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o přcdání spisu soucltrílttu exektrforovi

R1'chlltvč narl KltčŽnou l'e r'Čci r'Ýkonlt rilzhttcltrulí proclcjettr ttrol'iti'clt rčcí
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}'rítrryslor'á I2{l$/;la. 50{} 02 ř.lr:rďcc Králové

dn* 2.-1.201 3

r'st'ru]at]tts bt>dctrl li Č.l. ll picclrodrtýcll Ltslantlr'-cttí ziittina č' 39rii2Úl1Sb'" l<1c,rým se nrční
eákon č. 

'')t)||963 
Sh." obČarrsl<ý sor.ri1rríl'ád" xpis vcclený porj spisovcltt nrirčkori l5li,9jírl2Ú1]'

{]noirorňuie se njr:

- prottlkirl o s<lupisu rnor.,itýoh včcí ze tllle ]7' I l.]() l2 na čl' 7
-úhradustruclttjlrclpoplatkrrnačl'5
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Y l .-tli:l:novč nircl KrrčŽtitlu cjtt* 1 5.:^20l 3

pr0l r

ncrvinnÝ:
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ll"-iDt"' 0l<ii'iclr Svolrcleia _ scrtttlní ťxČk.utÓl
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o přodání spisu soudnímu exekutorovi

Okr:csní soud v R-vcltltově rtad KrrčŽttr"ru \Jc vČci výkonu rozlrcldtrutí prodcjetl rrrovitých l'čcí

oprírvnčnÝ: O|rrcsní správa sociálnílro zirlttre1lečerrí Rvchrrov nrrcl Klrčž.nrlu' tť]: o0oorj9ó3, aclrcsn:
Stcmbcrkor'a l433' 5l6 0l. l{yclrnov tracI KněŽrtru
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Jl jDr. 0lclřich Sr'obocla - stlu.dtlí cxekutor

l'IOBLÍK s.r.o.' lť] 25?1 'Lr{)76, rrclrr:sa: 'Iattol' 29' 5ltt 0l. Dobruška

pi:eriai soudnímu eÍekutol'ovi .lUt}r. Oldřichu Svoborlovi, Exekutorský úřad I'lradec Krrilovó,
Prtim'vslov:í l200/4a' 5{}0 02 Hrndcc Králor:ó

dne 2.4.2013

v soltlai{u s bodenr 8 č.l. Il přccl'roclných ustanoverrí zírkona č.3q6i201] Sb.. ktcrýrrr sc nrčlli
zákorr č..99il963 Sb.. občanský soudní řád. spis vcdcný 1:oclspisoi,otr zttačkou l5 [ l73na|2.
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o přt:d;iní sl}isu s{}ndDinru e.lckutorovi

()kresní sotir'l t, I{1,'chrrtlr.,č.nfid KnčŽn0Ll ve

oplrár,rrČttÝ: (}kresní spriva saciálníktl
St*nrbcrktlv;r l:l j.j' 5 l ó 0l '

l'č:ci výkonu l0/_hodnutí prÚde"icm m0vilých Včcí

ilrberpečeilí R.vcbnov rrael liněřnou. IČ: il{}0fiii96j. arlresa:
l(.vchrtol' ttad KnČŽnrlLr

proti
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prott
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n přtdáni sJrisu soudnírnu extkrttoror'i

Ůkresrli sttu<l r' Rychnor'č nirci ldtrčž-rlort ve r,čČi 1,ýkonu rozlrrlrlnuti prtldc.]crrt nlor,itÝch r,čcí
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P 11 {} 1"O t( {} r,

o př*tlání s;risrt xoutlnímtl erekuttrror'i

I{yc}rncrvč nal'1 Kl'tčŽrrott vc r'či:i r'ýk*nu relelrod'nulí prr:dcjer:r nror'itýclr včci

{}krcs*í správ* sociálníbo zabezpečení R.vchnor narl Knčžnou, IL:: 0{X}0ír9ój.
arlrcsa: Slcnrberki;vir l43"]' 5 l ťi 0l . Rvclrttov narl Knčžnou

p1'0{i

povirtnÝ: Y:iclay Maebekulllf
ilrjt'ťsa: Sr:ki'rior'sk;i ]0]. 5]íl i)i' lt1 clttti'll t,lall KttčŽrlrlt-t

prleLlal soudnín]Ll ex(lliutŮroVi .II jl}r. 0lrtřichu Svořrodovi. Il,xclrutorslkÝ ťrr1ad llrat{ec Králtrvó,
l'rům-vslov:i l200l.ln, 500 {r2" llrrrtlcc Králové

dnc 2.4.201-)
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vc spise "]sou 1rt'rrr,tiilčrr;_ spiiitky

\i I{''r,clrnilr'č nael {nčŽrltli"t dnc 1 l '?'2Ú1j

.I L i Dr:''liří l rrr ks -- 1lk:rJscda r'l k rcsrr i l'rtr srlnelir

.lLjDr. ()ltJřích Svobtlda -- soudní r:xc]trttur
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rryvěšentt útlt: ; 3 il;, ?*]3,J'li}sňattl dlte: l?-*; ":,'.:''::'l,
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PROT{}KOL

o přcilání spisu stlurlnínru extkntoror'i

okrtlní stlLtli v l{3'c}:nrrr'č naií Ktlč:Žt-toli r,c l'r-\ťi r.'Ýkollil rozlrrlcltrtttí proclc.jcnr lrclt:<lr.ito-llt

ripriltvnČnÝ: (}krcsni správa soci:ilníhir zlrbt'zpcČcni i'lsti rtarl 0rlicr. lť': t}(}l}Uó9íl.i. ac1rcsa
Strtclattttva 43.562 0l" L-Jstí rrod 0r}iei

pr()tl

1,lovittný

JLillt. {}lt1i'ich Sv*bocia - sou{lni ."aOr,rur#

Itadtkřlulr*ný,aJ.adresa:VIJytor,káclr{ió2.5Ól69,ltrírlíkl

pÍeclal sou<lttíltt'tt exckutot',.]vj JtiI}r. {}ldřichu $vo}:r:tlol'i,' ř)xelrrrforský úřad l.{r:rdec KrálovÓ,
['riimyslov:ir 120{}/4:r, 50{} 0' Ílr:lrlcc }irálovó

clne 2.4.2013

v soulndu s bodern s č'l' II přc'clroclrrý'ch ustatlor,ettí zákollli č. 396l]012 Sb.. kterýrn s* tnčni
zirkon č' 99i lgťj3 Stl.. olrčanskr'soudnj řátl. spis vcclcnÝ poti spistlr,ou značkoti 3 L229i2íl11

1i |{1;|1nor,č rtacl KttčŽnoir drrc 2tl.].]() l3

.íUDr' Jiří Frrks - předseda ok'r'csnílt$ stltttlu
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,gl

,i,;Y
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'vyvě**n* rlne: ff ? #?. ?*w,ťž,ť 's*at* dre*:. #?, #e, ?.:*t3 ;/i,,t

3 l:. 14l7(1Ůr-t 99

PR{}t'(}K(}t.,

o př"ed:iní spisu souelnínru cxcliutorovi

Okrcsní sotlil v lty'clrnrrr,ř nari Kirč7rrt}lJ \'ť \

,x
opt'ár nčrt\; Cesk:l re,publilia - ř:inanční

5:i. -5]8 0l, Drrbrrlšk;r

'čc i r'ýkonu loz}rnrlnutí ptr:ritj cm nemovilttstí

ťtř'*cl v l}rrbruŠcc. lť]: 0000ťjg l ]. arlrcsa: Šrrhcr.tor'cl rlirrrtčstí

proli

povrlll).':

pře<Íal soudltímu gxek tttorilv j

dne 2.4.1013

Gli$'l'ltÁ, s.r''ri.' lČ '16508j25. irclresa: Sedloňar' l6' 51 7 9l . iJešl;nó v 6rlicl<ých ttrrriiclt,
zast. JI..iDr'. iV{irnslav Nypl

.It; I}r. t}ldřich u Svotrodovi, Íixekutrrrský úřad I'řrurl*c ld rá lovi,
I"rúnryslová 12{}0l.la, 500 02 I'Lrndec KráIov{

r'siluladu s ho<icttt li č'!' II přcclrotlttÝeh Llsl?]llÓ\'cl1i z-*k'ottlt č' 3qíj,/20l? Slr'. krcr.ýnt sc tttční
zálion č" 

'91l9ťí3 
lib.. trlrčiinski'si:udtrir'ác1. spis r'cdený 1loil s1:isor'ott ztlnČkou 3 l': l_li](]09.

Upozorňuie sc na:

- ťtlrradu soudnílro poplatktr rrrr č'l' 8
č'ti.: ]703_l12257 l i07l0. VS: 3 l 2000l4Oii

- ťlhrarlu zttiilcckilr* postttlku na č1' 6'3

č'ů.: 43147_571/i}1 {i0" V$: íiÉ09_?{}l 0" K5: 0]0B

V lt1'clrrror'č nac1 l(rrčŽrrtltt r.lnc 26'2.2t)13

.ll'l}r. Jiří lruks - př'etiscda u*'.o.'i!'ffilfl'P
JL)Dr'0lclřir-:lrSvoboela-sortclttí.".k,.u.,,#L"



Okrcsní sord v Ilradci Král<lvé
lglrťrlir l lcrrttattrra J]7
501 0(l Ilrldcc Knilor e

lC:000?49.15

'l'el: 4t)5 000 90{i. 495 000 92{l
I;ax: 495 512 264
li - rrt a í l : pQ iÍi1l9 l nil Í'a rr s-r :' u rj . l1 rk' j14ifi r-: 1, 9 z
\\'cb: lrllp:/rr_t rr rr..irrstice .cz
ll) l)S: Spaabrnt

Spis ( )ltrcsrtího stlttclu

tl pt'úr'ttčtlu(Irtl:

číslrr jedlrrlt'í: 28 Ii 29'7/2Ull

PROTOKOT
a přtlclírní spisu

l lI'lLclci I(rírlcrr'é 'n,c r'čci

()kresrrí sprál'll sociálnílrr-r zahezpečení Hradec Králrrvc.
Slezsliá 839. 502 ()0. IIraclcc Krirltlvé

protr
por''iltttÚtrr u: Drubontír'a Vlčkovir

rrtr.tKLtilrtlclrlró]6/l0.500{]2.]Ir.irtiecKt:óloveí

pt'tl čtisllrtt ptnčžité ptlhletl:ir,k1'vc r'Ýši 6.{2t l(č

r'e sIrt1'slrr Čl' II pr'cchotlrtýclt r"rstalror',ettí zrik. č. 3t)6l?{) l2 Sb.. kter'ýnr sc ntěttí zítkor'l
c'. 99/l9(l3 Sb'. občarrskí'sc'lurltrí ř'ricJ. r,e znčr-rí pozdě.iŠích předpisťr. a dailŠí stlur,ise'iícízťrkony.

sť přetl:iv:i

sttudnÍttlt-t esekutoror'i JUl}r. f)lclřichu Sl'obodovi, [lxelrutorskÝ írřud se sÍt}lenr
I'rťirnlslov:i čtl. 12{l0, 50{J 02 [lradec l(lrilor'ii.

v ltractci Kl'álol'é clrlc. 
'"! 

:ffi ^n*. mffi

.l1lIlr. tulilan l)lhal
picdsccla tlliresní l:t-l soud Lt

.1 l.1 I)r. ()lcIřiclt Sr'tlbocia
SOtldní exEltlttor

.eCIf\
-*-. 'y' \
n*1 Ť{
rÍ"i\ui Ft
';í\ g]-

r":,rf fr
'r'. Y'
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okrr:sní soutl v l*ratlci
lg.rriitir I lcrrxurrrra ll7
50] 00 llt'lttlcc Králoló

lť':0()()]49-l j

I{rírlor'ó 'l'cl: 495 000 900. 495 000 928
Ijit.r: ,19-5 

-5 l2 26,1

I]. - l r r a i l : p_tl il l11-e- l n i"r-,?i p s Íu!1. luti .i't rL!.ig i:, l;
Well: http:',/ri rl rv."i rrstit'c,r.:z
ll) DS: Bpaabrnt

Spis Okrcsttíhtl stlttrlu

opriil ttěnélrrr:

číslo.ierlnací: 28 E 961120l(l

PRf}TOKOL
o předání spisu

I{raclc:i Kriiltlr'é r'c l'ěct

okresrrí sprtiva sociálrrílro zabezpečetrí řIraclcc Kritlove{.
Slezská .3]9. _50: 00. Ilradr:c Králor.é

pťOt1

1rtl r'itrttéltrtt: l)rahotrlíra Vl č'liclr'it

rurr'.!!!Kutlrtrtlva Ó3Ó/1 0. 500 0]. Fll'itdtc l(rálur'i"

1lro čílstkrr pcnčži1ó ptlhIcdál k1'' r't vý-ši 7.ÍJ63 KtY

ve snlr'sltt čl. Il přccl:odllj'ch ustitntlr,'cní zált. r-'. 39ól2012 sb.. kterJ:ttt se tltěttí z-ú ktln
č.99/l9ó3 Sb.. ol-lčanslt* scttcltlí ř'tid. r'e znětrí pozc1Č1jŠích pi'edpisťr. lr clalŠí stltrr'isu'iící zťtktrlrr,'.

sc přecl:ir'ri

sotlclIlírntl csckittclrclr'i .IUDr. Oldřiclru Svolrotlrrr'i. Exclruttrrski'' úř'aď se sÍdlenr
l)rúrnr'slor'li čp. I20{}.500 02 Hratlcc Krrflovi'.

V I{racle i Kriilovrl cluc

1 ll -il3-

.l( jl)r. \,1ilan I'lhal

1rřctlseclit tlkrcsníltcl scl ucl u

J t]Dr. Ulciřich SvuLrtlcla
suttdnÍ excktttor



okresní soutl v Hraclci Královó
lgniilir l lcrnranua 1J7
i{)l ()0 llradec Klrilovi

Iť':(X}0l,-li)'l5

l'el: 495 ()00 900. 4q5 000 9?Íl
I;ax: -l95 -5l2 3íl4
[-rrra i l : pod-ille-fuďg9s1JlldJ]l lij]Nlll!.qz
Web: jggi'a11 1 jq1icc.17
lD DS: Spanbntt

S1lis ()krcsn íhtl sottcltt

tlpt'ťll'něnélro:

číslo jednací: 2Íj E lttió/20l l

PROTOKOL
o předání spisu

v l]radc:i Krťrlor'é r,e r,ěci

()krcsrrí sprár'a socitilnílro zalrezpečerlí l Iradec l(rálovÓ.
Slr:z-sltťr ltj9- 502 00. l-{rirdec KrdrlclvÚ

l]ť0tl

1lor'intlť'ntt: l )raholllira V l Čkclvti
rrlrr.!.I(ttclrnor.a636/l0.50004.HrlrclccI(ráloi'Ú

1lro čítstktl ;ttrlrčžitó polrlt'tltir,k1'r.c vÝši {.329 Kš

\jť Stl'l},Sltl čl. Il 1lřechtrclnýclr ustiul()\'el1í zák' Č. 39ó/2Ul2 Sb.. klerÝrrr se trlětrí zákon
Č'.99'/19Ó3 St].. obČarrskj"sclttcltri ř1ld. r'e zněrrí pozdějšíclr předpisŮ" ir clalŠí sour'isející zákon1'.

sc př"cdiilli

sirudnítllt exekttttrrovi .IUI)r. Oldřichu Sv<lbodovi' ExckutorskÝ úřad se sicllern
l'riirnr'slor':i čp. l2()0' 500 02 Hradec Kriilové.

tr ilraclci Kriil'r ri clne t ? -1i3- ?lt3

.ll i Dr'. l\.'1i lan l)l hrl
přei-lsérlir tikresn ího soudu

] t-t u ilíliit'i ; l-'š i' 
"b 

o.l',
stluriní exekutor



okresní suutl v Hradci l{rirlovó
l grrá1ir llet'tttittttla 227
5()2 0() l lraclcc Králové

Iar:oo()24945

-l'el; 495 000 900. ,195 000 q28

l;ax: -{9-5 5l? ?(r4
E- rrra i l : p-Í]dirLe l n í}_i{i-g sg|.rfifuf, j u s t i cc. c z
We b : hll lr ://r1rv lr,' !1gjgq.9z
lD D,!i: Spaabnrt

Spi s okresn ího st_rttcilt

tl pt'ťli'ttčttÚl:tr :

číslo .ir:dn*cíl 2{t li 9l9/20{}9

PROTOKOL
o př"eidriní spisu

v Ilrirdci Královcl r'c včci

()kr'e srrí sprtlr'n strciálrrílro z.ntruzpcčel-rí l Iritclcc Idr'tiltll'tt.

Slczskii 839- 502 0{). [{racicc Králnvi

proti
ptlr'inncínllt: I )rah<ltníra V lčkcrr'á

rrarlD. Kuclrnor'a ó36/l0. 50() 02. IlratJcc KrťtlovÚ

1lrir čiistktt peněžitó polllttllíl'lr1,r'e v"ýši 7.l32 Kč

r'e snrl'slLr čl. II přcchoclrrÝclt ustttntivcrrí z.ťrk. Č. j9ťj/2{)i2 Sb.. kter.'rrr sc tttčttí zťtkott

Č.99/19ťj3 Sb." olrČtrrrs}t!'sclttdní ř'ťtcl. r,c ZI]ční po:{děiŠíelr přctlpisů" a clrrlŠí sclur,isr'-jící zákon1'.

sc pí-cdril'li

stlttdttítrrtt ťNťktlt(]foYi J t ]l}r. (}dř'ichrr Sv{|lrodovi, IixclrtrtorskÝ írřacl sc sÍrllenr

V llrarlci Kritlovu( rltte tl tr "$1" tut{l

.lLJI]r" ( )lclřiclt Svtlbtlcla
stlttclttí exektttor1lřcdsei'lit trli restríIltl sottc]u



okresní sotttl v FIrrrtlci l{rálové
lgnrita lle r:tttnrra J27
502 Ů0 l lr'arluc Kt'álovc{

lČ]:()()024q4 j

l-u[: 4q5 000 q00. 4t]5 0{]0 S28

!-ax: 495 512 ?íi'l
h]-nrail:p-irrl4.}.5'lnai?tfu rg!-il_.l}'"li jL|iií jgs-,'*c":r

\\'ch: lrttg2./,-r rr rt .jttslicc.''z
ID DS; {lpaabrnt

Spis 0kresrlí}rrt soltrlrl

o priir, nŮt:u:hrt:

číslt: jerlnirtí: 2ÍJ li I 194/2*t t

I}:TGTOKOL
o předárrí spisu

Ilradl-i Krtilr:ve r'e včci

{)lrl'esní s;:riivit sotiálnílro Eabezpečel:í { Irat1ec Králor'c"
Slr:zská 8js- 5fi2 00. Hr'adec Krírlové

proti
ptlvinnú:ttti: l)nrhornirn \/l*hovii

rrirr.e Kudrnovir 63{l/l0. 5U0 04. I{rit*ec Králclr'ú

1"lt'tr částl,:: ptněžitir polrlctl:ivk-v vc výši 't.{3ř Kč

vc stlr;,sitt Čl. iI př*clroclrlýclr ust.tttorlc::í z,{*'. Č.39íji2012 Sh'' kterýrrr sc tněni ziikon

č' 99l}0ó3 Sir'' ohčarrsttý s<luclrrí ř'ticJ. l'ť z'nčnípclzdě.|ších přetlpisťi. a t*alŠí sclr:r'isejíci zákorr5'.

sc 1lř'ctliir li

V I lrrrclci Krá}ové clne s #' =í}#- ffi:#

'".'5*
..- i'.

,','-t;'-ri 
rIt;* '

il, ''''r

".i', 
u=,

r'i::"!""
_::t 

iu

.l(ilfr. Milan Pihal
přccl s'tcla ckrcsn ílrtr s(}ll(lLl

JL jI)r'. Olilřir:lr Svotroda

sortclnínltt ť5ťlilltoI0\'i .l [J l}r. (}ltlřichu svohr:tlrlvI re kut*rsl*{

sondni exckutor
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okresr:í sottcl v llraclci Kl"álovó
lgrrita I lclrrurnrrl ll?
5()2 00 l lraclcc Králtlvó

lť]:00()1494_5

'I'e l: 495 000 90u. 49-1 U00 9lu
[a.r: 495 5 l2 2(r4
l]-ma i l : po&lehn]rč!sQ.!d_.l-u!,i''ll51il- .gz
Web : lrtlp ://rvu'\:j ustice.cz
tl) I)$: Spaabnrt

S pi s L}k restr ílrtl st'lttcllt

t r1lríl v'ttČttÚhr_r:

čisl* j edrrrlc í: ?'7 F,'7 1Ž l1,1r{)'7

PROTOKOL
o předání spisu

r. Llradci Králové ve r,ěci

L)ltrt:sttí sprítt'it sclcitilnílro zubczpr:četrí [irirt{cc Iir'liltlvel'
Slczskii tJ39. 50] ()t)" řlraclec liriilor.'é

pr'():l

1'lovinncmu: NOBYSTAV s.r.o., 'rurkor.'a l34ó' 504 01 . Nor,ý l}1,clŽor.

1rrn čÍstktr pctrčřité pohltltlívk1,l,c výši 40Ít.137 Kč

r'c snlr'slu Čl. lI přechodnÝch itsttrtror,cItí r,ák. č. 39ó/]il l 2 SLr." ktcrj'rrr sc trrční zitlttltl
č' 99/ltXlj Slr.* obČlrrrsk1'' stludttÍ t*itcl. l'u znčrrí pozclr-\jŠíclr přcc{pisů. a clalŠí sour,isc.jící z_úkottl.'.

sCl přctl:ivri

|'riinrvslovrl čp. 1200' 500 02 l-Ir.adec Krrilcrr,(lt

\1 Llradci Krliltlr'ó r-1rrc .tg-*:-ffin

i tDr, .l{J I)l'. ()lclřich Sroboda
souclni cxekutor

/"*t. \'tb."\

r.''';\
') ,/přer"lsct-la tlI< r,-:sIl í htl stlttcltt



Okresni soud v Hradci Králové
lgniita I [c'rnrarrua ]27
-{0? 00 llrirdr--c Kriilovr-1

l('l;000249,15

,, 
ř,'

'l'e l: 495 U00 900. "195 000 928
l]ax: .l95 5 12 ]Ó4
E' - m a i l : p- o ClÍlt e -l-l'B {ďalg -L1d.l r r k j 

-u 5t i-qc, g L
Web : hl t p ; /,ly*r1"r1 i U.s"tiS_e. p e
ID DS: Spaahnrt

Spis ( )kresnílrtl soltd:l

o 1rrťil' ttc' ttÓ l:tr :

číslo .iedn*rcí:21 E l90nn81

PROT'OKOL
o přeďání spisu

r. Ilr'aclci Kriilor.é r'e věci

( )kresn í sprár'a snci írl n íhtr eilhr:zpecšetr í I l ratlcc K rťll tlr,é.
Slczskii 83t). 50] 00' l-Iradec Krúrlor'Ú

1-rltl1 r

ptlr.'ittttÚt'tl t't: N0t}YÍil'r\V s,r.O., lurkova l34ó.504 0l. Nor'Ý Bydžcrv

l)ri) čliStkLl pcnšžitó ptllrlcdlír'li1' 1'g 1,ýši l.076.582 Kč

r,c Stltr'sltt čl' ll 1rřcchoehrýclr tlslil:roYení zirk. č. 39Ó120l2 Sb.. kterýrrr stl l1li-\tlí zákt;n
Č.99/19{l.] Sb.. tlbčanskí so*.tclní i'itcl' r,c zrrěrri pozdě'iŠíclr přeclpisťi, a clalŠí sclLrvisc.iícíziikorry'.

sc přcdrir'ír

st'tucltríttrrt tlxckutorclr,i .IUl}!. Olclř'ichrr Svobotlor,i' Iixcl<utorský úřad st sídlern
l'rrimr,slor.ir čp. 1200. 500 {)2 l-lrarlsc I(rálové.

