied6v6 soudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovf, Exekutorsky riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov
Exekutorsky ti

CR Okresnf sou

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovdni .\ Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vfkonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZenf tohoto poplatku. Po jeho
vybr6ni za5le soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnfm symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6nf spisu.
Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, anil, dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor za5le vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami prdvni moci a
{vkonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94256037-182118-170224145630 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 24.02.2017

94256037-182118-170224145630
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CR Okresnf soud Brno-venkov
Polnf 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O PNNNANI SPISU SOUDNiVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotovenf
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zilkona 8.39612012 Sb., kterym se mdni zhkon
().9911963 Sb., obdansky soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 16E 140812009

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vn6ndho (opr6vn6n6): ieskd republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni 39, 608 04,
Brno

zast.

proti
povinn6mu (povinn6): Michal Lacko, nar.22.05.1990, bytem Jiiiho z Podibrad 117,664

62, Hru5ovany u Brna

pro 12.900,0pX9r,,,,{,,,,,

se dne: piedhv| soudnimu exekutorovi:

Mgr. Jaroslava Schafferovi, Exekutorsky riiad Brno-venkov, se sidlem Spit6lka 122133,602 00
Brno.

JUDr.Ivana Losovi
piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov

Exekutorsky riiad Brno-venkov

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovfni a-2.- Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinn6mu uhradit soudni poplatek, pak soud

wkonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybr6ni zaSle soudni exekutor poplatek na ridet soudu s variabilnim symbolem, kterf je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6nf spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniy', dojde k rrymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Bmo- venkov usneseni soudu o naiizeni
vfkonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vvkonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jakd rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94255226-182118-170224143002 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 24.02.2017

94255226-182118-170224143002
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CR Okresnf soud Brno-venkov
Polni 39, 608 04 Brno

Sp. zn. soudu: SPR 1540/2012

PROTOKOL O Pf,.NUANi SPISU SOUDNiVTU
EXEKUTOROVI

Protokol o pied6ni spisu Okresniho soudu Brno- venkov soudnimu exekutorovi, vyhotoveny
v souladu s bodem 8 dl. II piechodnych ustanoveni zhkona (,.39612012 Sb., kterym se mdni z6kon
(,.9911963 Sb., obdanskf soudni i6d:

Soudni spis sp. zn.: 17 E 31512009

ve vdci vykonu rozhodnuti

opr6vndn6ho (opr6vndn6): iesk6 republika - Okresni soud Brno-venkov, Polni 39, 608 04,
Brno

zast.

proti
povinndmu (povinn6): Michal Lacko, nar.22.05.1990, bytem Jiiiho z Poddbradll7,664

62. Hru5ovany u Brna

pro 8.250,00 Kd

se dne : ...... i.ri...!:i...,tUi..... pieddv Lsoudnimu exekutorovi :

Mgr. Jaroslava Schafferovd, Exekutorskf riiad Brno-venkov, se sidlem Spitarca 122133,602 00

Brno,

K vymSh6ni zbyv6 d6stka 4.742 Kd ( dle sddleni opr6vndn6ho na dl. 5 )

piedsedkynd Okresniho soudu Brno- venkov
Exekutorsky ifi ad Brno-venkov

vzdelavani
Rectangle



Pokraiovr[ni - 2 Spr 154012012

:

Je-li v usneseni o naiizeni vykonu rozhodnuti uloZeno povinndmu uhradit soudni poplatek, pak soud

vykonatelnosti usneseni, a soudni exekutor provede exekuci i k vymoZeni tohoto poplatku. Po jeho

vybrSni zaSle soudni exekutor poplatek na irdet soudu s variabilnim symbolem, ktery je uveden jiZ
v usneseni o naiizeni vfkonu rozhodnuti nebo v tomto protokole o pied6ni spisu.

Bude-li v piedan6m spise exekuce zastavena, aniL dojde k vymoZeni soudniho poplatku, soudni
exekutor zaSle vym6hajicimu riiednikovi Okresniho soudu Brno- venkov usneseni soudu o naiizeni
vykonu rozhodnuti spolednd s usnesenim o zastaveni exekuce (s doloZkami pr6vni moci a

vykonatelnosti) a se sddlenim, Le soudni poplatek nebyl vymoZen a jak6, rikony byly k vymoZeni
poplatku provedeny.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 94017200-182118-170217102305 že tento dokument, který vznikl převedením
vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: Jaroslava Schafferová
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 17.02.2017

94017200-182118-170217102305

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


vzdelavani
Rectangle

vzdelavani
Rectangle



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 111706922-182118-180927151434 že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacích prvků
Ověřující osoba: JAROSLAVA SCHAFFEROVÁ
Vystavil: Schafferová Jaroslava, Mgr. - soudní exekutorka

Brno dne 27.09.2018

111706922-182118-180927151434
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