\,' I'lratlci Krťtltlr,é clne' .'l il' -03- til'!Í

" .:r ,

.,';i ;,
...1

.lUt)ir. Milan I)liurl
přetlsecllr oliresní lttl stlucltt

.I(.IDr' ()lctřiclt Sr'obotlil
scrtttlní tlxckutor

bift
{-)
'*
J/



okresní soutl v Hrtdci Královó
Ignáta Hennanna 227
502 00 Hradec Králové

IČ:00024945

ď*m.Ii*

'l'el: 495 000 900,495 000 928
Fax; 495 512 264
E-mai ! : podate.lna@osoud.l'rrk j ustice.cz
Web : http ://rvu'lv j lsti ce.cz
ID DS: Spaabmt

w,#=
i'

Spis okresního soudu

oprávtrěnélro:

číslo jednaúz 27 E 387/2008

PROTOKOL
o předání spisa

v Hradci Králové ve věci

okresní správa sociálníha zab*zpečení I{radec KrálovrÍ"
Slezská 839. 502 00' Hradec Králové

pr()ti
por'innému: Reality HK s. r. o., Tomkova 1230, 500 03, Hradec Králové, 1Č

26003848

pro částkrr paněžité pohledávky ve výši 9.744 Kč

r'e sntyslu čl' Il přeclrodnýclt ustanovcní zák. č. 396/2a12 sb., kteýrrr se mění zákon
č. 99/l963 Sb.. občarrský souclní řád, ve z.nění pclzdějších přeclpisri. a clalši scruvisející zákon.v,

:

sc předává

soudnímu sxekutorovi JUDr. oldřichu Svolrodovi. ExekutorskÝ úřad se sÍdlem
Prtlmvslová čp. 1200' 500 Q2 Hradec Kr{Iové.

V t{radci Králové drre .! ? -il3':l}íÍ

JUDr. oldřich Svoboda
soudni exekutor

JUDr.
předséda okresního soudu



,r= i
:. 1

Okresní soud v llrtrtlci
Iunitta I lsntrilrtrtrr 127
50? 00 }-lrnclcr: Kriilovó

tČ:00024945

Králové Tel: ,ll95 0()0 900.495 {}0() 9?Ít
Irax: 405 5l? 2í:4
li-rra i l: 110fu!9!!A A5.p_Ud.lpkj"U.i-ti *,-1.-,-:Z

Wc b : Ir t-1p_i'lr1 r,yy.i ust i-ce._cz
iD DS: Spaabrnt

číslo jednrrcí: 30 E 58/?0I l

PROTOKOL
o př'ed:iní spisu

Hradci Kl'tilor'é r'c r,čct

()li.rgsrrí splťtt'lt stlciálrríhtl zalrez1rečr:ní I lr'aclcc Kr'iilovÓ,.Slezská
{J:]9. 502 {)0" lllaclcc Kr:ítlovd

M irclslar. I)rtlŽicnka
llar'|llll. Břctislar'tlr'a 10_57lÓ. 500 02' l'lradcc Krtilor'ó.
t.Č. ČeI'rlilor, l9

Spis Oltresniho soudu v

tr 1lt'ii i'nt\ttÚltt l:

proti
por.itlnétlll.t:

pro Čiistkrr 1lcučžité pohleclírvky ve výši l l8.072'- Kč

r'c sttl1'sllt čl. II;lřcclroclných ttstiltltlr'ctrí zák. č. j96/2012 Sb.. kterýnr s* ttrění zákor: č.
99'1963 S1r.. t'rbčanský soLrc1rrí řácl. r'e znění pozclějŠíc}r přeclpisii. a dalŠí sour.ise.iíci zťlkorr'v.

stlttdtlítrtu exekttttlrclvi ,lUI)r. Olt|ř"iehu Sl'ohodovi- llxekuttlrskÝ írř:rrrl sc sítllenr
l)rtimr,slor,ír čr. l200.500 ()2 Hrlttlct: Krlilol'ó.

V llr'atlci Kritlor'é r'lnr-l $ u -Ů!- tut$

dřich Svobotla
tcltrí exekutor

.lt IDr. I\4ilan l)lhal
předsccla tlkrestriho soudtt



[ ,'r(ř'
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olrresní soutl v Hraclci Králrrvé 'l'el: 495 000 900. 49-5 000 q?8

lgnit{a llcrrtrartnit f 27
5(): 00 lIratlec Kr1rlor'Ú

l(r:000:J915

[:ax: 495 5l2 ?ó'l
I.. - r 

'r 
: u i I : pUfbE l.tLr.! dixr q!id-. h r k ju$l c _.: r:r

\\/c b : ILttp/lir'u'r.r'. i usI ig-e-c.z

ll) DS: Spaabnrt

Spis Okrt:srt ílrtl st_lttdu

tlprriv trčtt,.1ltn :

proti
ptlr'inttÚtntt;

čislo .jednrrcí: J0 F] 1769lŽl)rl

PROTOKOL
o přcclání spisu

r' Ílruclci Králtrl'é ve r,ěci

okresrrí sprál'it stlciťrhrílro zabezpeČerrí llraclec Kritltlr,Ú..SlezsItá
8:jq. -í02 00. IJrarlec Kriilr-lr'é

h4 ir'osli:r' PraŽicr*ia
nar.5l}řctisliir'ova1057ió.500$2,|lradecKrálor'é
t.č. Čcrnilor' l9
plrr Č1tstktt peněžité pohlctlrír'l<1've r'ýši ó.l.7řll,- Kč

r,e strlvslu Čl. lI přeclroclrrýclr ustttnov'eltí zíik. č' 396/20l2 Str'- kterýrrr se nrění zákon č

99'/l9("l"] Sb.. ol"lčanský sotrc1rrí řácl. r'c zrtěrrí pozclě.iŠíclr předpisťr. a dalši stlr-rr,'iscjící zákotrr.

Sť přctlírr'ír

souclnítrtrt cxcktt{ortlr.i ,}tj.Dr. ()ldřichu Svobodovi, ExekalorskÝ úřad se sítllenl
l'rtinrr,slrll'ri čp. 1200' 500 ()2 řIraelec Kr'írlor'é.

' llraclci l{rťrlorÚ cltre 1 Í -Jl:" $tg

.lt.Dr. \lilan l)lhal

;'rředscda tlI< rcstt ílrtl S(ltltl Ll

ich Sl'olrocla
ni exekutor



'! J ,1 /-.'
,. *ll

Tel: 495 000 900,495 000 928
Ii'ax: 495 517 764
E-nrai l: p0datelna@nsoud.lrrl< j rrstíce.cz
Web: h.{íp://wwu' j rrstice.cz
ID DS: Bpaabrnt

@okresní soud v Hr*dci
Igltáta Herrrra:rlta 227
502 00 }{ratluc I{rirlové

tČ:00024945

Králové

Spis Okresnílro soudu

oprávněného:

číslrr jednaciz 29 E 17301201l

PROTOKOL
o pře*ání spisu

v Hradci Králové ve věci

Okresni správa sociálního zabezpečení Hradéc Králové,
Slezská 839, 502 00, Hradec Králové

proti
povittnúmtr: Otornar ltochl

nar.(D Lipová 5q. 503 0] ' Flradec Krťr]ovó

prcr částkn peněžité pohledávky ve výši 3l.7ó0 Xč

ve smyslu čl. II přechodných ustanovení zák. č'. 396l?a12 Sb., kteýnr se mění zákon
č. 99/l963 Sh'' ohČanský soudní řád, ve znění pclzdějších předpisů, a dalši související zákclny'

;

se předává

soudnímu exekutorovi JUDr. oldřichu.$vobodovi" f,xekutorskÝ' úřad se sÍdlem

V Hraclci Králové dne 1t '$3"1T13

JUDr. Milan Plhal
přeclsdda okresnílro soudrt

JUDr. oldřiclt Svoboda
soudltí exekutor
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okresní soud v Hradci Králové
Ignáta Henrranna 227
502 00 Hradec Králor'é

lČ:00024945

"l*ul: 495 000 900, 495 000 928
Fax: 495 512?64
E-mai I : podatelna@osoud.hrk,i ustice.r:z
yy6g ; http://wwr.rr justioe.cz
ID DS: Spaabmt

číslo jednací: 29 E 311/Ž010

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresního so*du v Hradci Králové ve r'ěci

oprávněnéhn: okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové,
Slezská 839, 502 00' Hradec Králové

proti
povinnému: Horymír Rykr

nať.I_, tř. Karla Ív.430126, 500 02' Hradec K:álové

pro částku peněžité pohledávky ve výši 23.334 Kč

Ve smyslll čl. II přechodnýclr ustanovení nák. č. 396l?012 Sb.' kterým se měrrí zákon
č. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád' ve znění pozdějších předpisů' a další související zákony.

se předává

soudní:rru exekr'ttorovi Jl]Dr. oldřichu Svobodovi, Exekutorský úřnd se siellery
PrůT.rvslová čp. l200.500 02 Hradec Králové.

v ltlracci Kr'áltlvÚ dne '! t -Ú3" t01$

JUDr. Milan Plhal JUDr' oldř'iclt Svtlboda
soudní exekutorpřcdsóda okresn íhn soucltt



Okresní soutl v tlrtdci Kritlover
lgrrritir I lurnrnrurir ?17
_5()] (X) l lratlcc liriilor'é

lL':(X)0119-15

.lcl: 
+95 0U0 900. .19-i UOU 918

|;'a.r: 495 5 l2 2ó:l
H - r'rr a i l : Hrd419j'rl'íi g11gd.!5[j.tr si i c c. c 1

\f'cb: lrttp://u rr rr j rrstie c.t z
ID DS: íipaabIttt

(ť:

Spis ()ltr'ustrílto stlt:du

oprťI\'l]čnchO:

tYísltl ittlnncí: 28 li 713l?ť}rt)

PRGTOKOt"
o přeclání spisu

r' l Iri:clci Kriilor'é vc r,čci

0k rc s rrí S pťá\'il soc i á l rrílro zabezpc.čc tr í I I rirr-j ec K rálclr'ó.
Slezskťt 83q. 5U2 00. Ilradec Krírlrlr'Ú

lll'()l I

povinurinru: 'l'onriiŠ Varrěk
llar.Il. Drrkelská třícla tj 12l14,500 02. l]rucjec Krírlov'Ú

|)ro čiistl(tl penčžitó pohlctlril.lry'u. yýši 29.283 Kč

\ť Sll1)'Slil čl. Il 1rřr'-tllttlclr:!'cIt Ltstitlt0t'rJrri zák. Č:' 39h/?{)l 2 Sb.. kttlrýrn se tlrčtli ziiliott
r-'' 99i l9(lj Sb.' ttbčirnskr'' sr-luclní řiicl. l'c ztiěr'rí pozc1ě.iších přeclpisťr. a cialŠí strrrvise.jící záktlnr'.

sc př'ctllir'ri

sttt'tdttíttltt csckutoror'i .| t]l)r. (}ldřichu Sr'ob*dtlr,i- l|xellrutrlrskíl úřrrd sc sítlltnr
l'rtilrrr,sltlr'á čp. l200. 500 {}? I-lrrrtlcc Krliiovú.

\i Ilrlctci Kr:ilrir,ti clnc J E :ti3' tttS
1.-:

--.:- ,l
-i:

::

-tli,'

Miliur Plhnl
okrr-'sltílro stludlt

'I[ ] Dr. Oldřich Sr.olrocla
sottdní exekutorpi'ctlSŮdil



okresrrí soatl v HradcÍ Králové
tgnáta Herllirnla 227

-í02 00 llradec Králové

lČ:00024945

í i l.'") -:r ..-
i ' -] ' ] ' l r'ť-='ť 'Und"_ ,, "".J"=J ;

Tel: 445 000 900,495 000 928
Fax: 495 512 264
Ě-nrai l : poeliltel rraíG.clso ud. lrrk j u st it:u. cz
W e b : lr 1.1 

p : // $:\u_v',i"u-$Lc*Lsfr

lD DS: Spaabmt

čísl* jednacÍ: 28 Il ()39l2ttl

PROTC'KOL
o předání spisu

Spis okr:esního soudu v Hradci Králové ve věci

opt'ár,něrrÚhu: okresrrí sprár''t sociťrlrrího zabczpečení l-írac{gc Králclvé,
Slezská 839" 502 00' Hradec Králové

protl
potrirulÚmtt: Kar:el Vít

nar. 

-. 

Zachrašt'any l7" 504 01, Nový BydŽov

prcl částku peněžité pohledávky ve výši 34.139'68 Kč

r.e smyslu čl. II přechodrrých ustanoveni zák. č' 396Í2aL2 Sb'' kter,ým se nrění zákon
č.99i l963 Sb., občarrský soudrrí řád. ve zněrrípozdějšíclr předpisů. a dalŠí souvisejícízákony,

i

s€ přetlává

soudnímu exekutorovi JUDr. Oldřicha Svobadovi' ExekutorskÝ' úřad se sídlem
Průmyslová čp. 1200. 500 02 Hradec Kr*lové.

V Lraclci Králové drre í g -u:- [tlt

JUDr. oldřich Svoboda
soudní exekutCIť

'ř'
tuJ
C)

")dí)i.ilffi,u'
předséclu okrestríllo soudu



,J Ť':ifu'ťJí

Královó Tel: 49"5 000 90{J,495 000 928
Fari: 495 5l? 764
E-nrai l : podat$lnnťposoud.lrrk j ustice'cz

Web : http://rvrvrv j !rstice.cz
ID DS: Spaabmt

{Y/
okresní soutl v FIradci
lgnáta Hermanna 227
50] 00 l Iradec I{rálclv'd

IČ:00024945

čÍslo 'iednací: 30 E 
'03i20l 

l

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresrtílro soudu v l{radoi Králol'é r'e věci

oprávněného:

proti
povinnému:

okresrrÍ správa sociálního zabezpečení l"'Iradec K rál ové,. S lezská
839. 502 00" Hraclec Králové

PROFIWORK. s.r.o., VáŽní 908. 500 03, Hradec Králové

pro částkr.r peněžité pohlcdlívlry ve výši 128.412'- Kč

ve snryslu č1. II přechoclných ustanovení zák' č. 396120l2 Sb.- kterýnr se rnění zúkon Č.

99/l963 Sb.' občanský sorrclní řád. ve zr'rěni pcrzdě.iších předpisťr. a další sclr"rvise.jící zákony,

se předává 
]

!

sor'tcltlímu exekutorovi .lfjt)r. C)Ictři.9hrr iSvpbcdovi. Exel<utorský úřacl se síílem
Průmyslová črl. l200, 500 02 Hradec Králové.

V Hradci Králor'é dne .t ř -nn- m*

_3
JUDr. Milan Pllial

předseda oltresnílto sr:udu

tbn
.*

flra4*\
r-,\ ..ť.

-á1l.ni\ t"1

ř'iclr Svobocla
ní exektrtor



okresní soucl v Hradci
lgnrita Ilcrnranna 327
50: 00 I Iradťc I{r'iÍltir'Ú

IC:0()í}]-l945

Krrilové l-el: 495 000 900. 49-5 000 928
|'ax: .l95 5 l] 3ó4
Ii - nra i | : pr tl tt { I r r a (Jl r; s o u cLl:Llr.jU:!4 s_.u1

Wr: h ; h {{p /}twr)_j 1151i s-i. c z
ll) DS: Spaatrmt

Spis ()krcstrílro soucltl

cr1:riivttť:tlúhtl:

číslo jetinlrcí: 2tJ E 1()51/2{}I0

PROTOKOL
rr př'erlání spisn

llradci Kritltlr,é r''c včci

()krr:srrí s1rrlivn srrciálnílro zitb*z1:*Če trí I lradéc Královt-{.
Slczsliá 839" 502 00. Ijradec Králové

pfOtl

ll{l\'inllé'1l Ll: l)ralrtlnr íra V l č kovir
nar. ID KLrclrrrova ó3l/ l

1lrtl čítstktr pcnčžité ptllr}ediir,lrr- r'c

U. 5U0 02. llradec Králol'Ú

výši 33.l39 Kč

\c sll'l\,slu čl' II picclrtltlrr''clr L]sult10\'ťl1í zárk. č. 3L)llzo l2 Sb.. kte r'Ýrrl se trrětrí eillion
Č.99,ll9{l3 Sb." otrČarrský'sttttcllrí iticl. *.'e zrrělri 1:ozděišíclr 1:řccl1lis[i. lr rlirlŠí solrvise'iící;rákon;'.

se přerlrivťr

Prťrnrl,slol'á čp. l?00. 500 02 ÍIrrrclcc Královó.

\i l lrirclci Krillor'ó tlnt: : t -i}il- Ř'llf;

R--'v.
ťn'

.lt li)r, Ivlilan I'lhal
pt'etlsetlt ok rulstt í htl st_lucl u

J Dr' o]clřiclr Sr,clboda
souclttí uXekttt0l'

l).
ř

cL/



#
okresní soud v Hraďci Králové
l grráta Hertttarttra 227
502 00 I lradec Kr'álclvé

IČ:00024s45

Tel: 495 000 900.495 000 928
Fax: 495 512?64
E - rn a i l : p cr d a trl l rr a íť) o s o u cj . lr l:lt j u s t i c e' c z-

Web : h ttp : //ww w j tt sÍ' i p_e-.ga

lD DS: Spaabmt

číslo jtlďnacíz 27 E t 153/2010

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresnílro soudu l'Hradci Králové ve věci

oprár'nů*Úlro: Okresrrí spt:ár,a sociúlního Zabezpečení llraďec Králové.
Slezskír 839. 502 00' Hradec Králclvó

proti
povinnén:u:

v ilractci l(:'írlovó drie

l'e sn:yslu čl' lI přeclrodných ustanovení zak. č. 396/2a2 Sb.' kter';ýrn se nrěni zákon
č. 99/1963 Sb.. občarrský soudní řád, ve znění pozdějŠícli př'edpisů, a dalŠi souvisejícÍ zákony.

i

sc přcdává

scludníntu exekutorovi JI"IDr. oldřichu Svobo4ovi. Exekutorskí'' úřad se sídlem

Petr Novotný' nar. lI]
Vysoká nad Labetn 309, 503 31' Vysoltá nad Labem

prrr c\ástku penčžité pohletlávky ve výši 1.720 Kč

3 3 -0:t-?013

JUDr. oldřiclt Svohoda
sonclni exekutorpredséda oIrrcsnílto sortdtt



Okresní soud v Hrirclci
lgniita I lc:rrranrra 2?7
_i(): ()() I Iraclcc Krirlor.é

lť]:()00]4q45

Králor'é 'I'el: 49_5 ociÚ 900.495 000 92tt
Far: 495 5l:26-l
L: - r l r a l l : ppd ate] r r ir ttí ;5q uii.br-| jllluac' c 4

We b : http;i n\\!.iU:Lis_c. cz
lD DS: Epaalrrrrt

číslrr jedlrrrci: 3l ti l99/2009

PROTOKOL
o prYeclání spisu

Splis C)krt-srrílto stlut]u l' IIraclci Králrlr.e vc rlěct

opt'ítt't'tčt-:élrcl: ()kresrri s1lrál'a sociirlního zabezpcčetrí Ilr'ac{ec Královó."Slczskii
tl39. 502 00. Ilrirclec Kr:álor'Ú

ploti

1"ltll itllrÚtrtt:

\,ť slIj}'SlLl čl.
9U,/1963 Sb..

.laroslav Protieu
nilr. |Il Ilnbrmatlova 93/48' 500 02. Ilraclec Králor,Ú

1:r'o čílstlttt pcnčžité polrledírvk1'r'e l,Ýši l9.04l'- Kč
ll přeclrclclIt!'ch ttstiintli'errí zák' č' 396120l2 Sb'' kter'ýlrr st nrční zírkon č

trbčurrsk." sottclttí řitcl. r'e znění 1:ozciě.iŠíclr přeilpisťr. a ilalší sorrvisciící ziiktrn1.

Íie př"edrivri

stlt-iclttíttrtt esckutortlvi JLjDr. Oldřichu Svtlbud*l'i' Iixcltuttlrský Úr:-'ntl scl sítIlcnr
l'růmr'slovti čp. l200' 500 {J2 Hratlec Kr{lor,é.

V Flraclci Kláltrr,é drre 
= 

Í -*:- tnt:

'" ili\'
i\

i{r"ag.)

JLlDr. N4ilan Plhal
plředscrlir t r krcstl í lro stlt-tclu

F :,;r

-:\
h Svoboda
í cxekr"ttot'



Okresní souel v Hrud*i
l grrťrta l-Ier:':tlttltta ?27
502 {}0 I{rarl*c KrÍlovó

lC:0001'l$45

Krrtlovó Tel: 495 00Ů 9íX]' 495 0ť}0 928
l'i:x: 495 5lt 764
ř]_ rrr ai l : #*dilď&{dq"S-i]"ud..kk*i]rffiEg4#
W eb : http : //rry rr:U.iUtljs_s*c;
ID DS: Ílptiabnrl

I'

čísltl.ietlrr*cí: 3Ů tr 8$6/2011 " , .; "

PROTOKOL
o přerlá*í spisx

Spis okresního sondtt l, I-lradcí Králclr,é ve r,ěci

cr1:rár':rč'n*iro: okresrrí spriÍr'a scrciálrríh* zir|r*zpečení }ťradec 1(rá1r:vé- Slezská
839. 5ť}2 00 Hraclec Králové

proti

}:or'itrnór:tu: Pavel Zíclek
nar.|Ill. Čnjkovskéhcl 917/l6, 5ťJ0 09 }lrader: KrálavÚ

prcl částktr pc'nčřitó pohIerlírvk1,ve výši 7{}.895 Kč

.T[.J)r:" olclŤich Svoboda
Siluclní exekiltor

vt snryslu čl. II přechodnýclr ustnnovení zirk. č.3sól20t2 Sb.' kterýnr se nrě*i Eákorr
č. qgllť}63 Str". otlčarrský soudrrí řirc1. ve zrrčrri pelzclě.išítlr př:edpisťr, a daiší scuvisejíci zákon5'',

se pře ďrf r'tt

souclttí:tru exekutclrovi JVDr. ol*r-"itlru Svrrhodovi, *xekutors}<ý riřad s* sídterrr
ťrťlnrt:sl*vir čp. 1?.t{}, 50{l il2 Hrarlct l(r:{Iové.

V Elradci K:'álcrr'é drre $ # .trt'

JUDr. Milan Plhn}

1rřeclseclir okresrrílrcr scludu



, ,{-{l ,,,*-,'"--T

oltresní soud v Hradci Králové
lgnáta Hennanna 227
502 00 Hradec Králové

tČ:00024945

Tel: 4sS 000 900,495 000 s?8
Fax: 495 512264
E-mail : podatelna@osoud.brkj ustice.cz
Web: http://rv\,w j ustice.oz
ID DS: Spaabmt

číslrr jednacít 29 E 6El/2009

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresního soudu v Hradci Krá}ové ve věci

oprávněrróllo: okresrrí správn sociálního zabezp*čení I'Írndec Králové.
Slezská 839' 502 00, Hradec Králové

proti
povinnémtt: Vladimír Hruška

nar.lll K. V. Kaise L74,5O4 01, Nový Bydžov

prcr částku peněžité pclhledávky ve výši 20.196 Kč

ve suryslu čl. ll přechodttýclt ustatrovení zúk. č. 396n0l2 Sb.. ltterýnr se mění ziíkorr
č.99/1963 Sb.. crbčanský stludrtí řácl. ve znění pozdějŠích předpisů' a další související zákony.

;

se předává

sor"rc1nímu exekutoror'i JIJDr. ()lrlřichu Svobodovi. HxekutorskÝ' úřad se sídlfm
Průmvslová črl. l200, 500 02 Hradec KráIové.

V Hradci Králové dne :t 1 -u:- mg

JUDr'. Milan Plhal
předséda okresního souclrt

JUDr. oldřich Svohocla
soudní exekutor

Á'tltrtcl"fu
,f*f#h+tl\,8

^eďffi



{/(
\*.t'

0kresní soud v Hraclci Králové
l1irriita l íenttattttlr 2? 7

5(): 00 l lri'rclcc l(riiltrr,é

l('':(XX)149-t5

'fel: jl95 000 900. 4q5 000 92tt

I:a.r: -195 5 l2 2ó4
[:-ura i I : pucl a 1 e I rr ai4 oso r r cl . ir rh.j-ttsttgp.t: e
\\ eb : 1 1L12:'A\_!5j !!sl l99.V
lD DS: Spaatrtrl

Spi s ( )kr,;snílro stlrtclu

tl1lrár'trěnÚlrtr:

číslo jednaci:27 Y' l130iŽ0l0

pt{oToKoL
o předání spisu

l' }Iradci Krťrlové 1,g 1ligli

()krcsrrí správit sclciirlnílro zirbezpečerrí I Íraclcc KriiIor'e.
Slczská ttj9. 502 00. Hradec Krtilové

proti
por,irtnciniu: Ngul'elt Dinh ClhaLr

l.}ul.-.Ir{asarykur,otr/tttt,508.50'|0l.NovýI}r,clŽtlr

1lrtr čl1stku 1renčřitó prll:lttlríl'k1,r'c výši 2Ít.33{ Kč

ve sl1-l-\ s1rr čl' lI př*clitlclrrýclr ttsttlttilvcrrí ziik. č. j96n0l2 Sh.. ktcrýnr se nrění záktln
č.99i l()í:j Slr'. ol-lčalrsltý souclttí ř'lid. r'c znční pozilěiších pr=edpisťr. a r"1alŠí sotrvise'iící zákrrIt}.

sc předál á

stlrttltlinttt cXL]kLllorovi .JtiDr. olclřichrr Svobodovi, ExcliutorskÝ'úř'ad.se sÍdlcnl
|'rilmvslor'á čp. l2()0. 50$ 02 l{radcc Krírlrlvé.

v itraa.l Kriilol,é tlne : z -ru- E$t$

.lt 11)1.

přcilse ilir
.ll 1Dr:. olclřich Svobodlt

st'lt_tcln í exckltttlr
i\4ilnn Plhal



o]<resní soud v Hraclci
Igniila ['lerrnanna 2?7
50j 00 Hrac]ec Krárlor,é

lť::tttt02'ttl+s

KráIovó l'el: 49-5 000 900.49'5 000 s28
l'ax; 495 5 l2 26.1
E- nl a i l : P.sd4!eb3ťil.:9:'!'!uk j u.S t i 

-c e.r z
W e b : h ttp3i vilr*n'.|U5!L99-c z

lD DS: Bpaatrr:rt

Spis ()krcsrlílro soudtt

tt1lt'iir'trěnélro:

proti
por'intlénru:

číslo jednací: 30 E 320l20t 1

PROTOKOL
o předání spisu

v llradci Králclr'é l'e věci

Oliresn í spriiva stlciirlnílro zabezpcčc:r í l I raclec Krírlor'é..S lezskťt
839. 502 00. I lradec Králr.lr.ó

F'rarrtiŠek l)šorn
xar.lll l)illitckcílto 2ó" 503 03, Sr:riř'itu

1:rrcl čásllitt peněžiti polrledár'kv ve výši 8.057,- Kr]

r't st:'t\'sltl Čl' Il pPeclrodrrýc}: ustttnovetrí zírk. č' 396i?012 Sb.. ktcr'ýlrr sc lltětrí zákcln Č.
()qi l9Ój lilr., tllrčltrtslt1'sur-rclrií řÉcl. vc zttční Irozclč'iších p:'cclpisri. a clalŠí scrtr''iscjícízťtkonr'.

se př'erlriv:1

sottclnírtltt exekrttoro\.i .JLIDr. 0ldř'ichu Svobodovi, l|xekutorshÝ úřad se sídlerrt

Prriml,slor'á-čP. 1200, 500 02 Hradec Králor'é.

V llradci Kt'itltll,é cltrc $ ;' -!i*- ;ill-?

.l{ lDr. Milan Plhal
přcils*cÍlr rtlirtstlílro

Svobocla
exekutor

í__--l
I
\soutltt



Okresn* saud v Hradci
lgnáta Hermanna2?7
502 00 Hr*clrlc Králové

lČ:00024945

Králové Tel: 495 000 900.495 000 928
Fax: 495 512264
E-mail ; pnrlatelna@"osourl.hrh"juSSSp,-A.Z

We b : ir"S"p;//uuwjus!i!e. ca
ID DS: Spaabmt

číslo jednncí: 30 E 34l201l

PRŮToKoL
o předání spisu

Spis okresního soudu v Hradci Královó ve věci

oprávněrrélrtl: Okr'esní správa sociálníliu zabezpečení I'Iradcc KrálovÚ'.Slezskii
839. 502 00. I{radec ldrálovó

prott
pr"rvinnénrrt; Petr Pop

nar' lII Lhota pod Libčany 167, 5a3 27, Lhota pod
Libčany
pro ěástku peněžité pohle*ávky ve výši 70.ó33'- Kč

ve smyslu čl' Il přeclroclnýclr ustanovenÍ zák. č.396l?012 Sb., kterýrrr se nrění zítkon č.

99ll9ó3 Str.. občarrský suudní řád, r,e zrrr}ní pozdějŠích předpisů, a dalŠí sorrvisející zákon1,,

sc př*dává
I

soudnímu exekutorovi JUDr. Oldřichu ;Svoborlovi, Exekutorský úřad se sídlem
Průmvslová čp. 1200.500 02 Hradec Králové.

V Hratlci KrálovÉ clne

:
57'il3"lolí

Jt]Dř. Milan Pllral
předseda okresnílro soudut

Ý

(€
ItJ
'ť

,/-*th
Bt ř'
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"* 
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okresní sourl v Hradci
l gnáta ]-'Ierntlrltna 2? 7

5()] 00 l lrirclcc Krárltlvé

lC:00014945

:
l.

Kriílor,é 'Iel: 495 000 900, +95 000 9:8
Fax; 495512264
H_ rrr a i l : pt]d atď[ed o5tllicl .lrfius t i.cs.ca

Web: lrttp:/)/u,rvrr' j ustice.cz
lD DS: Spaabrnt

Ul!

.,', ' -,' '-=

čísln jerlnaci; 28 li lJ.Í0/20tI

PRoToKŮL
o předání spisrr

Spis ()kr*slrílro sottdtt r.' l lradci Krtilor'é \,c \'e\ci

tlpriir'něnélril: okresní správa socitilnílro zabezpečerrí Hrtrclec Krtilové..Slezská
839. 503 ()0. Hradec Králtrr,é

prtitt
por'innÚ:rltt:

r'e stlt1'slu Čl.

99'/19(:3 Sb..

()ptik |atletlka s. ť. t).. So'''or'a 163416- -500 U2. Ilradec Králcll'é

pt'o čistltu pcrrčřitó ;rolrlcclávlr1,r'e l'ýši 35().359'- Kč

1I pi'r;clroc1rtých ttstatrt)\,ťní Zák. č' 396/20j2 Sb.. kterýrrr se rttčllí zákorr č.

otrčarrský'scrirtlní ř'árl. r,c zněnípozdč.iŠích přcclpisťr. a dalŠí souvise.iícízáktlrr1',

se přeďtivír

stlttdnínrrt cxcl..utoror'i Jt]I)r. ()ldřichu Svoboclovi. Iixekutorský úř'ad sc síelIern

l'rrixryslrrvrí čil-l20(), 500 02 Hradcc Kr:ilor'é.

Y l lrirdci Knilor,,' tltte
1 

-{ "*]'?0Í!

.llJI)r. lr4ilan Pllrnl
předs*ila <rlircsrrílto stltttitt

Sr,obocla
í excktrtor



#_"ri. y'o ,rffi,

okresní soud v Hradci
lgnáta Hermanna 227
502 00 Hradec Králové

lČ:00024945

Králové Tel: 495 000 900' 495 000 928
Fax: 495 512264
E-nrai I : podatel::a@osoud.lirlt j usticu.cz

Web: hťtp;//lvww j ultice.cz
lD DS; Spaabmt

číslo jerlnncí: 28 B 9451201l

PROTOKOL
o přeďánÍ spisu

Spis Okresního soudtr v Hraclci Králnvi ve věci

crprávněného:

proti
ptlvinnénru:

okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové,,Slezská
839. 502 00, Hradec Králové

optik Panenka s. r' o.' Sclvova 163416,500 02, Hradec Králové

pro ěástku peněžité pohleďávky ve výši 313.87l'- Kč

r''e strr!'slu čl' II přelclrotlrrýclr ustalrovetrí zúk. č. 396i20l2 Sb., kterýnl se mění zákon č'
9q/1963 Sh'- ohčarrský sor"rclní řťrcl' l'e znění pozclějŠích přeclpisťr, a dalŠí související zákony"

se př'edávÉ
lt

souclnínru exekutortrvi .íUDr. oldřichu iSvobodgvi' Exekutorskv úřad se sídlem
I'růnryslor'rl črl. l200- 500 02 Hradec Králové.

V I'Iradci Králové c1nrl í t _ff}- tÉt3

.It'Dř' Milan Plhal ch Svoboda
předseda clkresního soudu í exekutor



okresnÍ soutl v Hpadci
Ignáta Ilsrn':arrna 7?7
502 00 Hradec Králové

IČ:00024945

"-,/r'ď}'-t'+=,[ w
Králové Tel: 495 000 900,495 000 928

Fnx: 495 512?64
E-rnai I : podatetna@osoud.hrk j ustice.cz

Web: http://wwrv jus:ice.cz
ID DS: Spaabrnt

číslo jetlnncí: 30 E 290/?0I t

PROTOKOL
o předrflní spisu

Spis okresního scrudu v Hradci Králové ve věci

oprávrrěnóho: okresní spriíva sociálr'rího zabezpcčcrrí }"Irndec Králové.,Slezská
839' 502 00' Hradec Královó

protl
por'innénru: Fr:antiŠek Pšorrr

nar'IIl Palackóho 26,503 03, Snriřice

pro částkrr peněžité pohledávky ve výši l7.564'- Kč
ve snryslu čl. II přechoclrrýclr ustanovení nák. č. 396na12 Sh'' kterýnr se mění zákon č.

9C)/l963 Sb.. obča:rský souclní ř'ácl. ve znění pozděiŠích předpisťr, a další související zákony,

se předává
I

sottclnímu exekutorovi JUDr..._oldřigbu jSvobodovi. Exekrrto.rskÝ úřad se s,ídlem

Průmvslová čp. 1200.590 02 Hradec KráloYé.

V l-lradci Králové dne 1t .$$- lttx

.lt.,lllr. Milnn Plhal
přeclseda okresního soudu

řich Svoboda
ní exekutor
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okresní soud v Hradci
Ignitta Hermauna ?27
502 00 Hradec Králové

lČ:00024945

! " ír,--
' /u' t n'tn-'l! V

Královó Tel: 495 000 900,4c'5 000 928
Fax: 495 517?64
E _ nr a i l : p od ate l n a@ o $0u C'|,h r k jr;.tÍ"l-c q,"-c-e

Web: http:/ vlv!y.,i usticg.c;
lD DS: Spaabmt

Spis Okresniho soudu

oprávněného:

proli
poviru:ému:

PROTOKOL
o př'edání spisu

v Hradci Králové ve věci

okresní správa sociálního zabezpeěení
839, 502 00, Hraďec Králor,é

čÍslrl jetlnací: 30 [ 5$0/2010

Hradec Krá]ové.'S lezská

Jaroslav Prouza
rrar. !l I Íabrnratrov a 93 / 48, 500 02. I-{radec Králavé

pr<l částlttt pcněžité pohledávky vc výši 47.8l I '- Kč
r'e smyslu čI. II přechodrrý'ch tlstanovení zák, č. 396nan Sb., kteýnr se nrění zákon č.

99/1963 Sb.. občanský sor"rc1rrí ř:ácl, r,e znění pclzclčiŠích přeclpisri. a další sclrrvisející zákony.

př'edává

souclnímu *xekutorovi JUI)r. oldřichx ;$vobqdovi' Exel{utorslý úřad se sídlem
Průrnvslová čp. 1200. 500 02 flradec Králové.

V Hradci Královó clrre
j a -ut-tgl!

JLDr. Milan Plhal
předseda okresního soudu

ch Svobocla
i exekutor

!;€



okresnÍ soud v Hradci
}grláta Henltatrrra 227
502 00 Hradec Krťllové

Iť]:00024945

,{ ,t*,/ , r,tr'... .q, I ,*

Králové Tel: 495 000 900,495 000 928
Fax: 495 5 12 264
E-rnui I : Eodotelna@Lt:soucl.hrk j ustice.cz

Web: lrťtp://wrvu, j trstice'cz
ID DS: Spaabrnt

Spis okresního soudu v

oprár'něného:

prori
povirurému:

číslo jednací: 30 E ó99/2$l0

PROTOKOL
o předání spisa

Hradci Králové ve věci

0kresní správa socitúního zabezpečení }'lradec Králové,.Slezská
839, 502 00. Hradec Královó

Jiří PůIpán
nar' *. Zábědov 104. 5Ů4 01. Nový Bytlžov

pro částku peněřité polrledrivky ve výši l0.575'- Kč

ve sntyslu čl. II přerchodných ustanovení zák. č. 39612012 Sh.. }'terým se mění zákon č.

9911963 Sb'. občanský sorrdní řád, vc znění pcrzdějších předpisťr' a další sor-rvisející zákclny.

sť předává
;

sclrtcltrítntt exekutorovi 'IU)r. oldřichu Svobodnvi, Exekutorskí' úřad se qídlem
Prirmvslrrvá črr. 1200" 500 02 Hra{-9c Králové.

V Hradci K;álové drre
J # -n3"ffi13

JUllr.rivtilan Plhal
předseda okresního soudit
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trr

ť)k:'esní sŮutl v Flratlci
lgntita iillt':;rntt::n f l7
50: t}(j Il:'irclcr: I{r'iilor'ú

l('-:0Ú()]49.l5

Králgvó 'l'e.l: -lijs 0U{] 900.495 gg11 o28

|'nx: 495 512 26.i-

L', - rrr a i l : ps d alúr tl {ťrl s-Í] l td', hťLj'un1rgclí
W e b : I r ttJr-:-'il-11 11115;,i p ;1 i t; q., r";z*

lD DS; Spaahmt

|l ;ris ()[lesrrílro stt:"lclr.t

()prťlVI1ěnéh0:

číslo.jr:drracil Jl E J58/2(}t}9

PROTOKOL
o přeclár:i spisu

r, Ijrtrdci Králové vu rlčci

okresn i sprál,a soci iilníl:o Zabezpťčclrí l]rlril ec Kr'áIor'i.. S lezskťt

83s.502 00. lirrrtlec l*:iilor'Ú

pt'ott

povinnultrtu;

\,t] Sl]l,\'Sltt čl.
99/ I 9{r3 Sb..

.}aros1etv Protlzít
nať'lll l1atrt:ntat':rrva !}3/48' s{iil il2. }{ract*c l(rálor'Ú

pr"o Čásrku pcnčžitÓ pohlrl*ťrvil1've výši 3Ů'98tl'- Kč
Il přeclrcrrirrýcl: r-rstatrt)\'ení iLťtk' č.396i20l2 Sh', ltterýtrr Se nlč:llí zákarr Č'

obČ^arrsltý Spudní ř'ítc1" r,u: zrrčrrí pozclějŠíclr předpisťr. n další sor}vil;ející zákon\'-

sť přttli'rvír

s()Llťll}il]ltl el*kutLlrtlvi Jtjl}r. $ltlřic Svobodov $lxekutŮrs Éi*"rrcl se ídlem

|'ruxlvslor'ti čn. 120fi' 5(}$ (}2 Htrrd*c l{rálovó'

V Ilraclci Krť:lor't-l dlr* 5 t "tt:- tutt

ch svobocla

přeclstil* irltre sníht-r sortclu í exektrtclr
JtBr. \4ilan lllial

,"{o l.{rs1i\

l*.iwffi
S-. \n'ii:,1rrlrJ*',$

\"9:- 
\i';]Ej;'/ r;



!

0liresní sourl r' I-lrilt*sE lirill*r'*
I grtirta lJer*:;:rt rta J?'i
j(}? ()0 Il:'*ritc l'.riiltir'é

IL\:01)*f .lij.{.j

'l'tl: 
'ii}S Ů00 900. ..{95 {}il{} q:B

5::'x: -+iJs 5l; tó4
E-l::a ii ; ilaile1$l r-i"Ěiitl$lx,ltl.l'*kjirr1-i.r:t=r';
Web : ht t l::ilrv:'"l::v jll5jit ť.li4
trD DS: Spaabtttt
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V llrarjci |'r;iiirr.'ú tirrc t 
= 

.*t- :+it

.iL: l.}r" h'li iiirr Í'li':a]

1;ř*r-ls**lr rl k l'ťSj't ii':(i sli LirJ L

.l LjD:'' ()ldiiaii S;.''bodít

*t- 
1-

1Ť
ťb' j stlt:11ní ':xckttttlr
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50:] t)0 }l:'irticc Kr'ťrliir*
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-i
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\\iub. lrttlr:, ii ti rr jtttli;,...r'r
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r,e stttr-sltl ťll. ll 1:ť*e hr:ti:týcir r'*íittt,:r *rrí ziik. Č. ]'i{ri2() l : sb.' ktcrýrrr se mt'lr*í zák*:"t

č' (jtJ'} Xrj tb.. iilrČ;tllslii stit'liltlí ilrLl. r,r:;ltrr,-!:":í ;:ttzr"lč:išíclr 1rřr'r-lpisťi. a 11tllŠí stluviscjící zák*r:y-

5ť p:1et*llvri

stlLtiilritttt: ť\ťkttl{)l'O\.i ,}tjl}r. (}ltlř:iehu 5Jr:botlol'i,. 5relirrtrrrs.!iÝ r{řrrd st sitllem

ťrtlrtrt sltlr',i črr. IŽ01|' í{l0
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stluclní ť}iťk|l1or
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tl přtltIání s1rirlrr
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Gtrires*Í soud l, l_lrrl*c* I{rtlltlvó
Igrtrit;i Hert:aut:it !f i
50: (i{l llr"arli:u }r..rirlti*

l(\;{)iX}.1"1()4 5

'1'e l: 4q5 000 900. 495 CI00 928
[:ar: 495 5 lt 2ť:.t

ll- r': : ii i | : pp fu t*Lrui*jl.$o rd.]ldijist!-c-tls{
\\l * ir : li np : liri'B3l!"i.l.|LtllĚ' cí
IL) llS: Spaubtnt

I ,,r

í JÁ
t1íslrl jctlrritcÍ: 2ál li J28i200ry " 4.t ,l!\,/

S1ris {)lircsrrílt* srlttr1u

rtpt'iiY|r*::r:itr,:

zltsl t-l u;'r*l:rlhr I :

llt'01i
pov inn{'ut u:

Plt{}TOK()t"
* 1lředrtní s;risu

]-lr'lrrl*i Kt'ů 'lrrr,é l'c v'{,ti

Vir.:r:lrrJctiLt ;rc|rar'tltttí pti.iišt-or rrir ť-cskc repr:lrl*k'r''" }ť]:

4 j1u?5l8"(-iLlická:{)3t}/.1. :3il Ú0. }}t'ítl'ia 3 - \riirohradl

Zik::rr-ili \liivt'l:
11i1p" ffifl|f,! Prascic t ::. 504 0i . Nnvý l33'dŽov

prri iiáltktr 1lrrrčžiló 1trllrl*tlrivkv ve r'Ýši 87.4J7 I{č

vť Sll1\slLr Či' II přetlltrrtlnýcb i_rsláttor'crrí ziik. Č. jtfii2O12 Sb.' kterýrrr se nrění zákar-t

c. ýu' ltxl] Hh.. rilri:llt"islti sixldni řáii. r,* zrti:r":í pozclč.iŠitllr pr"eclpisú. lt c]alší soLrr'ístjíci zák*rry'.

|,iť př"crl;ivá

Silll.ltiil}lli e x*ltrtttr:t:t.i ,}[ jl}r. {}lr*ř;i}l:.jr* Svobrlrlor'i* '-íl]x*kutrlrskÍ -úř'rrď se sídlerg

Prtltrr\'slilr jt č1t. l.tttt}. s1}l}É?_ltrltrte |drÉ

V {íraclci F'rliloi* ilrre
-'! í"1 l

r''l
.-t,

'"1 .:

*-
.l i , Dr. '\ 1 i lan 1)l lurl Jt ]ilr. Oldřich Svtrbr:da

sotlilr:i ťiletr(ttlilr
I 
ri'--i..r-'.tlr i rli i . :ll' 1 t,.t t, t Ll,'1,,



()lirtrsní suutl 'r, lI l"a*ti I{rálov*
l*Ět'tiilit l lcr:::;tlttta 12li
j0l 00 I l|r,,ler' Kr,il,,' .;

IČ:0(){}]4a4:*

Spis ()kresirihn soltt itt

r]1:rrir.': tr' :r*h t :r :

t 
=:'i j t 

"E

.,1

'1'rl: 495 il00 {X)il. 4$5 0{j# 9?8
f;ax: 4qS 512 :64
l_-,-rrra jl:I;-{X!'i$'}l}i} j1gj{]s#-tlr!,l]-.|..iljlryl'i_l]*ť:1

We b : bB$ :.l}ir })1 \! j lt$Í j_q^{r., fi^d

IU IIS: Spaab*it

pr0tr
por'intréi:rtt .l ii t'*s 1ar.' Zlilrrt-^'a

l iiu. Ůlll:l Předr:r*i'i r-:ká ól' 1

pro Částkrl 1r:nil*ifé pahlttllivltv vr:

-i.50:i ijl. Firaclec Králové

výši 5.Ú0t} Kč

ve :itlt;,s1t: čl. l i ;:iecl:trdrr{'c1r Lrstírrrrrr'**rí Z&k' *. j9il't0 l : }ib.. kterÝr":: se nrěni zákrirr

č' gqi 1!)íl] fiir.. *lrcirnsk* s*ttiliti řád. r,* znr:rtí ;:clztič.išith přerlpisťr. n dalši silrrvise.iící zákon-v.

liť př'etlírv*

s*ttdttítt:Lt ť'\cklil()]'t.}\,1 J[]t}r. il*dř'Ír:h* sr'olroďovi' };]xek*t*rský Él"'tď st sídlcm

l) rtt nr r s l or ír Ll l l' t 2 {l*{}, 5 {}{} {) 2 u'r'trcl ec.. l!t:i* I rrr:q

- 
--

V Hr'lel*i ltrťt1*r,é dtt* 'fi 
': ".,i=. :aj,11ll

'1t 
jl)r. Ulciřich Svtlbod*

sC}Ll(l11í ťXekLltor

i'islrr.icrlnuci: J{) l'. lJ93/201 I dJ+ ,

\--_,/

PIt{}TŮI({}l''
tl přeďúrrí spisu

ř'lr'lrrlci ltrirlt:r'c vc vili

i-:Ít - t{.rrriHti.i sr'lt'trl r, l]raclci Kr'ťtl*r,ó. tiícla ť]SÁ 2lt}.5Ú2 08-

I lt'.t,lt'c lrr.'1''t ú

Jlij)r.
prr-iisecl;r



f}l<resní s**d l, Hritrl*i l{rrilor'é
lgItriílr l'ler:ttltl tt:it ]']7
_5Ů: L}U l-lrl:il*L: ltr'ii}rrr Ú

IC.]:{it}íj:é9".j5

_ :j ..:í .'. ],'
. 1= ..\.

'l'*l: 49-s 6119 9ŮU' 495 000 928
F*x; ;lt5 5l] ?ó4
[:- rr'r a i l : pod ui$.l qďs1;; Q* cJ' l t rk.i u sť i c q.*l
Web : h tl12 ; i;'::1U:fu s ti1e.,;u
ll) DS: 8i:atbrrrt

f .i:
č'i.slrl.ietlrrací: 0 ll -t-lJ]/20()J Í n,

\*

PR{}T'OK#t,
* trrť"eciírní spis*

r' ílrlrclci Kr:iirir'* Ye \,ť:ťi

()kr'csr:i stltJ{l t' Nťrchtlriě' tČ: 0íi024970. Palai;htlva ]30j.
5+7 :q. Sáti:irel

Spis {)l< r*snílrtr stlttcllt

nprilr r:*rr*i:ri:

il1'011

;lor ilitiúnltt: lolt:r* l.liiliČ
t'tlit', II ;\iir-ll:t:r{stťt l79' 54l i) l . 'l'r'r-r1rlrir,

plir u\iisilit: p*rrčžitt1 1rtrhlctlávk3"r'c výši {.0Ůil Kč

r'e sttt.l's1:.l Či. ll pitlc1r*r1rrť'ch ustrit*r'ení eírk. č.3sí:iZ012 SL}." kturý*: $ť lllčilí zákon
Č' t)q1i!}ťi1 S1r'. illrť:irlr.slir, strtttJ:':íi'ácl" r:* zn*ni poedčjšii:l: přecl1:isti. tr ila}ší scrur,ise_iící zákorr1'.

}iť plY*tlťtvťr

scttttlttÍnlL: tXťktliO]"t}\'i .I1il)r. Ql#_řicl]u S-v*brryÍrlt].irj]$t'krrÍtlrshL J{lall se síďlem
?rii nrl's l *rji *p' * Eť{}" s{}tl {}2. l-t rtxltr {i rrilol'á.

S()lldIlí eXťkL:tor



.li

okresní sottd v Hradci
Ignáta Herrrrantla 227
502 00 Hradec Králor'é

lČ:000]4945

Králové l'el: 495 000 900.495 000 92Ít

Fa.r: 495 512 264
E - m a i l : p od at e l rr a íjrl cr s o tr{.'brh*[ulLtes$l

Web: ltttp:/itvs u ..ittsticc.cz
lD DS: Spaabmt

číslo,icdnací: 28 E 1647l?IlŽ

PROTOKOL
o přcdání spisu

Spis Okresr"rílro sotrclu v F{racJci Krtilové r'e věci

oprár'tlěného:

zastoupenrlh():

proti
por.intténru:

se přetlrivli

snttdníltiu exckuttrror'i .IUDr. Oldřichu Sr.obotlovi
Průnrvslovri čp. l200" 500 02 llradcc Královó.

ČR _ Úraa práce ťJeské reprrbliky ,, IČ: 7249699l'Wonkova
ll4?ll. _502 00' Hradec Králové

Monika Zigová
noť'-. okr'uŽní 87312- 500 03. }_Iraclec Králové

pro částkrr peněžitó pohlcdál'ky vc výši {448 Kč

r'c StltYslu čl. II přeclroclnýclr ustanovení zák' č, 3q6/20l2 Sb., kterýrn se nrění zákorr
99i Iq6j Sb.. olrčirrrsltý soLrdrrí řád' r,e znčrrí p*zdeiŠích přecl1:isů. a další scrrrr'isející zákonr,'

Exckutorský 'úřad se síd]em

rt Jradci Kr;ilor,é r]ne 1 y "í}3- 2*13

.IL.lDr'. N,,Í.ilarr l)liral
předsccla crkrcstt ílro sottcl tt

ich Sl obocla
ní c.xckLttor

áffi*



Okresní soud v Hradci Králové
lgnáta I-le rnranrra 227
502 00 Hraclec Králové

IČ:00024945

Te[: 495 000 900,495 000 928
Irax: 495 512 264
E-niai l : poclate l rp(}o;cr Lr rl. lr rk j usÍice.c z
Web: http://rvww..i ustice.cZ
ID DS: Spaabmt

čÍslo jodrrací: 30 E 16/2010 . .,/lrt

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresnílro scr*clu v Hradoi Kr*lor'ó ve vLici

oprávtlěnélro: Česká republika' Vězeňská sluŽba České republiky' IČ:
00212423, Souclrií 1672lla,140 67 Pralra 4

proti
povinnénu: Jaroslav Pavlík

nor. {ffi. Československé arnráciy 408/5l. 500 02
Hradec Králclvé

pro částku peněžité pohledávky ve výši 2.l15 Kč

ve smyslu čl. íi přeclrodnýclr ustanovení zak. č. 39612012 Sb.. kterýnr se mění zákon
č,. q9llq63 Sb.' crbčanský scruclní řácl, ve zl:črrí pozclčjších přcclpisťr. a další související zákorry.

se předává

soudnímu exekutorovi JUDr. Oldřichu Svobotlovi. Exckutorslď úřad se sídlem
Průmyslová čp. 1200.500 02 Hradec Krirlové.

V Hradci KráIor,é dne .1 ? -t*' fil13

JI"JDr. oldřiclr Svobocla
soudní exekrttor

.lLTDr..Milarr PIhal
předseda okresního soudu



J.
ill

okresní soud v Hradci l(rálovó
Ignírta I-Ierttrattna 2? 7

502 00 Hradec Králové

]Č:00024945

J'el: 495 000 900, 495 000 !28
Fax; 495 512 264
E-rnai I : podatelna@.osoud.hrk justice.cz
Wetr: lrttp ://www j usiicr.:.cz
ID DS: Spnabmt

číslo jerlnncí: 28 E 634/2010 - í'f

PROTOKOL
o předríní sp*su

Hradci Králové ve věci

Č]eská reprrblika. Vězeriská služba České republiky. IČ:
002|2423' Sclrrclní 16721la. l40 67,Praha4

Spis okresního soudu v

oprávněnélro:

proti
povinnénru: David Cižinský

nar.tlI}l Štefárrikova387l42.500 l l, Hradec Králové

prcr částkrr peněžité pohletlávky ve výši 8700 Kč

ve snryslu čl. II přechclďnýclr ustatrovení zák. č. 396lŽŮ112 Sb', kterýrn se mční zákon
č. q9/1963 Sb.' ol:čanský sorrdrrí řácl, ve zrrční pozclějšícli přcclpisťr, a clalší související zákony,

se předává

soudnítnu exekutclrovi ,IUPr. oldřichu Svobotlovi, Exekutors\Ý úřad se sídlem
Průmyslrrvá čp. 1200' 500 02 Hradec Králové.

V Hradci Králové dne 3 # -il3_ rflffi

'JUDr. Milan Plhal
přec1secla okresn ího snuclrt

JUDr' oldřiclt Svoboda
souclnÍ exekutorffi
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Krírl*v{ 'I'el: 495 000 9il0.495 0{}# 928
Iritx; 495 5l2:ó4
|:-urni I : pqll*t"tll:itilil.il.$qu-d.h::h*j-us-ti*:sJ4

W g b : ilttp: //r!: :\: lYju'5 í}._ť"-ť'.*Z

Iil I)S: Spaabrnt

!íl?

Olrresllí Soild v l{r*dci
lgrráta I lr:r::rlttt::n I17
50; 00 l-lradcc Krhlovf

l(]:00():'tÝ.l_i

čisltr jetlnncí: 30 E l'í?5/201l

[}í{*ToKoL
o přeďání spisrr

Spis oltresrtíiro sorrilLi r' I lr'adci ltrálclr'ú vc v*ci

oprávttč:tfhrr: MagistrÁt ntěsta Hrnrieo Králcrvi', lČ: 0()26881{}.ČSA'l08.500
0?. l{rirdec KrrÍ}ové

prt:t:

1rovinni:'nru: lrrg. Vltstirriil Pátek
rrar. ilffiffi" l)trry*l'rtrr,a l3tl7/l4" 5{}Ů l2' lll'acl*c Krá]or'é

pru čťrstku ptlxčžité polrletltivk;*'l'e r'ýši 5fi0'- fič
ve snr1,'slrt Č1' Ii přeclrocl:tých t:stanilr'c::i zák. Č.39#2U1Ž Sb', kter:ým sc nrčttí z.ákon Č'

i)9l:9ó3 Sl"l.. občarrský soxclní t=ác1. ve zrrění ;:ozclějšícir přcclpisů. a cltlši sortr'ise'iící záktlr:1''

sť předrir'ťt

sLlLltlfiíllltl exekuLtlrovi JLlI}r. {}ltlřichu Švrrbodovi, fixcltutorský riť"rrd se síďlern

l'rťirnr'sltlvá črr. l2{){}.5*0 02 řlradec Králrlr'ó.

V lll*clcj Krá ltrvé clr'rc ] i : ]il;

.li"J1}'. Milu:r Plhnl

1:ředseda okrcsttílrt: sot-tcllt

ich Srroboda
ni exekutor



ol<rcsní soucl v řIraclci
lgnáta Herrrranna 2?7
50? 00 Hraclec Králové

lC':00014945

l(rálovó Tcl: 495 000 900' 495 000 928
Fax: .+95 5 l2 2ó4
E-rna i l ; pad6Í9b41gg.95o gd. h r_k j tr s].ice. cz

Web: http:/iu r+'r.v justice .cz
ID DS: Spaabrnt

čÍslo jctlnací: 28 B ll3gl20lz * l,L,,,'

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okrcsního s<rr.rdu r'Hraclci Kri1love ve vČct

oprál,něnóh<r:

zastclupenéhcr:

proti
povintlénru:

Magistrát měsla HratJec Kriílové'. IČ: 002688l0.ČSA 408. -500
02. Hraclec Králové

Itucloll' [.aurou
nu,'ffi.Stl"eIecká571l13^50002.Hrac1eckálovÚ

pro částkrr pcnčžitó poh}etlÉr'ky vc výši 100 Kč

ve st:tt,slu č[' Il přeclrocl*ých ustanol'ení zák' č.396l2al2 Sb.. l<terým se tnčltí zákcln č.
99/I96] Sb.. občarrský souclní řírcl' vc znění pozclě.jších předpisťr. a clalší sor-rvisející zákttnt,.

sc pře drivá

soudnínru exektttorovi JUl}r. Oltlřichu Svobodovi, Iixekutorský 'riřad se sícllem
Prrimvslqvír šn. l200. 500 02 Hradec Královó.

v Hladci Králor,é dne

.r!

f ! -.-_, --:-fl.
^-
'"'il.lDr. Milan Plhal
přeclseda okrcsnílrcr sortclu

.'t f -*:- :lt:

řich Svcrbocln
ní exekutor



okresnÍ soad v Hradci Králové
Igntita llerrnarrnn 227
502 00 l lraclc-c Kriílr:r,é

lC:000'149':t5

.']..a.: ,

!, ,1

'fel: 495 000 900.495 00U 928
F'ax: 49-5 512 264
E - nr a i l : pad49l!ď#aiil'udJu k j _u s t ig. -q. 

g z
Web : lrttďltyLj ust i cp-. cz
lD DS; Spaabmt

/ 4t.
( /ť,

Spis Okru'sníIro stludu

oprávlčrrÚ1rcl:

číslo jednact ?7 Í' 3'l3l20l0

PROTOKOL
o předánÍ spisu

r,, Hradci Králor,é ve věct

ČR - okresttí soud v Parcir.rbicích. IČ: 000249Ílfl. lrla'I'řísle l l8.
530 95. Ptrdribicc

pťotl
pttr.'inttť:nttt: .Iakrrb Ntlvák

rrar.|G Švehlor'a 393/8" 500 02. lIr:adec Králol'é

prtl částlrir peněžitó polrlcdrir,lt1've výši 2.000 Kč

r,e smysltl čl. lI přec,hodrrých ustanovení zák. č.39Ól2{J12 Sb.. kterýrrl se trlění zákorr
č. qq/lc)ó3 Sh.. otrčanský stluclní řiid, ve zrrěrrí pozclěiších pr'eclpisů, a clalŠí sorrvise.jící zákeln\,.

sc přetlává

sottc]nínru exckutorovi .lUDr. 0ldřichu Svobodor'i, lixekutorskÝ' úř'ad sc sídlenr
Průnrr'slolr'r rin. l200" 500 02 Hradcc Krrílovó.

i' ilr,rr.lci KráItrr,é dne J r 'u:.

,

JUDr. Ir4ilan l'lhal

tÚ1:

t
I
I
I

I

JUDr. oltlř'ích Svoboda
sottcltrí exekutorpředscda okresnílro strltclu



okresní soud v Hraďci Králové
Igrráta Hernranna 227
50? 00 Hradec Králclvé

lČ:00024s45

' !'.':'

'fel: 495 000 900,495 000 928
Irax: 495 512 264
E-rnai I : p_qdA!9b4gisield.hgk.iustice.cz
We b : Lr!p-í!$yru Lrsrrsg.sz
lD DS: Spaabrnt

čÍslo jednací: 28 E 6'3/z0L2

PROTOKOL
o př"edání spisu

Spis okr'esrrího soudu v l"Iraclci Králclvé r'e věci

oprávněnéiro:

protl
pcrvinnémtt:

ČR - obvodní soucl pro Prtlru 7. ovocný trlr l4. 1l? 96 Praha
- Staré Město

René CernÝ

.II JDr' oldřich Svclboda
soudní eXelilltor

no'.m. S'vrovátka 10l, 503 27 Syror'átka

pro částkrr pcněžitó pohledávky ve výši 2.0$0 Kč

ve strryslu čl. ll přeclrodných ustanor'ení zírk. č. 3q6n012 Sb.- kleryrn se mění zákcrrr

č.99l1963 Sb.. občanský souďní řád. ve zrlčrrí pozdějších předpisťr, a clalŠí sor'rvisející zákclny.

se předává

souc1nítnu exektttclrovi ,IUDr. Oldřichu Syobodovi. EšgI<utorskÝ úřad se sídlem
Průrrrvslovír čp. 1200, 5{)0 02 Hraclec Králor'ó.

V l-lradci Králové dne 
"l ?"-ll" tltt

JLIDT. Milan Plhal
předseda okresnilro soudu

ťťll \

Yjr"

'i'
*-1,



OliresnÍ soucl v Hradci Králové
lgrtáta l'Iertrlnnrra 227
50] 00 I_lritcltlc l(rňlor'é

l(:l:00024945

'I'el: 495 000 900. 495 000 928
|'ax: 495 5l2 2ó4
E-rrlai l : poclats]rraiqíxpld.b.t-Li.jus-t'is-t,!z
Web : h(p;/,'rr rv rv. i rr.st i r-' e. r'z
ID DS: Spaabmt

Spi s Okresrl ího sclttcltt

tlprúr'ttŮttÚhil:

číslo jeelrrrrcí; 30 E 4561201l

PIIOTOKOL
o přeclání spisll

v l lraclci Králtrr'é ve věci

Okrr:slrí strrttl r,'Náclrcldě. IČ: 00024970. I)alachclvn l303.
547 ?9. Náclrtlcl

50() 02. Hrnr1ec Králclvó

1:lo částkr.: pončžitó pohletlítr'ky r,c r'ýši 7.800 Kč

lc stn)'slu čl. Il přechoclrrýclr ltslttnor,ení zák. č' 3L)6l2012 Sb'. kterýrrr se lnětrí zákorr
Č. 9q/19ój Sb.. rrlrriansk)i stltlc]ní řád. l'e znční pr:zděiŠíclr přeclpisťr. a clalŠí související ziikorry.

s ť p ř'o tl ri r' íl

soudnímtt exektl1()Í0vi .IUQr. ()ldřicl3u Svobodovi' llxe l<utrrrskÝ' úř:rd se sirllenr
I'}rriml,slcrvri čp. l260. 500 02 Hraďec Kr:ilové'

protr
povinnimu:

v it,'oa.i Krirlrrvé clrre

oictřichZa.iíc.nar.ffiČeskoslcrvenskéarrrrád"v408l5l.

'T: i- :i1=

.IL]Dr. oldřich Svcllrocla
sctrdrrí oxukutor

t.

JLlDr'. lvtilan Plhal
předscda okrestrílro sottdu



U
0kresní soucl v Hraďci
lgnáta l le rrtr anna 22'J
50: 00 I lratlec Kl'áltrr,é

Iť]:000]49.{5

Králové 'l'el: 495 000 900.49-5 000 928
|;ax: 495 5l2 2ó4
E-rrta i I : podatig I nar4rosr-:ud.lr rk. i r-rst ice.cr
Wcb: htlp:l/u,rvrv j usticu.cz
lD DS: Spalrbnrl

Spis okresnílto sttudu

opriir'nerré1rcl:

PROTOKOL
o předání spisrr

Ilracici ltrťrlol'd ve 'n,ěci

Krajský stlucj v Hradci Kruiové' lČ:: oo:t
ar:trácl1, 218. 502 08. I'Iraclec Králclvé

čislt jcdnacíl 0 E 4039/2003

j7 l ó. (lcsltosltlr'crrskÚ

proti
por,irutétttt-t: ZdurrŮl< Zťrlrorka

nar.ilEŠtcl1rinikor.a3l0iÍJ.5001l.lIraclccKrálor't1

p:'cl částliu 8q.52ti Kč

t'e sl:tYslu čl' ll přeclroclrrý'clr ustanovetrí zák. č.3q6l20l2 Sb'" kterýr:r se nrěrrí záktltr
č. q9ll9Ó3 Sb.. cilrČarrsltý strudtrí řircl. ve znčrrí pozdč.išícli př*clpisů. a dalŠí sorrvisející z'ákony.

sť př'ctJril'ri

soudnittttt uxuklttortl'''i .IUDr. olrlř"iclru Sr,obocIovi' Il,xokutorský úřntl se sídlcnr
Průnrvslová čp. l200' 500 02 I'Irlrďec l{rírlovó.

\t tlraclci Kliliovd dnu .1 ? -il3-7813

.It TDr. Oldřich ÍSvohoc1a

sirudní exektttor
JLlDr. lr4ilLin Plhal

předsecla okrestt íha soltclrt



okresní soud v řIradci Krrílovó
lgnáta l'lermanrra 227
502 00 }-lradec Krirlovó

lČ:0002494-5

Tel; '{95 000 q00. .tg-s 000 q28

Fax: 495 5 12 264
E-r.n ai I ; lodtsjglr@oEaudJilk j-usirse.!z
Web : http://rvrvrv j ustice.cz
ID DS: Spaabrnt

čísto jednac Íz 27 E95ó/2005 /t-",'

PROTOKOT
o předání spisu

Spis Okresníhcr s<rucllr v Hradci Králové r'e l'ěci

clprávrrěného: Čtt - Kra.iský scrrrd v Hraclci Králové, třída ČSA 21tl' 502 08.
I'Iradec I(rálol'i

proti
povinnémrt: Joseť DoleŽal

nar.t Gočárova ÍŤ.314157 ̂
 
500 02. l:Iraclec Králorlé

pro částktr penčžitó pohleďírvky ve výši 2.23l Kč

ve snryslu čl. lt přechoclných ustanovení zák. č' 396/?012 Sb.. kterýrr-r se nrění zákorr
č.99ll9ó3 Sb'. občanský sortclni řád. ve zněrrípozclč.iŠích předpisů. a dalŠí sorrr'isející zákon1,.

se přcdr1vá

souclnínrlt exektttorovi JUDr. Oldřichu Sr.obocluvi. trxekutrrrskÝ úřad se sít}lem
Průnrysloví čp. 1200.500 02l{radec Králové.

V l{raclci Králové clne * 3 -n;_ r**

-- 
-;ť'rli.-Milan 

Plhal

á
lLt
Lr
.ý Jt.1Dr. Oldřich Svoboda

soudní exekutorpředsecla okrestrilro soudrt



okresní soud v Hradci Králové
lgnáta Hermanna22'|
502 00 Hradec Králové

IČ:000249*15

.fel: 
495 000 900, 495 000 928

Fax: 495 512264
H-nrai l : pgdatelrraťOosoud'lrrk j ustice.cz
Web : http;//" rv" vry.jggli ce. cz
lD DS: Spaahmt

Spis okresního scludu

oprávněného:

číslo jetlnací: 28 E 1084/200s - n5-

PROTOKOL
o př"edání spisu

v Hradci Králové ve věci

ČR _ rra.jský soud v Hradci Králové,
Hradec Králor'é

třída ČSÁ 218, 502 08,

.Ian Cerný
nar.m Jarra Pavla II6a/6,5Ů0 03, Hradec Králové

pro částk* peněžité pohledávkv ve výši 3.090 Kč

JUDI' oldřiclr Svoboda
sourlní exekutor

proti
povinnému:

ve smyslu čl. II přechodných ustanoverrí zák. č. 3qól2012 Sb., kterým se mění zákon
č,' 99l1963 Sb'. občanský soudní řád, ve znění pozdějšíclr př'edpisťr, n další související zákony,

se ptYedál rí

scrudnínru exekutorovi JUDr. Oldřichu Svobrrdclvi. Exekutorský úřad se sídlem

í?

JtlDr'. Milan Plhal
předseda clkresního souclu



J* .'
:' ..i J
r'i!Í'řiFa

oltresní soud v ř|r'aclci
lgniita I lerrrranrur 227
_j02 00 l|mclcc Králor'é

lC:0002.1945

Králové 'fel: 4q5 000 900.495 000 928
Irax: 495 j l2 ?ó4
L_rttrii l : potl&te liluig usoud. ltr'k. Í tl sti$:!Z

Web : lu1pÉr!rv.j11;ttcŠ.9z
ID DS: Spaalrrt

Spi s okrcsn ílrtl soltclu

clprár'trčnól"rtl :

ploti
1ttlvinnétlrtt:

číslo iednrrcí: 2tt [i .Ítl]/20l I

PROTOKOL
o přeďání spisu

v l]raclci Králor'é r,e věci

Kr;rj ský soud v řlradci Králtll,é.. IČ: 0()2 l _57 i ó.ť'eskoslor'enské
&nT]ťlClY 218. _í0? 08' Hrnclgc Kr"li]ovi

Optik Panetrkir s. r. o., Sot'or'a ló34/ó' 50U 02.I-Ir'adec Kt'ťtlor,e{

pro částku pcněžité pohled:ivky ve výši 5()00 Kč

tť sttrt,sltt čl. II přechodrrýclr usttnur,t]ttí eík. č' 396/20l2 Sh.' kterýnr se trrt'\ní zťlkor: č.

99/l9Ó}3 Str.. olrčirrrský souclrrí řťrcl. r'e ztlČní pclzdč.iŠích piecipisťi..r další soLrvisu'jící zťrkorri'.

sc přetlrivá

stludnítuu cxckuttlrclvi .ILII}r. 0lrlřichu 'Svoboďovi. ExclrutorslrÝ úřad sc sírllem
l'růnrvslová čp. l2Ů0' 5()0 02 l-Iradec Králové.

V l lraclci Králor ó clrrc T ř -E3-tfi13

.ltJDr. Milan Plhal oldřiclr Svobocla
suucl:lí exeltutclrpřeilseda okrcsnílro sot



okresní soud v Hradci Králol,ó
Igrráta tlernanna 227
502 00 Hradec Králové

lČ:00024945

i
.,

Tol: 495 000 900.495 000 928
!ax: 495 512264
E-mai I : podateIna@.osoud.hrk j ustice.cz
Wcb: lrttp :/iwwvv j usticc.cz
lD DS: Spaabrnt

číslo jednaci:29 H 1477l2$1l

Spis okrestrího soudu

oprávněného:

PROTOKOL
o předání spisu

v Hradci Králor'é ve věci

ČR - Krajský sotld v l-]lradci Králové,
Hradec Králor,é

řída ČSA 218, 502 08

proti
por'innému: Robert Domin

nar.ilřlp. okruŽní 700/1ó' 500 03 Hratlec Králové 3

pro částkrr peněžité pohledávky ve výši 9.800 Kč

ve Smyslu čl' II přeclrodrrých ustanoverrí zák. ě. 396l?012 Sb., kterynr se rnění zákon
č' 99l1963 Sb., občanský soudní řácl, ve zrrěrrí pozdějšíclr předpisťr, a další související zákony,

sc předávr{

soudnítnu exekutorovi JUDr. oldřichu Svobodcl,i, ExekutnrskÝ, úřad se sídlem
?růmvslová čp. 1200.500 02 Hradec Králové.

V i-{raclci Králové clne 5 r -t.:t-?fflil

7q

JIJDr' oldřich Svoboda
soudní exekutor

JUDr. Milan Plhal
oklesnílro soudu



ir lr 
=.

i.=
Uq- j _,r'+ 1.",'i1

Okresní soud v Eradci Králové
lgnáta Hennanna227
502 00 Hradec Králové

IČ:00024945

Tel: 495 000 900,495 000 928
Fax: 495 512264
H-mai I : podatelna(Oosoud.hrk justice.cz
Web: Irttp://wivw j ustice.cz
lD DS: Spaabmt

Spis okresního soudu

oprávněnéhcr:

PROTOKOL
o předání spisu

v Hradci Králové ve věci

ČR - Kraiský soucl v Hradci
Hradec Králclr'é

číslo jerlnací: 28 E 751/2tg6 /L

Králové" třída ČSA 2l8, 502 08'

prcr částkrr pcněžité pohledávlry ve výši l0.000 Kč

ve snryslu čl. II přechodnýclt ustanovetrí zák. č. 396/20|2 Sb., kterým se mění zákorr
č' 99l1963 Sb'. občanský soudní řád. ve znění pozdě.iŠíclr předpisů. a dalši souvisejíci zitkony,

se předávrí

soudnímu exekutorovi JUDr. Oldřichu Svobodovi. ExekutorskÝ úřad se sídlem
Průmyslová čn. 1200,500 02 Hradec Králové.

proti
por.innému:

v ilradci Králové clne

Járr Čavajda
nu'.ilF. Maclrkclva 18120,500 11, Hradec Králové

i! 3 -il3-?ff13

JI.IDr. oldřiclt Svclboda
soudní exekutor

JUDr.'Mitan Plhal #\tú\'rJ\

ťopř'edseda okesního soudu

.1*-



okresní soud v HradcÍ Králové
Ignírta Hennannt 227
50? 00 Hraclec Králové

IČ:00024945

,' .l

., 
-= I.,

Tel: 495 000 900,495 000 928
Fax: 495 512764
E-mai I : poclatelna@osoucl,Irk justice.cz
Weh : http ://wr.vr,v j u stic_e.c4
ID DS: Spaabmt

čislo jetlnac Í: ?7 fll03l2009 ^ ,1,j-".'

PROTOKOL
o předírní spisu

Spis okresního soudu v Hradoi Králové ve věci

oprávněného: Zdravotní pojišt'ovnu trrinistet:stva vnitrn Českó reprrbliky' IČ:
47114304,I(odaňskó 1441146,l10 00 Pralra l0

proti
por.innónru: .Ian DclleŽal

nar. ffi. Československé armády 408/5l ' 500 02
Ijraclec Králové

pro částku peněžité pohledávky ve výši 16.076 Kč

ve smyslu čl. Il přechodných ustanovení zák. č. 39612Ů12 Sb., kterýrrr se měni zák*n
č. 99/19ó3 Sb., občanský soudní řád, r,e znění pozdč.išíclr předpisů, a dalši souvisejicí zákotry,

se př'eclává

soudnímu exekutorovi JUDr. oldřiclru Svobodtrvi. ExekutorskÝ úřad sc sídlem
Průmvslová čp. 120s. 500 02 Hradec Králuvé.

V l-Iradci Králavé drie ]! ř a3" ?ilt}

JUDr. oldřich Svoboda
soudní exekutor

x

G

-

JUD. Mil"" Plhď -

předseda okresního soudrt



Olrresní strud v l{rarlci l(rálovó
Ignhta I'{r:rnrarrna 227

-j02 0Ů Hrariec KráIor'Ú

lť':00024945

"' .' r- ',-=

'I'el: 495 000 900. ,t95 000 928
Fax: 495 5l??64
H-ntai I : podaie I nu(E)osr:ucl. hrli j Lr stice.cz
Wub : h Ltp ://w w,lv j tnljs_e.sz
lD DS: Spaaburt

w

Spis Okrtlsnílrtl stlutlt:

tlpt'ťtvIrčtréIrtr:

tYíslo jcdnací: 30 E ?6s/2009

PROTOKOL
o 1rřcdárrí spisu

I-lraclci Králor'ó .'.'c včci

Zcllavo ttrí po.i iŠt'or'nrr :rr j n i sterstvtt vn itra Česke repuhl i ky'.

I(']: 47l14304. K<rdariská l441/4ó. l10 00, Pralra 10

proti
ptlvintrétntl: Jan l-oskot

nar.ffi,
Přcclrrrčstí

pl'tr Čťtstku pclrčžitó

'l. c. Ir1irsar'ylta 5/j5.5ó8 02. Svitar,'i'

1tu}rletlÍrr'lty ve výši 2?.026 KI'

ve sntvslu čl. II přeclrodných ustattclr'ení zák. č. 396Í?aD Sb.. kter:ýrn se Inělrí zúkolr

Č.9qi l96] Sb'' občarrský souclrrí řád' ve zrrěrlí pclzclě.iších předpisŮ. a cla]Ší scr:-rvisející záktitt1'.

sť pr=edár'ri

soltrlt'tírnlt t-xekrttoror'i .}[])r. Oldřichu Svobodovi...-Exekutorský úřad 
' 
se sÍrllem

|)rÍrnrr'slor'r1 tYp. l200,50{l {)2 Hradcc Králové.

V l-'{rtrdci Kriilor'ú clnE: '1Í "t3" ?Út3

1

.lŮĎiTlit'' t'tt*t JUDr. olclřiclr Sr,olrocla
soudrrÍ exeltutorpřccl sccia okresrrílro sr-l uclu



Okresní soud v Hraclci
l{rnátil Hcrm anna 227
502 00 ř{radec Králové

Iť]:00024q45

Králové l'el: 495 000 900.495 000 928
Fax; 495 512 264
l!-nrai l : podatel rrirť9ostlud. lrrk j u sticc. c4
Wub: lrttp://ivu u . i u.s_U!g.!:4

ID DS: Sptabrnt

Spis ()krcsll ílrtl sr-lttdlt

opriir'něnt{lrt-r:

číslo .ied nacft 29 í. 8.Í4120 l 0

PROTOKOL
o předání spistl

v Ilrirdci Kriiltlr'é r'c r'ůci

VŠeobecrrá zcJravottrí pojišt'ovna České republik5''
IČ: 4l l9751 8.0rliokri 20?014.l30 00' Pralra 3 - Virrohrad'v

prr"rti

por'ittnétrlu: Zclenůk Ilanr_:Š

nar'.'{ť,tliffiff* C'lrelčickéhtr 1055/1]. 500 02. Ilradec l{rálix,'é

prtl Č1tstku peněřitó pohledávk1,l'c výši l89.629 Kč

t,tl sttl\'sltt čl. lI přech<lciných r'tstattcll'ení zltk. č.396l?$l2 Sh., kterýnr se tnění zákon
t:. 99/l9(l3 Sb.. občarrslrý st.rttclní řácl" r'e ztlění p,'rzclě.iších předpisů, a cIalší sor-rvisející ziikorr1,.

sc ;rře.lívá
souclninru exektttorovi ,IUDr. Oldřic}ru Svobodori, ExekutorskÝ' úřad se sídlem
|'růrn!'sřovri čp. l200, 500 02 l{rarlcc Králové.

v iraclci Králtrr'Ú clnc ll Í 'rc-til|$

.lt I)1. l\liliur PIlurl

1rřt'tJscda okrcstt ílttl S()tl(Ill

JUDr. oldřich Svoboclrt
stlltdní exekutor

lvíiltrn Pllral
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=r't'' .l lJŤll

okresní soud v Hradci Králové 't'el: 495 000 900,495 000 928
Ignáta Herrnanna 227 ťax: 495 512 264
502 00 l-{radec Králové E'mail: podatelnať0osouď.hrk.iustiue.cz

Web: hftp://wr,r.lv j ustice.cz
ID DS: SpaabmtlČ:00024945

čÍslo jednací: 30 B 39612IÍ1

PROTOKOL
o předánÍ spisu

Spis okresního scludu v Hradci Králor.é ve věci

oplávněného:

proti
por'innénru:

VŠeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,, lČ:
4l1975l8,orlická 2\2al4,l3Ů 00, Pralra 3 - Vinohrady

Ing. Vlastimil Pátek
noi'tDuryohova1387/|4,50012,HradecKrálové

pro částku peněžitó pohlcdávky ve výši I1.664'- Kč
r,'e sttrYslu čl. lI pŤeclrodných ustanovení zák. č.396l7a12 Sb., kterým se mění zákon č.

99/l963 Sb.. občanský sorrdrri ř:ácl, ve znění pozdějších přeclpisťr, a clalší související zákony,

ss předává 
,

i

scruclnímu exekutorovi JUDr. Otdřichrr jsvobodovi' Exekutors\Ý úřad se sídlem
Průmyslová črr. 1200. 500 0? Hradec Králové.

V Hradci Králové drre J ? -Ít3-?ill*

. --]:::r----

,r':. í rr-r'' - / J,._]ř',,,

1 .. '{ .\\
il ,,t , -. .r- '.' ll

{-- l'..,.r; i=rl
,;. ' ' ,'i1.i, ' ';.', - t .-i l',' t ;

''\..'-" j ' 
.,.'!i'

' "_\:ú].;É'1i1ť||/
" -" ,,,,r .-. 4, '

JUDÍ. Milan Plhal
přcdscda okresnílro soudu



,:l i;+l
;..i1

., j jr l, i,/..l 1 *',";

okresní soud v Hrarlci Králové
IgrrÍrta Hennantta 227
502 00 l{rtdec Králuvé

IČ:00024945

Tel; 495 000 900,495 000 928
Fax: 4q5 5l226ó
E -rrrai l : podate l nqť@*sr:ud. h rlt j u st íce' cz
Web: http://rvwlv. iustics.cz
lD DS: Spaabrrrt

číslo jednacÍ: 28 E 574r2O$8

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okrcstrílro soudu v l{radci Králclvó ve věci

oprávněrrého: Všeobecná zdravoÍrrí pojišt'ovrra ČeskÚ republiky.
IC: 4l 19751 8' orlická 2020/4, l30 00' Praha 3 - Vinolrrady

La

proti
povinnému:

V Hradci Králové'drre

r'e smyslu čl. ll přeclindných ustanor'ení zák. č' 396/2012 Sb.' kterým se mětrí zákon
č' 99/l 963 Sb.. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů' a další související zákony,

i

se přcdává

soudlrítrlu exekutorovi JUDr. oldřichu Svobodovi. Exekutorslďr úřad se sídlem
řrůmyslová čp. 1200.500 02 Hradet Královg

liťi vaňit '*
nflr.allnlFl' Čse 408,500 Ů2. Hradec Králové

pro Částku peněžité pohledávlty ve výši 95.894 Kč

1 I -*l- lftJ

JUI}r. oldřiclr.lt.lDr. Milan Plhal
přerlsecla okresní hn soucltt soudni exekutor



okresní soud v Hr*dci Krrílové
Igrráta lle rrnnntta 227
50? t}0 Hraclec ltr1rlrrvé

IČ:Ů0024945

'l'el: 495 000 90{}. 495 0CI0 9ZB
Fax: 495 512 ?,64
I:-nr a i l : fis:d ntp!$#-jlr::sycl,l:pkjgsfur *z
Weh:l:!!_Urbro j'rstt"c_*'"_s;

ID DS: Epaabnrt

číslo jetlnncí: 30 € 2{:sl2*:Ů 'l': -":t "' ''
\__.._...

PROTOKOL
o předání sp*su

Spis Okresnílro soudu v l{raclci Krťr}ové ve věci

oprávnčnéhn;

proli
pol'innónru:

Všeobecrrťt zdravclttrí poj išt'ovna Čr:ské reprrbl ! ky, íČ:
41l97 51 8, or'litltá 2a2U4. 130 0{i Prltlra 3 - Vinr:lrraďv

PavelŽemliČka
nar.GMasary,,kovonánlěstí1'5*401Novýi3yr1žnr,

prr: částkLr ptněžitó pchledávky vc výši 4.575 Kč

ve snlyslu čl' Il přeclrudný*}r ustnn*vellí zálr. č. 396120l? Sb., kterým se měni zákon
č' 9$/l9ó3 Sb', nbčanský soudrií Ťád, ve znění poz*čjš{clr přeclpisů' a další souvisejíci zákony,

l

se př"edťrvli

souctnínru t:xc]ttttorovi JUl)r. oldřichu Svobotlovi. Exclrutorský úř*d se sídlem
Průmvslqvfi črr. l20$. ${}Ů 02 }Iratlec Krril*vé.

V Hrac1ci KráIovi clne 
l u -+]_ ;*t:

JUDr.'Milan Pihal .ItJDr. ()lclřich Svobclc1a
soucltrí exekator

,'í-i;'':i:*'h
ď .ť":., ,,l.'" B.'J /1.1'y]' 

';1|l.]1 .!i)/ ť}
l""-Ě;l?r''jíJ';&'/ Ť^

'\ffi;*#předsedil okresr:ího saudu



Cjkresní soltl v Ilradci
Ig::litn I lulrrrirt.rnrr ?)?
5ť}2 00 Hraclec l(riiltlr c

l{'::0${Jr-1t74 5

Králové ]'*l: 4q'i 000 9#{J,495 #Ůtl 92l{

l'ax: 495 512 2ii4
l:i-:lla i l ; ui5li[qili|iíggsill|}-d,hLk'i!$jc9.'s,í

W c b ; lr-t !p/-/t u-'y-'..i u st i cS."u11

lD DS: 8;:na*rrt

Spis ()krusnih* soltclu

trprilr'tt*ného:

proti
por'ittt:útt*l"t:

číslo.icdnrrcí: 3(l E 5{ll/2Ofis Jt

PROTf}KOL
o předá*Í spisrr

] lrtclci l(r"ťrlovú ve včci

V Šeo becrtťt zdrilvottt í po'i íš1'ovIla ČcskÓ :'epuhl i lry,, lČ :

4: l975 } 8,orlická ?02l}l4, 130 00" Pra}ra 3 - Vinolrrad1''

N4i:osllrl' I'raŽi*::kir
r":irr''Il Břetislavrrv a 1(}57l*,500 02. l lradtť Kritlol'é

1rI't-r čiistktr peněžité p*trledlil'k l'e výši ó'd.98{'- Kč

ve stttr'sllt Čl. lI 1liccliodrrýclr Llstt1t-lot'll::í ztik' č' 396/2(i12 Sb., kterýrrr se nrění ziíkon Č.

9slla(:] Sb.. obča*ský'sorr11rrí i'ťtil' r'rl zněni pozděiších přcclpisů. a další sor-rvisc.iící záktltr5'.

sr' 1lředrir:i

sttititlllít":rlt L]xťkutofŮ\ri .|U}r. Qldřiclru Svob*tlovi" fixekrrttrski'úřrrrl se sÍdlerlt

Pr[in:r'slor,ťr ču- 12{}{}. s00 02 l"lr:rtlcc Krir}*r'{.

V llrllclci Krťr]Llr'é clne 'Ť; -il3- 7(}}J

.lt l{)r. \{ilan Irlltal r. Ůldřich Svobi:da
sourittí exr*litttar

1

ti'***
,r dř,t
l!ť|
i"m'S,

1-:i'r:clsecllr ok:r'strílrtr sortcl
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okrc'sní soud v I{radci
Igntita Ilermanna J27
502 00 l_Iradec l(rr1ltlr'é

IC:0001-+945

Králol,ó Te l: ,tr1)5 0()0 900. 4q5 0()0 q:8
Fax: 495 512 264
I-i-rna i I : podatel n ailiioso ucl. hrlt j usticc.cz

We tl : lrtt1l;1i'-lt !!])! ;i !l.ll1g.*_',l-í

ID DS: llpaabnrt

S;ris ()kr'esrrílro

opriir nČ:ttÚlttr:

pruti
povlnnenu:

\t I lLaclci

Miroslirv PraŽicrrktr
rlar..Et]řetisla'n'ovtrl()57/ó"5000:.llradecKráltlr'Ú'
r.č. (']crttiltlr l9

pt'tl Čtistku pe tčžiÍé ;tolllttlril,k1' r'c r'.ýši 59.518"- l(t]

r,c stt'l\'sltt Č'l. Il přcchtlcltrr'clr ustettror'et:í zák' č..]9Úl20l] Sb.. ktet'Ýlrl se l:tětri z.ilkotr

99llqó3 Sb'. clbČlrrrsliý'sclrrclní řťrci. vc znčr:í ptlzilč'iŠiclr př"cilpisťi. a drrlší strttvisc.jícízťtkrrn1

př'cdlir'ri

scludtríntt t)xckLit()t'o\'i JU |Jr. 0ldřiclrrr Svob*t|ovi, ExtlkutorskÝ riřtrď str sítlitrrt
}'rulrrr'slrx'ri tltl. l 2(X}, 5{X} ()2 I-lrlrclcc I(rálor'é.

tlnc ]: t -ilÍ-ÍCIlil

PROTOKOL
o předání spisu

srlltclLt i l lradci KI'írlor c r'e r,čci

V Šuu bu:crrú eclravottrí pr:.j i Št'tlvnu ťlc,sltÚ :t:1:r:bl i k1'.. l ťl :

4l l C)75 l 8.()rlická 2O?t}l4. l 30 00" Praha 3 - Virrolrl'adv

)ldřiclr Sr'otrocla

číslo jetlnací: 3{} E t4J/20l0 ,/ú

Králor'é

í"o' 
tj".?h

E l_-.t. 
_-ť1E",tl *

il;si{i'|,'{
il. \q.i, l.lfl :lť) '= ť''/ ťá]

\ -i*, ,/

llřctl setla tlk rcsIt í}rtr sr rlttlt lLtrlIlí excktttor



okresní soud v Hradci Králové
I gnáta I lerrt.ranna 227
502 00 Hradec Králové

lČ:00024945

I'el: 495 000 900, 495 000 928
Fax: 495 5 l2 2ó4
E-nlai l : podatel rraíá?osou_dJu'kjusttqe.cz
Wub: http ://rvrvrv j !$!1pg.cZ
ID DS: Spaabrnt

' n,.
číslo jo*rrucÍl 30 E 58812010' l !-' 

',

\,-_

pťoti
pol,innénru:

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresního soudr't v Hradci Králor'é ve r'ěci

oprávněného: Všeobec:rá zdravcltní pojiŠt'ovna České republiky, IČ:
4l 1975 l 8. 0rlická 202al4, l30 00 Pralra 3 - Vinohrady

Pavel Žemlička
nar'J. Masarykovo nárněstí 1,504 01 Nový BydŽov

pro částk:'r pcněžité pohledávk5 vc výši l86.626 Kč

ve stn'vsltt Č1' II přeclrtlclrrýclr ustanovclli zírk. č. 3L)6l?an Sb', kterýrn se nrční zákon
č.99l1963 Sb., občanský sor"rdní řád, ve znění pclzclě.jších pr'edpisů, a clalší sorrvisející zákony,

sc předrivá

soudtiínrrt exekutorovi JUDr. oldřiclru Svoboclovi. ExekutorskÝ úřatl se sídlenr
Průnrr'slovrl čp. l200. 500 02 Hraclec Krťrlor,ó'

\ ř -il]. lil'lÍ
V Fh'adci Králové drre

n

JLIDT. Milan Plhal
pi'edsecla okresního soudu

JI IDr:. o]dřich Íjvoboda
soudní exekutor

:í**T-l
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'5 \i'"nd'lť-J

1'"Ýffi
rt 

*t+o



okresní soud v Hradci Královó
lgnáta ř{ormnnna 227
502 00 l{radec Králové

IČ:00024945

F
f i r, .:rrj;' 

' I

'a't= ď'g
Tel: 495 000 900,495 000 928
Fax: 495 51?764
E-mai I: podatelna@osoud.hrk justice.cz
Web: http ://,wrvr,r' j ustice.cz
lD DS: Spaalrrnt

číslo jeclnací: 28 E 377l20ll

PROTOKOL
o předání spisrr

Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci

oprávnčrrélro: VŠeobecná zdravotní pojišt'ovna České repLibliky.
IC: 41 197518'orlická ?alal4r l30 00, P:aha 3 - Vinohrady

protl
por,innét:ru:

V Hraclci Králrrvé clne .: I -al- nr:

.Iosef Cih'ík
nar. T. Chotělice 53, 503 53, Smidary

pro částku peněžité pohleďávky ve výši 15.000 Kč

ve snryslu čl. II přeclrodných ustanovení _Zak. č. 396/2012 Sb.' kteým se mění zákon
č.99/|9ó3 Sb.. občanský soudní řád' ve zr161i]pozdějších předpisů, a dulší sor.rvisejíci zákony.

se přerlává

soudní:rru exekutorovi JUDr. oldřichu Svobodavi. Exekutorský úřad se sitllem

IuDr. Milan Plhal
předseda okr0srríh0 soudu

t)--
JUDr. oldřich Svoboda

soudní exekutor
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Oliresní soucl v Hrarlci
lgnáta I1ernrarrna 3]7
502 00 [lradec KI'1llcll'é

lť':000]4q+5

, .l,l u' ,j,':'

Královó Tel: 4q5 000 900,495 000 q28 .',-;.l

Fax: 495 5 l2 ]ó4
E- nra i l : uQ*{_tlL.ú!o ssuqLbr]1:!rtlc!.!Z

Wt b : l r_up-//.)_}\:}\ J t$l i -c--ť,.9í

ID DS: Epaabnrt

:

S1lis ()lrr'csrlíhtl stltttltt r'

tlpriir'Irětru1ho:

proti

1lor'intrúttrlt :

\/ I Iratlci l(ráltrr'Ú clrtt:

r'e stttvsltt Čl. Il přuchotlrrýt:lt ustnnor'ení zák. č. "j9(l/201? Sb'. l<tcrýrrr sc nění zákon č.

9()i l96j Sb'. rrlrčalrský sotrclní řiid. r,e ztlění 1ltlztlč'jších přcclpisťr, a další souvisc'iící záktl:r1''.

sť 1lř'cd:ir'ri

sttttdnit:ttt cxcltltttlt'tx,i .lL]I}r. ()lďřichu Svq}:lodovi. 3xckuttu'skÝ rlr,řacl sc sÍdlenr

|'l'iinrr,slor'á čp. l200.5{)0 ()2 l{rnrlec Kriilové.

číslo icrlntcí: 31 [ 1ó5/2009

PRGTOKOL
o př'edání spisrr

I lrnclci Královuí r'c r,čci

Všeohecná zdravottlí po.jišl'or'na Českó reprrbiik.v'' IČ:
-il 1975i S.Orlickir 202014. 1i0 00. Praha 3 - Vinohradl,

\rticlav Piill:iirr
rrar.illI OhrriŠt'an1' l 3. 503 54. olrrriŠt'any

prtr čiistkr.t pcuěžitó polrlcdál'k1'r'tr r'ýši 27.289'- Kč

i.'

ti '.'

i

'j'

.ltlDr. \4ilan I'lhal

1:řcc1 scda okresn í htl stlttcl lt
ich Svoboda
rí exekutclr



OkresnÍ sottd v Hra*ci Králové
l grráta lIer:"nantta 7? 7

502 Ů0 Flradec Králor,é

lČ;0Ů024C)45

.ti

'l'ullt95 000 900.4sS 000 92B
Fax: ttL)S 512 2#4
I:-r r ra i I : porl4tc I rrir' rlt'sr rtrd. h rk. i Ltst icc.cz
Web : fo tt p ://wr.vw ".iusdc_a, c)t
l$ DS: Spaubrnt

čÍslo jttlrrací; 30 Ii 688/2{x}B

P}tíJToKoL
a předání *pisrr

Spis Ůkres*rílro s*r:d:.r v Hradci KrálovÚ 1le Včci

oprávr:rŮr:ilro: Vš*clbecrrít zrlravotní poj išt'or.na České reptrblikl,, IČ :
4}19]518, or}ická 2Ů2014.13{i 00 Praha 3 - Yinohrady

proti
povinnénru: .Iiřirra Pospíšilol'á

ni:r.lrlJr. Jlorákor'é i559. 504 (Jl Nor,ý BydŽov

pro částku pcněĚitó pr:}:lm}lil,1ry ve výši 3.{}20 Kč

ve snlyslu č1' 1{ přech*dnýcir ustanol,'tllí z'ák. č. 396/2a12 Sb., kterýnr se mění zák*n
č. 99l}q63 Sb.' občalrský souciní řácl, ve znční i:crzclějŠíclr předpisťr' a cÍalší sorrvisející zák*:ry.

sc pí'ttláví

stluclni:nu exekutorclvi řUDr. C)t4řicbu Svotrodqlvi. trF'gkutarslrí' . riřa.tl se sírllem
Ilrůrrryslová čp. 1200. 5{)0 02 Hradec Králové.

V }{iadci ](rť:Jcrvé clrre fl [ 'r:*- f,ffitil

,'l

J{]Dr. 0lc1řich Svrrbr:da
souclxí exekutorpřeclseda okr:esníhcl souclu



oltresní soud v Hraďci
lgrráta Hennanna 227
502 00 Flraclec Krirlové

IČ:00024945

oť[=fll=Jur' &
Králové Tol: 4c'5 000 900.495 000 928

Fax: 495 512264
U-rnai i : pocj ate I na{4iosou d. hrk. i u st i ce.cz.

W e b ; hlí m/-{w_.:riv-jtu:ic9x_a
ID DS: Spaabmt

číslo jed*acÍ: 30 E l|Ž6l2$tU

PROTOKOL
o přeclání spisu

Spis okresnílro souclu v l{radci Kráiové ve věci

oprávněného:

proti
povinnému:

VŠeobecná zdravotní poiišťovna České re1iubliky,. IČ:
4|w7518'orlická 202014.130 00, Praha 3 - Vinolrrady

Jiří Pťrlpán
rrar.llll Zábědov l04' 504 01. Ncvý BydŽor'

pro ěástku peněžité pohledávky ve výši 21.820,- Kč

r.'e $nryslu čl. II přechoclných ustanovení z'ák. č,.396l?012 sb'. kterym se :nění zákon č.

99l|963 Sb., občanský soudrrí řád. ve znění pozdějšíclr předpisů' a další sorrvisející zákony.

sc přcclává 
i

soudnitttu excltutorul,i JUDr. Oldřichu svobodovi, ExekutorskÝ riřad se xídlem
I'růmr'sltll'ír čp. l20$,500 02 Hradec Krílové.

V l[raclci Kráirlvé clne n t "l)n" ?0lE

Sr,oboda-JUil.-Mit* Px*i
předscda okresrrího soLtdu

í*1 '**

í exekutor



Oliresní soud r' ll:adci
I gttíttir I lu:]rtltttrta 227
502 00 Ilraclcc Kriilovc

li':000?4945

Králové '|ql: 495 000 900' 495 ()00 otl}
l;ax: .195 5l? 264
E-rnaiI: llodateltta oso

Wcb : l-t11l't:.//-\y'11 \l1.i ll-tÍ i t-p.c7-

ID DS: Spaabrnt

S1lis Okresrríhtl sclltdu

oprlir,nčttélto:

p:'rlti

por'itrttónru:

číslo jednací:3l E 38?l2$n9

PROTOKOL
o přetlrlrrí spisu

v l-lradci Králor'e1 r'c r.'ěct

VŠcobccná zclravotní ptliiŠt'crr.na České reptrbliky." IČ:
.{ l 1 975 18.Orlická 2020l4. 130 00. l)rtrlra j - Virrolrraclv

Ing. \"lastirrrii Ptitek
rlat'.(I" I)ttrvchtlva 13lJ7/l4. 5(X) l2. I|radec Kt'úlor,Ú

e xe liutor

pro částkrr peněžité 1lohledávk-v vc výši ó0.579'- Kč
t,c sttl\,slLt Č:l. II 1lr*cchirclriýclr uslatttltcní zák. Č' 39ó/20l2 Sb.. kter'ýrrr sc tltční zálicltt Č.

99/l9íl3 Sb'. občanský so:-rclrrí řťrd, i'e zttr'llí pozclč.}Ších předpisťr. adalši souvisciící zitkcxl',

př"ctltir'ri

strucinítnu cxckutorclr i J[JDr. 0lrlřiclru Sr,rrtrotlor'i, llxekutrlrský úř"atl sc sitllcnr
I'rťinrvs}trr,:i tip. l2()fi' 5*0 02 l-Iratlec Krírlor'ó.

\i l{radci Krá]ové clnc- .{ 
g "ť:: t$1!

f
Sr.obodu

sc

přcdseda tlkrcstií]to stlLtclu



+1ul;í,, 
=:l[ w

okresní soud v Hradci Králové
l grráta ! lerrrranttil 22 7

502 00 l-lradec Králové

IČ:000]4945

Tel: 495 000 900.495 000 928
Fttx: 495 512 264
E_rnai l ; podaÍel name5or|d.bJ:kju$igs'qz

Web: http:/lwww. i ustice.cz
ID DS: Spaabrnt

číslo jednacÍ: 30 E zggftntl

PROTOKOL
o předánÍ spisu

Spis okresrrího soudu v Hradci Králové r.e věci

tlprávněného: VŠeobecná zdravotní pojišt'ovna České reptňliky," IČ:
41l97518.orlická ?02014,130 00, Praha 3 - Vinohrady

ploti
povlnnemu: Petr Pop

llar' ll-, Lhota pod Libčany L67, 503 27, Llrota pod
Libčarry
pro částkrr peněžité pohtedávky ve výši 46.297,- K.č.

ve snryslu čl. II přeclrodrrých ustattovení zr*. č. 396120|2 Sb., kterýrrr se měrrí zákon č.

9qi 1q63 Sb.. crbčanský souclní řácl' ve znění pozdějších pŤedpisů, a další sorrvisející zákcrny,

s$ př'etlálri 
]'

souclnímu exekutorovi JUDr. Olttřiclra iSvobodovi. IixekutcrskÝ úřad se sírllexr
I'růmr'slovri črr. l200.500 02 Hr*tlec KrlíIovi.

V Hradci Králové dne J Í -m- m*

JUDr. Ir4ilan Plhal
předseda okrgsníh0 scrttclu

h Svoboda
í exekutor
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oliresní sour| v Hradci
l gttá1 a I lc-rttratt ttlr 2] 7
50: ()0 I Iraclec Králor,cl

Iť]:00024q45

Krírlové Tcl: 495 t}00 900' 495 000 9:8
l:ax; 495 5l: 264
L"-rna i I : podatc I rra,ijrosqucl. Irrk j rI siigg.qz

Web: http:i/tr vr,u'. i ustice.cz
lD Dli: Bpuat:mt

Spi s ()kru:srlíhtr soucltt

opriir,nčlndhtr:

proli
povinnclntr.r:

číslo jcrlnací: 30li 8l4/2010

PROTOKOL
o přeclání spisu

r' l lraclci Králclr.é vc věci

VŠeobecná zdravotttí pcl'j iŠt'or'na České reprrtrli k'v.. lČ :
4l l975l8.()rlická 202014. } 30 00. l)ralra 3 - Virrohradr:

.litroslav l)rouztt
nar.!I. llabrttranova 93148. 500 02. I-Iraclec Krťtlor,r'{

pro Čárstku pcnčŽité 1rolrletlril'lry ve výši qÚ.680'- Kč
r,ť stttYslrt Čl. II přec:hodrrýclr ustanovení zák' č. _j9Ó/20l7 Sb.' kterýrrl s0 trtění zákon č.

99/l9ó3 Slr.. občansltý srrrrdlrí řácl. r'e zrrěrrípozclč.}Ších pr'eclpisti. a cjalší scruvise.iícízákclr:y,

předál'ri

souclltít:rrt c-rr--kuttrror.i .IUPr. Olclř'ichu Svobotlovi.r [,xekutorsliÝ úřad sc sídlenr
Prrimyslor.ti čp. 1200' 500 02 Hratler: Králové.

V IIraclci Králové c1ne J t -ffi"Íil13

.ltJDr. lvlilan l)lhal

1rřcclsetla ilkresního struclu

sť

[* * tr.u;
_Ů- *c"'
r. --*lÁ:__-'] /ď {t'ffi'{Íl !*
fr i,1"'rciiri$'tllp.

,e*'',Ě-#"Í'f,

ldřich Svoboc1a
ní exekutor



okresní soud v Hradci Králové
Ignáta Hermanna 227
502 00 l"lradec Králclvé

IČ:00024945

ll '.r r

' 
".tl I

'l'el: 495 000 9Ů0' 495 000 928
l-rax: 4q5 512264
Ě-nrai l : podate l ner€)ustl ud.}rrk j u st icrl.cz
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číslo jednacÍ:27 E 643120g7

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresního soltdu v Hraclci Králové ve věci

oprávrrěnéha: okresní správa sociálního zabezpečení Hradbc Králové'
Slezská 839. 502 00, Hradec Králové

proti
povinnéttlu: NOBYSTAV s.r.o'.'furkuvu l34ó.504 01, }-íový Byclžov

pro čóstku peněžité pohleclávky ve výši 280.754 Kč

ve sm1'sltt čl. II přechodrrých ttstanor'ení zák. č' 39612012 Sh.. kteýnr se nrěnj zákon
č. 99/1963 Sb.. občanský sorrdní řiicl' ve znění pozdčjŠích pŤeclpisů' a dalŠí související zákony'

l'

se předává

sorrdnímu exekutorovi JUDr. Oldřichu Svobodovi. ExekutorskÝ úřad se sidlem
Průmyslová čp. 1200.50* 0? Hraílec Králové.

V l-|radci Králové dne I i -*t-lutt

.lt-iDr. Milan Plltal
př'edseda okresrrílto soudu

JUDr. olclřich Svobcrda
snr'tdní exekrttor



okresní soud v Hradci Králové
lgnáta Hennantra 227
50? 00 I lradec Králové

lČ:00024945

'l'el: 495 000 900.495 000 928
Fax: 495 512?64
E - rn a i I : p o dg!9.1$ a @, I s o r td . h rk j u s I i c c. c.7

Web : h tt p : //rv'rry"*_ j"s st i"c-:.*", *_q
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číslrr.iednací: 29 E 38l?0íCI

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresního soudu v Hradci Králové ve věci

op:ávrrěnélro: Okr'gsnÍ sprava sociálního zabezpečerrí Hraclec Královó,
Slezská 839. 502 00, ]lradcc Královó

proti
povinnérlu: Jiří HořejŠ

nar.I 28. října 274,503 15, Neclrarrice

pro částkLr peněžitó pohletlál,lty ve výši 2l,129 Kč

ve snryslu čl. lI přechodných ustanovení zď|k. č,. 39612012 Sb'' kteqým se mění zákon
Č' 99/l963 Sb.' občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony',

i

sc předává

soudnÍnu exekutorovi JUDr. olrIřichu Svobodovi. ExekutorskÝ' úřad se sídlen
Průmyslová čp. 1200. 5{)0 s2 Hradec Kr,4lové.

v itraacl Králové elrre t! t

JUDr. Milan l'lhal
předseda ofu'esrriho soudu

JUDr' Gldřiclt Svoboda
soudní uXekutoť

{-É'l.ťcl'X
.PŤ4;ffltr'**
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okresní soud v Hradci
l gnťttil Henrranrta 227
502 00 Hradec Králové

IČ;000249.i5

Králové Tel: 495 000 900, 495 000 928
Fax; 495 5l? ?64
E-mai I : podatelna@osoud.hrk j ustice.cz

Web : http:/lu,lvw justice.cz
ID DS: Spaabmt

čísla jednací: 30 E 96/z0lt

Spis okrestrílro soudu v

oprávnčnihn:

proti
povinnému:

PROTOKOL
o př'edání spisx

Hradci Králové r.e těci

okr:esní správa sociálrrího zabezpečení
839, 502 00, Hradec Králové

Hraclec Králové..Slezská

PROFIWORK, s.r.o', VáŽní 908, 500 03, Hradec Králové

prtl částku peněžité pohledávky ve výši 138.814'- Kč

ve smyslu čl' tI přechodnýclr ustanoveilí zá}i. Č' 3q6l7an Sb., kterýrrr se tnčtrí zákon č.

99/l9ó3 Sh., crlrčanskÝ sorrdrrí ř:ád. ve zněrrí pozclěiších pŤedpisů, a další sorrvisející zákony.

sc přcdiiv'ál
;

souclnínru exekulorovi JUI}r. oldřichu iSvolrodavi. ExekutorskÝ úřact se sÍdlem
l'rťrmvslovir čp. l200, 500 02 }lradec Knílrlvó.

V Flradci Králové dne íl-fi*-ín:3

JUL}.. ilan Plhal Svoboda
předseda okresnílro soudu exekutor



olrresní soutl v Hrrrdci
Igruita l-lorrnanlra 22 7

502 00 l-{radec Královó

lČ:00024945

Králové ]'el: 495 000 900.495 000 928
Fax: 495 5 l2 2{:;l

ll-nraiI : podatetnarglios
We b : lr 1[l; ; ill*:.Ff!-.i-t_L$Íiggez

ID DS: Spaab:lt
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Spis okr:esrrí|rtl souclrt

opriivněnéhtr:

zttsttlupeného:

proti
povintrén:a:

PlTOTOKOL
o přetlárrí spisu

v llradci Králor'ó r'e včci

okresrrí s1rrárla .qociálnílro zahezpcčerrí
839. 502 00, I_Iradec Králové

tYísltl jcdnací: J() E l l l9/20t , '" Í'i

Hradcc K rťrlové..S] ezsltá

PULLE'I'IÁ - TEC s.r'o.. Výrar.a

pro č1rstku peněžité pohledávky ve

150. 503 03" Smii"ice

výši 12l't68 Kč

r'e snrJ_slrt čl. II př*choclrrýclr:lslanor'etlí xťrk. č. 3()612012 Sb.. ltter'ýn se nrění;ákon č'
t)9/1963 Sb.. občanský souclni řácl. ve znční pozděiŠíclrpřeclpisťl. a clalŠí souvise-iící zákon5'.

sc přeclává

stludnínrtl exekutorovi JUI}r. C)lclřichu Svoboclovi' Exckutorský úřarl se sídlem
l'rťimlslovri čn. l200, 500 02 Ilrlrclec Krúlovó.

V l liaclci Kruilovr-i clne ;1 I ffi- 3811

í* 
**.'ř

-
, *'l; x,:l ]illť ; - - E^fr ď';.

řich Si,obocla

.rt-

udní exckutor



okresní sottd v Ilradci
lgIráta Flernanna 227
_5{]] 00 l'lradec l(rálor'é
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Králové -l'el: ,,l95 000 C)00.4q'5 000 928
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Spis okresrrílio souclu v Hracici Králor'é \'e vČcl

PROTOKOL
o předÍrrí spisu

okresní sprár,a sociálrrího zabezpcčení
839. 502 00. Hradec Králove

číslo jednací: 30 [ l494l20l, * n|

LIraclec Králové..Slezskáoprlivněndhn:

zastoLtpe ttólt*:

proti
povinnitru: PI-iLí'[jTIA - TEC s'r:.cl.. Výrava l'50. 503 03. Srniřice

pro částkrr peněžité polrlcdrlvky ve výši 8532l Kč

ve smyslu Čt' Il přechodrrýclr ustanor.ettí zák. č.396/2012 Sb.' kterýnr se měrrí zákcrn Č.

99/l963 Sb.. oLlčanský soudrrť řár1. ve znění pozdčjŠíclr přcclpisťi. a další sotll,isející zákon1'.

se přcd:1v:i

souclnítnrt gxckutorovi JL}Dr. Oldřichu Svobodovi. ExckutorskÝ úřacl se sírllem
Průnryslov:l čp. 1200.500 (}2 Hradec KrirIcvó.

v lTrrrdci Knilovi,rlrrc 't 2 'lt- l0tt

.TLJDr. Milan Plhal
přcclscda ok restrílro stlttdu

Svobodn
í exekutor



GlrresnÍ **ud v Hrrrdci
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číslo jedrrací; 30 tl 16B3/2uI I -/?

PRoToKŮL
o přeďání spisrr

Spis okresnílrtr soudu v řIr:adci Králové r,r: včci

clprávněnélr*; okresrrí správa s*ciá}rrilro znbr;zpečerrí Hr:adec Královd' Slezská
839' 502 {}0. Hradec Králové

1:r:oti
povinne!mrr: N _ p It Ů J [l K'f s.r.o.. Yeverfuova t343ll,5Ů0 02. Hradec

Králové

prt: částku pensžitó polrled*vky vt vý$i 78.317 KÍ

r'e snrysiu či' II přech+drrýclr ttstanovetti zák. č. 3961201Ž Sb.' ltterýnr se nrění zitk*ri
Č,' 99l}q63 Str., občarrsltý soudní řád, ve znění pozdějšícir přeďpisů, a i1alší souvisejíci zitkony,

sŮ 1lředrivá

soudníntu exokutorovi -řtJI}r. o}dr"'ic}ru Sval?$dor'i. {xekutorsI{'ř . úřn{I se sítllgm
I'růnrvslov* čp. }20B. $il{} {}2 Hrrrrlec Krá}ovó.

V l-Iiaclci Královó dne J'[ t tíJ3- ř*Ífi

JlJ)r. h4ilarr Pl*al
předseda *kresnílrrr soud

.ILI}r. OldŤiclr SvobocJrr
soudní *xekutor



okresní sgud v '3lra*ci Krírlovs
lgnáta l ltnnanna 227
502 00 l-lraclec Krá|ol,é
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čÍslo jerlrrací: 3{) tr 3st/2ŮI2

PRŮToKoL
o předání spis:r

Spis okresního soudu v Hraclci Králové r,e vůci

oprávnčr':ého:

zastouperrého:

proti
povinnénru: hl _ p ít o J l:i K T S.I'o.' Vevet:kclva 1343/1, 500 02. Hraclec

Kr:álovó

prrr částkrt peněžité pohledávky ve výši 95.074 l{č

r'e smyslu č1' II přechcrclnýcl: ustttltclvttrí zák' č. 3C}6/2{12 Str", ktorýnr se trrční zákon
Č. 99/1963 Íjb.. trbčanský sorri*ní řácl, ve znčr:ípÓzilč.išÍch přeďpisii. a clalší sauvisející záktln1,,

$*} př'cdává

soudtrínru e,rckutorovi JUt}r. oldřichu svollt{cvi $e sídlenr
Priimvslová čp. I20{}- 500 #2 řtraclec Kr:íltvó.

V } lraďci Králové dnu t ř -l:*" nm,r*

iUDr. Milar:r Plhal
předstilar okresní** s*tldu

okrgsrrÍ s1:rál'a sociálního zabezpečení l-Iracldc KrálovÓ,,Slezská
839' 502 0Ů. l lradec Králor'é

'j JI.J])r. Oldr.ir:h svoboda
soudni exekutor
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ll) Ds: ťlpaatrrrlt

číslo 'ierlnrlt5:29 li) 3/"?0t2

PROTOKOL
Ů }}lYťdí}ilí spisrr

I Ir'lrilci Krťiiclr.é vr: včci

okresní spriiva stlc iill níhr; zairezpečení l iracltt Krírlo vÚ.

Slezskií l*:u' 5il2 ()[), Llradec Králor.'{

př*tlscda



Okresrrí soutl v Hrarlci
lgnáta l-lernranna 227
50? 00 l Ir'aduu ltr'ltlové

Iť::ti0o:,+q+s

Králové 'fcl: 495 000 q00. 495 000 02ll
Ftrx: 495 512 264
E-rrrail:il-i:il1l"qbltííí]olailil,h-LL! 'jil'$-!'!_Lq$]t
Web : hitp ;/i'rvu:*:j.US_1_igg,CZ

lD DS: Spuabrrrl

číslo.icdnací: 28 E 66312012

PROTOKO;,
o předání spisu

Spis Okrestrílrr-r souc1lt v I Iradci Králor.é vc věct

o1rrávttě:réltcl: okresrrí sprál a sociálního zabezpečcní I:Iradec Králové.
Slczskir tlj9. 502 00. llraclgc Královó

proti
ptlvittttÚtt-ttt: Zr-lgrrčk 'frullač

rrar'(lI Švehlor.a 46314.500 02, Hradec Králor,é

pro čáSÍktl pcnčžité prrhlcdrívkv r'e výši l2.765 KrY

vc snrYslu čl. lI přecltodrrýclr ustanovení zák. č.396/2012 Sb.' kterýnr se nrčttí zákorr
Č.99/lqó3 Sb.' otrČrlrlský'strLtclttí řťrcl. r'e zrrění pozc1ěišícIr přeclpisťr. a clulŠí sor"rr'ise.jící zitkonv-

sc přcd:ivti

stlttclttínttt cxeltuttlrtlvi ,IUDr. ()l*řic!ru Svobotleivi. Exel<rrtorsl<Ý úřad se sítllcm
Průnrvslovír čp. l200. 500 02 l-lr:rdec Králové.

V l]radci Krírlovc cirrc $ 1 -$i'l*13

J |.IDr. jVíi lirrr Pllral .lUI)r. Olclřich Svoboda
sottdní exekutclrpřcclsdcla okrcstr í lro sottcltt



okresní sourl v Hradci
lgIráta }'Iernrannt 227
502 00 Ilradec Krírlové

lČ:00Ů24945

Králové 'I'el: 495 000 900' 495 000 928
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číslo jednacÍ: 30 E 470/2010

PROTOKOL
o předánÍ spisu

Spis okresnilro soudu v Hradci Králové ve věci

oprttvněnélto:

proti
povinnérrru:

okresrrí správa sociír1nílrr: zahezpečen í Hradec Králové,.Slezská
839. 50? 0f]- Hradec Králor'é

Jiří Půlpán
nar. r) Zábědol' l04. 504 01, Nový BydŽov

pro částkLr peněžité pohledávky ve výši 22.566'_ Kč

t'c Snu,sltt čl' II přechoclnýcll Llstétno\lení zák. č.39612012 Sb.' kterýnr se nrění zákon č'
99/l963 Sh.. crbČanský' sorrclní řácl, ve znění pclzděiších předpisů, a další souvise.|ící zákony.

se předává 
1

scrudnínru exektttorovi JUDr. Oldřicha Svobutlrrvi. E,xekutorskÝ úř*d se sídlem
Průmr,'s}ová čp. 1200.500 02 Hrtdec l{ráIové.

V Hradci Králové dne : # -m- mn

4oo 
*

tř í*É| 1 *':

r+ lr'*l'
f., '. .-";.

*''b, "ť-
\-l

"I1jĎr. Mi]an Pilral
J:rředseda trkresního soudu
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číslo jed**cí: 30 E 't52l201t

Spris Oiirus:liht: soiicltt

(l 
l'] f ii\, I-l c\ llé h0 :

1:r'o1i
p*r, it:ttÚti'l tt :

pRor{)l(oL
rl pf"cd*i*Í spisx

v l 1raclci K:'illtr'Ú r'e r'čci

(Jkr'esní sprár'a sociál rriho zab*'zpečerrí

839" 502 {}0' }Iradtlc Králor'é

I 'l r ', cl I't rrl t'ti tlsli (

rrlir' lI, V}'s*ltá ttltcl l'abenr
Lah*nr

} I rad*c ]vrálor.'é.. Slu;t ská

j 1 9. 5t]3 31. V5''sokťt l":ttcl

pr'tl částkLl ptr:čřiti pohlcdrivky ve výši 9.*79'- Kč

r,c st.:r'slrt čl. ll přctlrorllr1'ch ttstilntlvení zák. č.39ť:/2$1t Sb." ktelýrrr su trrění ztil<tltr č

99/lq63 S|"l.. ubČarrsltý,sclxtlní t'ťtcl. r,e znt!t'rÍ pozclu!jŠích pře*pisťr" a dalŠí sr:l*r'isejícízákr;:rl'.

se př"eclilr'ťr

stludttíltru e.x*lru1tlril\'i,ltjDr. řichu S r,i. lixeku ti€ sidle:rr

l'riilnvsltr'ír čn. l2t}(}, S{)fi 02 }-Iradcc l{rlilr:vó'
ůřrrd

\" Í_1rirclci Krtiltlr'érr:re fi * *n"fn*

_lE-
.ltŤ]lL' fu1ila:r l'1lra}

1:řeiisecla rlkresn ílro silucllt

,r'.5/
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{ř." /

řitlr Svobocilr
tl*i cxeilr,ttot'



ol<resní soud v 1|rtrclci Kl'álové
lgniita lle rrr:arrna 2f 7
50] 00 Ilritclec KlťrlclvÚ

l(":0(X)l-l{)45

'l'cl; 4S5 000 900, ;195 000 928
l;i,rx: .195 -512 26;l
h - rn a i I : p_9g!4q!g1(qr-\r so u cl. I 

.l 
r'k j Lr s t i u c. c z.

\\'c[': lrttll:1'u rr rr .j rrstic'.'.cz
1D DS: tipraaburt

Spi s ( )kr'esIl ílro stluclrt

ttprlil'ttčl tÚltti:

tYíslo .jt'tlrr:tcíz 27 F tt2('/20l19

PRC}TOKOT,
n přcdání spisrr

i' I'lradci Krillor'ó r'c t čci

okr:esrrí s1rt'ál tt sociťtlrrílr<r zttbczpuČc''ttí IIrltclec: I{rliltlr''ú.
Slu:zskír Íi3t}. 502 00" llrirclec Kriilové

Pr()t l

1lor'itlttétl't tt:

V I lradci l{riilor,d dnc

NgLr5'cn l)ir:h Chuu
nlr. III !\4rsury' k*r'u

pro Čtistktr peněžitó polrlcrl:ivk1''

rrírrrr. 50tl. 504 0] " Nclr,ý i]r,dŽor'

r'e r.ýši J3.l51 Kč

r'ul sttt1'sltt ť:I. I t ;lřcchtrclni'th rt$titnor'crrí z.ak' č. 396/20 l 2 Sb'. ktcrýrrl sc nrčttí zlikon
t'.99i l9(lj Sb.. obČarrský stlrtdttí ř'ácl" r'c zrrč'ní pozclě_iších přeclpisťt. a další souvisc.iící ziiktln1'.

lic př'ctl:ivri

S()tl(lnílnLl txcktttoror i ,l(lDr. ()lclřichu Svtlbocltlvi, Iixckutorski' úř:rcl sc sídlenr
l'růnrvslová č:r. 1200' 50il 02 l{radec Krrilor'é.

i

! ť "B]- ;*]j

.:l il):. Milan Plhal
1rřctl sci1a tlk rcstt í lttl sottcl u

.l tJDr. oldřich SvoboclaMilan Plhal
soltclt:í exckutor



ťi

okresní soucl v Hraclci
l-{ttáta řIertttarrna 227
502 00 llradec Králové

lČ]:0002+945

Královó ]'el: 495 000 900" 4C)5 0()0 92tl
Fa.r: 495 5 ll 264
E-rnai l : pt)date l lla]í]]Qio!4LluLfu5]Liqq'c7

Weh: 1rt1pJ'/ttll,}:l}i.Ll$'ti-a1;'',Í.:Z

lD DS: Spaabmt

Spis okresní}ro soudu r'

o1rr;ivtrčnu1htr:

zltstott1:ettélro:

lll'0li
1rovittnému:

PII.OTOKOL
cl 1x-'edání spisu

llradci Králor'é r.e věci

()kresní sprár,a sociirlního zahezpečerrí
839. 502 00. Hradec Králor'é

čÍslo jednaci: 30 E l00/201:

503 03, S*riřic.e

l{1988 Kč

/h- /,j<_

PEI,I,EI'IA .1"8C

pro čirstku penčžitó

s'r.o.. Výravrr 15fJ.

pulrl*:tlírvk1' vt výši

ve snryslu čl' lI přechoclrrých ustanovetrí zák. č. 396l?UL2. Sb.. kterýrn se tnčrrí zákorr L\.

99l1963 Sb.. občarrsltý srludní řácl, r'e zrrční pozclěiších přcdpisťr. a dalŠí sor.rvis*jící zirkrrtry.

se přctlávri

soudnímu exekutorovi .lUDr. oldřishu Sr'o[roclovi. Exckutorski, úřad se sítllcm
l'růnrvslor'ri čp- l200. 500 {}2 Hrndcc Kr:ilor'ó.

I i -il3- ?il13

Svoboda

V l{radci Kr;ilové dne

L
-

.l{JDr. Milan Plhal
předseda okresnílro soudu

1c#T'

exekutor



okresní souct v Hradci
lgnrita I lurrtuttttrl 217
502 ()0 l lI'ai|cc lrrálové

Iť]:()002-l945

Králové '|-el: 4q5 ()00 900.49_5 000 928
l;t.oi: 495 5 l2 264
l.: - nra i I : pg_d-gJC l-Ujfa{go so u_cl. I t lk j Lr s t i c e. c z

W ch : I it t11:,/tlylt!tii-!l tLl!!. t.-z

lD DS: Spaabrnt

číslrr jctlnrrci: J1 li 6l5/2U07 ťd,

PROTCJKOL
o předilní spisu

r' llraclc:i Králtlr'é r'r; včci

okresrr í správa soci ál riího zabezpečerlí Flrtrdec, Krirlor'é.. S lezská
8]9. 502 {}0. Ijrailec Kriilur,Ú

Ivl i rosl ar' PraŽictrlta
tlirr.lDBřetislar'or.al057l6'50002.HradecKrťrlor.é.
t.Č. Čerrrilcrr' 19

;lIrl čťtstlitt pcrlěžitó polrledávky ve r'ýši 35.ls8'- Kč

r'c stn1'sltt čl. II plře'clrodnýclr ttstlltr<ll,ellí zák. č.396/2012 Sb'' kterýrrr se nrění zákori č'
t)9/19ó] Sb.. občarrský sorrclr:í řticl. r'e z_rrčttí pozdč.iších předpisů. a dalŠi sor-rvisející zťiktlrt1'.

1r ř"e d ri r' ťt

St)udnílllLl exekutorovi JUDr. 0lďřichu Svobodovi. Erel<utorský úřad se sidlenr
llriirrlslor'ri čp. lZfi(). 5il0 02 l{r4tlcc I(rrílor'é.

V llr'ailci Krá lol',-{ clttc } l

ť"/

[,Dr.

Spis 0kreslrílrtl sot tclu

tlpriir'něnt'{htl:

proti
povinnf.nru:

se

"F3 ,,í
l-:

iltt
l'rla-

.l t JDr'. i\.'{ilan Plhal
přcclsilclir oltrestiíI ttl scl ttdtt

0lclřich Sr.oboda
soLtclttí exe]rutor



Okresní soud v Hradci Králové
lgnáta He:nranna 227
502 00 Hraclec Krárlnvé

IČ:00024ý45

Tel: 495 000 900,495 000 928
Fax: 495 5122{'4
E_mail:pad'tgl'n4ú]pszuútrr:k jus:ic*e'Q7

Web: http ://rvrvwj ustice.cz
ID DS: Spaabnrt

číslo jetlnacÍ: 28 E 88ó/2012 Íq

Spis ok-resnÍlro soudu

oprávněrrého:

zastclttpenólro:

proti
pclvinnó:ntt:

PROTOKOL
o předání spisu

v l_Iradci Královó ve včci

okresní správa sclciálního zabezpečení
839, 502 0Ů, Hradec Králové

Hradec Králové,'Slezská

PDLLETIÁ - TEC s.r.o.' Výrava ]50' 503 il3, Smiřice

pro čírstku peněžité pohledávky vo výši 53969 Kč

ve smyslu čt. ll přechodných ustturovení zěk. č. 396l2a|2 Slr.. kterýrrr se mění zákorr
č,.9911963 Sb., občanský scuclní řád' ve zrrění pozdějších předpisů, a další související zákon1''

se přcclrivá

soudnínru exekutorovi .IUDr. oldřichu svabqdor'i. Exekutorský úřad se sídlenr
Průmvs]ovrí čn. 1200. 500 02 Hradec Krá]ové.

j

.:

V Flradci Králové drre .r ffi .nt-

JUOr. Milan Plhal
předseda clkresnílro soudrt

JUDr. oldŤich Svoboda
sor.rcŤní exekutor



ol<resrrí soud v tlratlci Královó
lgrrita I lunrurnrul 227
5{}l 0() I lradcc Kriikrvcl

l(":00t)l'19,t5

I

:.._ I. i

'I'r:l: 495 000 900.'lq5 000 928
Flts: 49_5 5 l2 2ó4
ll-ntail:p_ld-tt:*-:luqÍ'ijai91rcil:r'hjusll1"..1r'.sr
\\ e b: hItp:/-,\\_\_\Lj!DlUg.!Z
íl) l)S: ,T1:a:rbnrt

Spis ( )li'rtsrtílto stlt:tlu

ttprtivntlnélro:

číslrt.ictlrrncí: 28 E l6'lÍJ/20l l

PROTOKOL
o předání spisu

r' l lrailci Kr'iilcrl'Ú l'c r'ůu:i

0kresrrí správa sociálrrí}ro zabezpečetrí I Iraclcc Kr'álor'e.
Slezská tt39. 50: 0{)" llraclec ltrálové

ploti
l]()\'illnÚlll ll: Drnlttrnl írl \l lČkovri

nal. e. Kucinrclr'a 13ó/ l0. 500 04. I lraclec Králclr,Ú

pr'o čtis{kLt pcněŽitó poltlctlár,|rr,.t'tl výši 3.ÍJ30 Ktl

vc stl'tyslu Čl. II přelclroclni,clr uStal1C}\'ul]í zák' č. 396/20l2 Sb.. ltterýrrr sc ničttí ziikon
Čl. 99l1963 Sb.. občarrskÝ sclt-tcltlí l'ticl- r,c znění pozdě.išíc}r př'edpisťr' a clalŠí sottr'ise"iící zákon1'.

sc př"ccíiivír

srlttdlítlrtt LlxťkLlt()rtr\'i .IUDr.(}Idř'iclru Sr'olloclor'i. Exel<rrtorskÝ.úr{ad sc sidlenr
l'r"tirrrr,slovti čp. l2{}0. 5{}0 02 Hrrrdec Krťrlor,é.

V Ilraclci Kriiltlr'ó dtlc

Jp
.lllDr. Nlilan I'lhal .l t]Dr. Oldřicll Sr'obocla

soudní exekutcrr

'fi,- \

s
I

,čl
přctlst'tla rlkrcsIrÍlttr,,,r.,r-1t., \,;f t"':'|-'



okresní soud v Hraclci
lgniita Ilcrumrrnrr 2f 7
502 00 HI'irdec Kt'iiltrr.Ú

tcr:0001.+945

Králové Tel: 495 00CI 900" 49.5 000 q:8
Fax: 495 5 l? 16.l
[:]-nla i l : p-ed3Ícl&y1g,lj-s9 lls1'l]!.k.i!t;!lqs..c'z

W c b : .b11pJlnU5jUtUs.g--t
lD DS: Spaabnrt

Spi s i)lt:cs:r ílrtr sottcltt

tlprár'něnt{lit'l:

prtrti

plovinndnru;

číslo,iednrrcí: 30 E ll9ll2(l11

PROTOKOL
o přeclání spisrr

r.' }'lraclci Králor,é \rL- \ičci

()kresní správ a soc iálrríht-r zabrlzpečen í I I radec Krtiiové.'Sl ezská
8:19. _502 0(). lIradec Králor.é

l'l{OFl\^]OltK. s.r.tl.. VáŽ'ní 90tl.500 03. llradec Kr'irloré

prcl čiistkr-r 1lerró'ž"itó polrlcdril'lr1, r'e l'ýši 2f]92ó6 ](č

t'c stll\'sltt Čl' 1l přulclrt-ltlttich tlstani)\'e|1í z.iilt. Č.3q6/?0l2 Sb'. ktelt:ýrn S0 ll]čIlí zítkott Č'
99i l9(l3 Sb.. otrčunsl,lý sorrclrrí řťrcl" r'e zrtč:típttzrlčjŠích přeldpisri, a clalší sor-rr'isr'jící zirkon1',

sc předlÍr'li

sr'lttr-lttíntlt cxclirttorcrvi Jt]Dr. oldřichu Svoboclor'i. Iixel<utorskÝ úřacl sc sídlem
|)rr1nr}'slov:i čp. l200' 50{} 02 Hrrrr|ec Kr:ilovó.

V l lradci Krliltlr'č clrre ;l í "n:- e*tn

"ď, {.v
{a

přcr:ls*cla okrl:stlÍhil strucl u

ťá \ťr

t1

'r, i "l

ich Svobocia
í excktttor

'\i {l:V I /
'i,.r1" ii;-' i

=r! j



Okres:rí soud v Hradci Králové
lgnátu Hennanna2?.7
502 00 Hraclec Králové

IČ:00024945

Tel: 495 000 900,495 000 928
I"'ux; 495 51L 264
E-rn a i I : psilalelra@.ssa"Rilh *jtlsls-e_sn
Vy'etr : http ://wwrv j ustice.cz
ID DS: Spaabmt

::

číslo jednací: 30 E 43312010 ;,"í= j',

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresního soudtr v Hradci Krá]ové ve věci

oprávrrěrrólro:

proti
povinnénru:

V Hraclci Králové dne : 1 _Ú}-2t!3

.lUDrl Milan Plhal
předsecl4 okresnílro scltlČ1Ll

okresní správa snciálrríli* zabezpečení l{radec KráltlvrÍ, Slezská
839. 502 00 Hradec Králové

Pavel ZerrlIička
naI'l-'Masarykovonárrrěstí1'50401NovýBydžov

pro částku peněžitó pohletlávky ve výši 29.578 Kč

ve smysllt čl. lI přeclrodrrých ustanol'eni zák. č' 39612012 Sb., kterým se měni zákon
č.9q1963 Sb., občarrský sollclní řácl, ve zrrění pozclě.iŠíclr předpisťr' a clalší sr'lrrvisející zákony'

se přeclává

souclnítnu exekutorovi .]UDr. oltlřichu Svobodovi, Exgkutorský r{řad se síďlem
Průmys}ová čp. l200. 500 02 Hradec Královó.

JUDr. oldřich Svoboda
soudni exekutor



Ůkresní soud v říradci Králové
lgnírta Hertnantta 227
502 00 llradec Králové

IČ:000?4945

.it
/ ! 

"' 
'i 

,or-' '''

'fel: 495 000 900. 495 000 928
Fax: 495 5l? 264
E-rrrai l : ptldate l naíďtlsoud' h rk j ust ice.cz
We b : h1ÍnrZwx:-\j j ps!1p: 

, $ r
lD DS: Spaabmt

čislo jtclnací: 28 H I2t5l20l l

PROTOKOL
o př"edáni spisu

Spis okresního souclr'r v FIraclci Kr'álové ve věci

oprávněného: okresní správa sociálního zabezpečení Hraďec Králové.
S]ezská 839, 5Ú2 00" Ilraclec Kr:álor,ó

pl'otl
povirtr"rdntu: Karel Vít

nar'-, Zachrašťany 17, 504 01, Nový BydŽov

pro částku peněžitó pohledávkv ve výši 23,787 Rč

ve smyslu čl. II přeclrodných ustanovení zák. č,. 396Í?012 Sb.. kterýrn se mění zákorr
č' 99/19ó] Sb.. abča:rský suurilrí řácl' ve zrrčrrípozclějších přudpisů. a dalŠí s*trvisející záltorr1'.

Š€ předává

soudnítrru ťXekutolovi JlJilr. oldř'ichu Svrrbodovi' Exckntorslď, úř"lrd se sídlem
Průmvslová čp. l200. 500 0? Hrarlec KráIové.

V L*lra.lci 61i1l61rgi dne

-*- JÚffi. Mil";' Plili

1; -m- ?il13

JUDr. Oldiich Svoboda
scludní exektttor

-l tlrmq\

ffi\"8-'
předsecia okresnílto soudlt



okresní sourl v Hrarlci Královó
lgnáía Hermanna 227
502 00 Hradec Králové

lČ:0002494_í

,i
,l ' ťl ..'- _,o/ * r< l.'".{J =;

Tel: 495 000 900,495 000 s28
Faxr 495 5lZ?64
E_rnai l : podatellať&osoud.lirk-j ustice.cZ

Web: http://u,wrv j ustice.c:r
ID DS: Spaabmt

číslo jerInací: 30 E 33l1O11

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresnílro soudu v Hradci Králové ve věci

clprávnt}riého: Okresní sp:áva sociálrrího zabezpečení Hradec Králové,,Slezská
839' 502 00, Hradec Králové

protl
por'innénru: Petr Pop

nar.'lfl Llrota pod t,ihčany 167,503 27, Lhota pod
I'ibčany

pro čťtstku peněžité pohledrívky ve výši 30.533,- KcY

vc snrysltt Čl. lI přechoclných ustanoveni zilk. č.396/2012 Sb.' kterým se mění zákon č'
99l1963 Sb'' občarrský soudní řád. ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony'

se př'cdál,r{ 
]'

;

sorrdnímu exekutorovi JU)r. oldřicha Svoboďovi. ExekutorskÝ úřad se sídlem
Průmvslová čp. 1200' 500 02 Hradec Králové.

V Hradci Kr'álové dne t 2 -ffi- tsru

.ltJDi. Milan Plhal
přeclseda okresního soudu



tr
Okresní sottcl r' Hr*dci
lgrrirta Hennanrra 2f 7
_j(): 00 lll'aclcc l(riilovÚ

lť]:t,0()]4945

Králavé 'I'el: 495 000 q00, 4q5 000 92ll
Fax: 495 5 l2 26+
|-rnaiI:ptrda{SLt4:1terq1iil!'lt.,j1gpsi^c.cz

W c b : h ttr";thy 1r;rr;. j g 51 ig; 5;,q I
ID DS: Spaabrnt

čÍslc iednací: 30 ti 93/20: l

PITOTOKOL
o přeclání spisu

Spis Okrcslrího stltlclu r' I Irtrclci Kri Ior'el r:e věcl

o1rrávltčttÓhrt: Okresní sprár,a sociiílního zabczpečerrí Hrarlec Králor'é..Slezskťr
83q. 502 00. Hrac1ec Králtrvé

proti

1ltlvitrnénru: PEI-LE1'IA - 'I'rjC] S.r.o.. Vý'rar'a l50. 503 03. Srrlir"ice

prcl čásll<tt peněžité pohlcdávli.v ve výši 757.8$7'32 Kč

rc snt\,slu čl. II přculiotlrrýclr ttstltttorcní zirk. Č.39{r/]012 Sh'. kturrýn] se trtětlí zťtkon Č.

99/l9(rj Sl'r.. olrčarrsltý sorrclní řťtcl. r,,"l znčrrí pozdč.iŠich přcclpisťr. a clalŠí souvisc.iícízťtko:lr'"

sc přcdr'rr'á

stlt'tcltrí:rru exekltttlrclr'i JtIDr. OldÍ'iclru Svobodovi, [l;xel<utorský riř"act se sitllenr
Priinrvs|ovír čp. l2{}0, 500 02 Hrrrdcc Krrilor,é.

V l-lraclci Králor'é ciIle i 7 -:ii- 3013

.

.ltIDr. lt4ilan Plhal
přcclsecla tlkresttílro sclitdui

Sr,obocla
r:xckutor



okresní soild v Hradci KráIovó
lgnáta Hermanna 227
502 00 l-Iradur: lfuírlové

lČ:0002,19a5

Tel: 495 000 900.495 000 928
Fax: 495 512764
E-mail : poclntelna@osoud.hrkj Llstisu.cz
Web: http://wrvw j r.rsticq.cz
lD DS: Spaabrnt

čÍslcr jednncí:27 E l[z1/?*B7

PROTOKOL
o předání spisu

Spis okresního soudr-r v Hradci Králclvé ve věci

oprťtvrrŮtréhtl: Okresní sprólla sociálního zabezpečení Hrarl'ec Králové,
Slezská 839. 502 00. Hradec Králové

proti
povinni,n"xr; NGBYSTAV s'r.o', Turkova l346. 504 01 " Nový Bydžov

prr: čirstku peněžité pohleďávliy ve výši 395.382 l(č

ve sn'ryslu čl. II přec}:odrrýclr ustatr0vstrí zák. č. 39612012 Sb', ktgrýrrl se nrčttí r-ákorr

č.99/l963 Sb., občarrský soudní řád, ve zněnÍ pozděiŠích předpisů, a další sor.rvise.iící zákony"

i

's e p ř e d á v á

souclníntu exekutot'ovi JUDr. oldřichB Svobodovi. Hxelrutorsltj Éř*d so sídlem
Průmyslová čp. l200' 50s 02 llradec Králové.

V Flradci Krtl|or'rÍ dne 1 r "03- 20tJ

pŤedseda okresního soudu
.I{JDr. oldřich Sl,oboda

soudní exekutor

{

Jt lT)r. Ir4ilan Plhal



okresní soud v Hradci
Ignirta I lerrnauna 227
502 00 llradec Krrilovc

IČ:00024945

Krrílové "I'el: 495 000 q00.495 00t] 92tJ

Fax: '195 5 l2 264
U - n r a i I : pqdilcllrúlgssnlLluu!$te_q._c"z

WeLl: http:r,/rr rr tv j trstiec.uz
ID DS: Spaabrnt

PI{.OTOKOL
o přerlání spisu

Spis Okresnílrtr sourJu v l lradci Králor,é ve věci

číslo jednrrc í:2'I E 76/?g12 - l{-

Hradec Králové",SieZSkáoprár'rrěriéhr:;

zasttlupenélro;

pť01i

por'innénru:

okr'esrrí sprár,a sociirlního zabezpečeni
839. 502 00. Hradec Králrrvé

PULLUl'll\ _ 1'tlC S.r.o.. Výr*r,ir 150' 503 03. Sniiř'ice

pro čltstktr penčžitó 1lu}tledílr'ky vc výši 71225'65 Kč

vc snlYslu Čl. Il přeclrodrrýclr ustanor.ení zák' č. 396l2a|2 Sb.. kterýnt sc tnění zákotr Č.

99/l96'] Sb". ohčarrský soudrrí řád" r,e znění pozdějŠiclr předpisťr. a dalŠí soul,ise.iící zitkorr1'.

se přtlditvá

sortclníltrtl exekutorovi JUDr. 0lclř"ichu Sr,obodovi' Excl<utorskÝ úřttl se sítllcm
PyŮmvslrlvá črl. l200' 5{}0 02 Hradec Králové.

V ňraclci Králor'é dne t Í "*:"tglE

řich SvoLrocla
rri exŮkutor



okresní soud v Hradci
Igrráta Hertrranna22J
502 00 [lradec Krťrlové

tť::ooou +9+s

Králové "l'el: 495 00Ů 900.495 000 9]ti
l"irx: 495 5 l2 264
I:*rnai I : podatel rraL!iiosoucl. [rrk..irrsti cu.cz

Web: http :/lu,u.'u, j ustice.cz
IIJ DS: Spaabmt

Spis Okresltíhtl s<ludu v

opriivrrčrrélto:

Zi:stoLlpť11ého:

proti
povitrnÓltru:

PROTOKOL
tl předání spisu

IÍraclci Králové r,e t,ěci

Olqresní správa stlciálního zahezpelčení
839. 502 00. IlracJec Krírlové

číslrr jednací: 30 fi 7il0l20ll ^ /ij

Hr'aclec K rálovc,. S I czská

PEl.t.HTIA - TI1C s.r.o.. Výral,u l50" 503 03. Srrliř"ice

pro částktr penčžlló pohletlrivk1, ve výši 136956,03 Kč

t,c sn,y*slu čl. II přechodnýclr ustanovení zák. č. 396120]12 SLr.. ktcrýrrt st: ntční zákorr č'
99/l9('3 Sb.. občanský soudrtí i'áil' ve zněni ptlzdějŠíclr přcdpisii. a dalŠí st>tlr'isr:iící z1tkon\'.

se předirvá

stludnínu exekutorovi JU)r. 0ldřichu Svobodovi. lixekutorský úřad sc sítllcrrr
Priimvslová čp. 120il. 500 02 Hradec Králové.

t i -fl3- ?01:V IŤraclci Králové clne

t
.lllDr. Milan Pllial

přei1secla rrk resn íIrcl stludu
Svobocla

í exr"-kuttlr



okresní soud v ř|radci Královó
lgnáta Í{ermans:a227
502 0{) l|raclec Krirlové

IČ;00074945

l'cl: -195 000 q00, .+c)5 00U 92ti
Fax: 495 5 l2 Ž64
E-rrra i l ; p:ldq tplrraí*rJpsgur!-Jil:hj-usliss-sx
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číslo jedrlacÍ:3(l H I10112#:1 - ť'(*

PROTOKOL
a př"edánÍ spisu

Spis okrcsrríl:c: sor'rrlu v Hradoi Krťrlcrvé vrl věci

oprávnčrrélio: ()kresni sp}:ávál sociálnílro zabezpečetrí Hr*dec Krirlclvé, SIezská
83q. 502 00. Hradec l{rálavé

proti

1:ovinnému: N _ P R o J E K T' S.l''ť).. V*verkova 1343/I, 500 02, I_}radec
Královd

pro čírstku penilžitó pchl*d*vky vt výši 1d.018 Kč

vo smyslu čl. Il přeclrodných ustafi*\lení Zak. č. 396na12 Sh., kterým se nrění zákon
č. 9ql1963 Sb'' občansltý sarrďní řád, ve zně*í pc'lzclč.jších přecÍpisů' a clalší související zákony,

sc pť'etltil'li

souťll}ímtl *xekutorovi JUBr. oIdřichx $ivobtlďor,i torskÝ {
Priinryslová čn. 1200. 50ť} 02 řI.radcc Krrilrlvé.

V l{r}rdci Král*vé drre

"I{])r' oldťiclr Svobocla
soucl::í eXek$toť

.lItDr'. Millrr Plhal
předsecla okresrríhrr souclrt



okresní soud v Hradci
lgnťrta Hermanna 22"I

502 00 Hradec Královó

IČ:00024945

KráIové 'l'el: 495 000 q00' 495 000 92B
Fax; 495 512264
E-rla i I : pocl ateinatllloso ud. h rk j usti oe.cz

Web: http:l/rvn'w j ustice.cz
ID DS: Spaabrnt

číslo jcdnac íl29 E 46(11201() -ée

PIIOTOKOL
o předání spisrr

S1lis okrcsrtíh<l souclu v Hradci Králol,é r,e věci

oprál'něného:

zastoupenélro:

proti
povinnénru:

Okresní správa sociálního zabezpečení i{radec Králor,é.,Slezská
839. 502 00. Hraclec Králové

Mgr. Marek l{olnran
nar.lI Bělečío 2l. 5_14 0l. I'I<rlice v Čecháclr

pro čírstku pcnčžité pohledávky vc výši 42546 Kč

l'e strry'sltt čl' II přeclrodrrých ustanovení zák. č. 39612012 Sb.. kterýrn se měrrí zákon Č,

99/l8(lj Sb.. ohčanský soudrrí řád. ve znční pozděišíclr přodpisů. a další sclu-l,iseiící zákorry''

se předává

scrttclnínru exekutorovi 'fUllr. C)ldřiclru Svobodovi. llxekutorský ' úřad se sidlem
Průmyslová čn. l200. 500 02 Hradcc Královó.

V riractci Králor.é drre Jt "83'2fi'13

""t.r !st,r
|-a, '' z-áť{) i\r'ý':ť:;- '\. ,

.'O \

l:.ur

JL.lDr. M.ilan I'}lltal

přcilsecla olt resttihcl sclud u

its
Dr
a řicIr Svobocln

*Ť

uc1ní ulxekntclr



okrcsní soud v lIratlci
lgnirta Í-'Ierrnantta ]27
50? 00 Hraclec Kriilovi

lLl:00024s45

Královó "I'el: 4q5 000 q00.495 000 q78

I;ax: 495 "5 12 2ó4
E-nrail:pa'dsl-e-lnďJaafl s.ruÍ!--l-]!:k.illrtN-c.!.Z

Web : http:/lu,rv rv j uslicc.cz,
lD DS: Bpaabrnt

čísltl jednaci: 30 E lJ5/20l2 - ,i'l

Spís okresrríhtr souclti v

oprtivnčného:

zusttlLtpenél:o:

proti
povinnému:

PROTOKOL
o přeclání spisrl

llradci Krárlol,é ve věci

o kresn í sprár,a stlc iál rrílro zabezpeč ení FI racl e'c Krir l ové.. S l erzskti
839. 502 00. I_Iradec Klálor,'et

PIrl,I-t'.'flA -'l'L,C s.r.o., Výrava l50. 503 U3. Srniřicc

pro čťrstku pcněžitó polrletl*r,'kl' r,e vj'ši tl9'l80 Kč

r'e stn1'slu č1. lI přechodných ustanovení zák. č. 396na12 Sb'' kterým se mění zákon č.
99/l9Ó3 Sb.. tlbčanský soudní řád' r'e zněrlí pozdějŠíclr předpisťr, a clalŠí souvise.iící záko:ry.

sc před:1vr1

s*uc'lttít'nu exekutorovi JUDr. OltIřichu Svoboclrrr.i. ExekutorskÝ úřrrtl se sídlcrn
Průmvslol'á čp. l200' 5{}0 02 Hraclec Královó.

V I'{raclci Králtlve( dtre

i
I t 'nr-tn*

*ut

.lUDr. Milan Plhal
1rt'edseda okrestrího st

-s!T

.ó)
'g

--

fu'Ě\

trl;ft
*:ýr; ) "}*
'ř)7 ,ř t

oldřictr Sr'oboclit
scrltclní gxektttor

o
F--t:



okresní soud v Hradci
Iglráta llernr anna 22-/

50] 00 I_lraclec KriilovÚ

l(":000249-15

Královó Tel: 495 000 900' 4c)5 000 92Íl
Fax: 495512264
F. - rn a i l : pg_íl'i11 e l l; illťJjl's lud. luh*j lt ilieg, g l

Web: ht:p:/lrvu'rv justice.cz
lD DS: Spaabtrtt

,1 ja

čislo jerlnac í:29 E4d0l20t0 { f

PROTOKOL
o předání spisu

Spis Okresrrího sorrdu v I'Iradci Králor.é ve věci

N4gr. Mur:eh l{olrlan
nar.lIl Kaplířova l]1/9.500 0j' I-'Iraclec Královó

pro částkrr peněžitó pohlcrlávk3: r,c výši 2l806 Kt\

\.'t- Smyslu čl. Il přeclrodný'ch ustanovení zák. č' 39612012 Sb.' kterýnr se nrění zákorr č.
q9/1(}Ój Sb.. občnnský sotrclrrí ř'iicl. ve zriění polclějŠíclr přr:*pisťr. a dalŠí srltrvisg'jící zirkorr1'.

5g př"tltlítr,ilt

souclttínttl exekutorovi .l[JDr. ()ltlřir:lru Svnlrodovi. ExtrkutorsIrÝ úřttl sc sÍtllenr
Prriml slová čp. l200. 500 02 l{radcc Králor,ó.

crprár'nčného:

zastcrupené1ro:

p:'oti

ptlt'int:úntu:

V Ilradci Králor,é dnc

.1

okresní sprár,a sociálrrího zabezpečelrí Hraclec Králové."Slezská
839. 502 00. ] lradec l(rálor'ó

': l -fi:- í0i3

pt'cci secla tlk resnílrtl stlucltt
dřiclr Svoboda
udní exek:rtclr



okresní soud v Hrarlci
lgnáta llennartna 227
502 00 lIr"aclec Kr'1rltlvé

IČ:0002;l945

Králové Tcl: 495 000 900.495 000 928
Fax: 195 512264
[,_ rrra i l : p-a-d a te| n ať{l,'oso t Í,i"cu.cz

W c b : lr n p : //lvw-\yj'tl 5' Í i-d,-e-,-!:Z

ID DS: Spaabrttl

číslo jedrrtrc Í:29 E lllhl|Lz - ť!

PROTOKOL
tl přerlání spisrr

Spis okresrrílro soudu r' I{raclci Králo'''é l'e věci

tlprťtr,něnelro:

zastottpeného:

pLoti

;rtt'u,ixtÚnru:

V I l*rac]ci Králtlvé c1ne

.Tarr RůŽičkn
na.-. Viriary 59. 503 53. Smidar,u.

pro částkrr penčžitó pohlctlál'k1've výši 9389 Kč

vc srtryslu čl. ll pr-echrrilrlýclr rtstatrovetrí zá]t" č.306/2012 Sb.. ktr:rýnt se nrění zákcln č.

9q/l9ó3 Sb.. občarrskÝ sorrdrrí řád. ve znění pozděiších předpisťr. a clalší sour'isející zákony'

se ptacdávri

soucltrítnl exekutorovi JUDr. Oldřiclru Svobotlovi. llxekutorskÝ úř'nd sc sÍtllcnr
l)růmvslor'á tln. 1200. 500 02 l'frndcc Kríllové.

0kresrrí správa sociál rríhtl zabezpečení Hradec Králové..S lezsktl
8]9. 502 00. l_Iradec Králor'é

] í -l:_lnt:

.ll-iDr. Milan Plhal
pře-dseda okrestrílro soudtt

h Svobocla
exekutor



okresní stlud v Erndci Králové
lgnáta lletmanrra 227
502 00 Hradec Králové

IČ:00024945

Tel: 495 000 900,495 000 928
Fax: 495 512264
E-mai I : podatelna@.osoud.hrkj ustice.cz,
Web: lrttp :i/www j us{ic{i.cz
ID DS: Spaabrnt

číslo jctlnacÍ: 30 E 254/2{l? _ /3

PROTOKOL
o předání spisu

I"Iradci Králové ve věci

okresní správa sociálního zabezpeěení Hradec Králové'.Slezská
839, 502 0Ů, }fuadec Králové

Jan Paldus
nar. |-, Týnišťská 843, 503 46' Třebechovice pod
Orebem

pro částku peněžité pohledávky ve výši 8786 Kč

ve smyslu čl. Ii přeclrodných ustanovení zók. č,' 39612012 Sb.' kterým se mění zákorr
č'99l1963 Sb.. občanský soudní řád, ve znéni pozdějŠích předpisů' a další souviseiící zákony.

se předává

soudnímu exekutoroví JUDr. Oltlřichu Svobodovi. ExekutorskÝ úřad .se sÍďlcrn
Průmvslová čp. 1200. 500 02 Hradec Králové.

V Flradci Králové clnť
'l ?

,JUDr. Milan Plhal
předseda okresního soudu

Spis okresního soudu v

oprávněného:

zastotrpeného:

proti
povinnénru:

Milan Plhal JUDr. oldřicli Svoboda
scrttdní exekrttor



okresrrí soud v Hradci
IgIráta I-Ierrrranna 227
502 00 llradec Králor,é

lČ:00024945

Královó 'I'el; 495 000 900.495 000 q?B

Fax: 495 512 ?64
E- rn a i I : pucl ate I rr alcr"p selel-b'k j! sltqqJZ

Wc [r : ll tt p ://u'u,r]'.[u!r-cE:,.e.1"

ID DS: Spaabrnt

,rit.,'

čislo jcdnac í:27 E 1'1l20l2 ' u,

Spis Okresnílro sottdu v

oprťivněné}:t'l:

zastoupt-'né}ro:

pr0li
ptlrrittnóntu:

PROTOKOL
o předání spisu

l{raclci Kr:írlové ve včci

okresní správa sociálrrího zirbezpečerrí Hradec Králové..Slezská
839. 502 00. llraclec Králové

Ing' FrarrtiŠek l)šorn
nar.{I. Palackého 26. 503 03' Srniřice

prtl čitstkrr pcnč.žiÍó pohledrivky l'e l'ýši t5242 Kč

vc snty,slu čl. ll přechodnýolr ustantlvetri zrik. č' 39612012 Sb.. kterýrrr se n:{rtrí zítkon Č.

99i lqó3 Sb.. občarrský snrrdrrí řírd' r,e zrrění pozdčjšíclr přeclpisťr. a clalší sor-rr'ise.iící ztikon1'.

se přtclár'á

stluclnímu exekutoror'i .]LIDr. Oldřichu Svohodovi, IlxekrrtorskÝ 'úřad sc síd[em
Průmr:slová čp. l20$.5Q(} 02 Hradec Králavó.

V řJradci Králor,é dnrl I I "n:" ?n:*

{t
**[
Gt
ď'
$

rfn

l{rag\

.ltjDr. Ivlilan Plhal
předscda okresního soudu

1rť
h Svoboda
exekutor

Ů



okresní soud v Hradci
Ignára Flcrnr anrla 227
502 00 l lradcc Králol'ó

lČ::00024q45

Králové 'I'el: 495 000 900.495 000 928
Hax: 495 512264
E-mai I: poclatehrut0usoud.lrrltj :rst ice.c:

Web: http://rvrvu' justicc.cz
ID DS: Spnaburt

ii

číslo jcdnaci:29 E 45.Í/20l0 -JČ'

PRO'TOKOL
o předání spisu

Spis Okresrtího sotrcltr v l-Iradci Králor,é ve tlČct

oprávrrěného:

zirstot"tpcnélrtl:

proti
povintté:nu:

V IIl'aclci Králor,é dne

Mgr. Marek Holnrar"r

naI.-Bčlečko2l.53401'IIolictlvČecliáclr

pro částku pcnčžitú ptrlrletlríl k1, r,tr výši 4659 KtY

vc snrvslu čl' Il přcchnclnýclr ustanor'cní zák. č,' 39612012 Sb.. kterýnr se mění zákon č.
99/l963 Sh.. občariský souclní řácl" ve zněrrí poz.clěišich přeclpistr- a clalší sour'ise.iící zákony.

se předírl'á

soudnínru exektttorovi .IVDr. Olclřichu $voboclovi. IxekutorskÝ 'úřatl se sídlcm
Průmvslor'ír črl. l200.500 02 }Iradec Králové.

okresní správa sociálního zabezpečení l' Iradec Králové..Slezská
839. 502 00' I"Iradec Králové

1: -Í}:-?013

.lt-TDr. Miian Plhal
předsecla okresltího s0udu

vobocla
ekutor



okresní soucl v Hradci Králrrvó
Igniita Llcrmanna 227
50] ()(] l lradec Kriilclr,Ó

l(":000249-15

J'el: 4q5 000 900. 4eS 00t) 928
Fa.r: 495 5l2 3ó4
E-urail:@

W s b : lJltlr/-ruu.i u rlj-W.ca
ID DS: Spaahtnt

číslrl jednací: 30 1l9{)9/20{}Ít (9

PROTOKOL
o přeclánÍ spis:r

I'IracJci Krťrlor,é r'e l,čci

()kresrrí sprál'a soci álrrího zabezpečetrí I-I radec Král or.é..S lezská
8 j9. 50: 0t]. Ilraclec Králové

Mirclslav l)raŽierrlta
rrtlr'G.Bř.ctislavi-lval057/ó.50002,}IradecKrálovc

1lt'o čiltstkiI 1lcnčžité ;roltlctlrivlry ve výši 52.{28'- Kč

l'c stttlsllt Čl. II pře'choclrrých ustanovení zírk. č. "i9ír'/20l2lsb.. ktcrý'rrr sc ltlční zákon č.
99i I96_j Slr'. tllrčarrský sorrclní řiid. ve zrrěnípozduš.iŠích přei1pisťi. a další sor-rr'isu-iící zákt'rnr'.

se přctl:il,Ír

stlttilnítttrt cxťktttortrvi .íLIf}r. 0IrIřichu Svořrcrrlor'i, Excl<utorskÝ Írřad se sítllem
I'rťinr't,slolá čp. l2{)0, 5(){} 02 Hyaclec Krtil<lv(.

\/ I lrade i Kr:iilovr-1 rlrtc J ?
.. :

Spis Oliresrt ílrtl stlttcltt

oprúr'nčne{htr:

proti
ptlr'innÚtru:

f
.ltiDi. i\4ilan Plhal

předscda okrcsrríl:o stlttcltt

.fi\Wjfri il _g"'ffi;u"'#''ši6ffi,ň
ť lí. ,/stludniexckutor


