
Čj. soudu: ]5 E lo37/2ol2 25

ProtÓkol o předánisp'su soudnímu cxckutoroyi

obvodni soud pro lahu 4. se sidlcn ul 23pluku29b, Praha lo, vc věci výkÓnu ňz]r.dnu1í

opftivněného (oprámóíé): Měslská částPraha4, Á.1ala st'šká 2059/80b, ]40 46, Praba 4.IČ:
00061s84

á oJp'l | (7 'ojpe 
'eJ: --_

lÓ\i.nén! (povinné): václaÝ Ježek.
KÍč

/lsloup ené mu ( zasloupcné) ..

Murgašoýa l27315, l42 00, PÚna 4

piedal soudnimu exekutorovi : Jt]Dr Janě ]'!rdkové se sídlem v PIee 4.l]onrokJdská 650/29

y souladu s bodoň 3 čl ]l pieclrodnýlh uýmolcni zíkÓna č ]96/2012 sb', kteďn se nčni
ákon d 99/1963 sb., oběa.ský soudni iád a d]c Ópaliéni piedsedkyně soudu pod spzn 4ospi
l925/20l2, snis vedený pod spisovouhačkoU 35 E 1087/2012

oeorr, ;.:-..; -
N13r Andrca Lomoz.vá JUDÍ JbaTýrdkova

nistoFicdsedkyně
obýodniho soudu pro Pran 4



Čj. soudu: ]5 E lo7o/2ol2 25

Protokol o DřcdánispisU soUdnimu exekUtÚroýi

ob'ldÍi soud po PÉhu 4, se sidlen J]' 28'p]uku29b, Prána ]o, ve Věci výkonu rcáodíuli

oprálněného (oprávnčné): ]\,lěýskáčáíPrana4'Anlalastaška2059/80b,l4o46,PIána4'IČ:
000ó]584

'd''olp.íel '!' Llo' pe| er _____

povinnému (povin.é): ondicj Žák,
4

astou pcnčfo u (zótoup ené): -..'

Ájta á slJ!la ]05q 80b,l!000.lÍJha

Piedal soudnínu exekutÓrÓVi : ]UDrjaně 'lvrdko!é sé sj'l]em v Plaze 4' HÓň.kJčská 650/29

vsouladu s bodcn 3 čl. Il piechodných slanovéni zákona ě' 396/2012 sb., kteďn se měni
zákon č 99/1963 sb. občJnský soudni tád adle opatieni piedscdkyné soudu pod sp'm' 4ospl
1925/20]2,spjsvedeDýDodspiso!Óuaačkou 35D1070/2012

f:.. rr - 
; ",, ;

Mgr.AndÍea Lonomvá JuDr. Iana Twdko\1i
nístopiedscdlryně

Obvodniho soudu pro tmlu 4

u r.-"0""..y'',t ttrl'



Čj. soudu:35 E ]066/20l2_2ó

Proiokol o Dředánispisu soudninu eiokutoroYi

obvodnj soud pro Pra]u 4, sc sidlenrul' 28 plukn29b, PBha ]o,vcvčcivýkonuÍo,hodnuri

opráuěného (oprávíěné): Méstská čásl Páha4, Anlala staška 2o59/8ob,l4o 46, Pra]ra 4. ]Č:
000ó]534

' '-ď'orc''('&b pel e): --

povinnéň!toljnoo] NllchalMúller,

zýoupeňému (zastoupc!ó):

OBl,aro\a61, 40 00, Prr,\d 4

piedal soudnlnL éxekulorovi ] JUD.'Iané T\Tdko!é sc sidle.l v PIue 4, Hornokrčská 650/29

! souladu s bodefu 8 čl ]I přechodných uslanoleni zákon. ě']]96/2012 sb', kteýn se něni
zákol d 99/1963 sb.. občaNký soudni iád a dle opalicni přédséd*yné soudu pod sp'zn' 4osaÍ
1925/20l2'sPisvedenýpodspisovoumačkou 35E l066/2012

v P.-" d.. lt:l t l:'I

plcda]á pievz.la
Mgi'Andlea LoDozo!á JUDI Jfua TvrdkÓlá

Oblodniho soudu ptu PBhu 4



Čj' soudu ]5 !23ó/20]2 34

lrotokol o předánispisu 50udnimu cxckUIorÓli

obvod.i soudp.oPŤabu4' sésidlém u] 23Plukl29b, Pmha l0, vc věci Úkonu rczhodnuri

o právně néh o (oplál něné): Méstská část Prúa 4. Anhla slaška2o59/8ob' ]4o4ó' PŤána4,lČ:
000Új584

'Ó'p'li --_

povinnénru(povinné): lng.LLbonir.lungl'inlr, Navčtově199/46.l'12
oo' P na,1- Lbolka.lČ:,175]8688

zaýoupenénu (zótoupené):

!řcdalsoudnimu exekutorolj: JUDŤJaně Tlrdko!é se sidlemvPIue4, Hoňokčská650/29

vsouladusbodem8ól Il Pře.bod.ýcb líanoveni zákon! č' ]9ól20l2 sb., kcďm se ně.j
zákon č' 99/]96] sL]'' občúský soldni lád a dle opatieni piedsedk}Tě soudrlFod sp'zr.40spl
l925/20l2. spis !ede.ý pod sŇovou značk.u 35 E23612012

u o'"'. n.. 1',?,?i]]ý

Mg..AndÍea LÓňozová
nris'opiedsed*yně

Oblodtriho soldu pro Pilhu 1



čj' soudu 35 E2]4/20]2 3l

Protokol o předíni sPisu soudlinu cxckUlorÓťi

sídlem!l' 28Plukú29b' Piaia l0, !e věci výkonu roáodnuti

Méslská část Praha 4' Ántala sbška 2o59/8ob. l4o 46. Pmna 4' IČ:
000ó]584

Obvod.i soud pro Pr.lu 4. se

otrávnčného (opúněné):

zasloupeného (zaLouFnó):

2Nloupenému (astoupené):

Romana KunzendtJrt'eÍová,

pieda] soudn inu e\ckutoro vi : ruDI. Jané Tvdkovó se sidlen l PEe'1, H omokjčská ó5 0/2 9

vsouládu s bodcm 8 čl. II piechodných nslanoveni zákona č' ]9610]2 sb.. kteriň sc něni
zákon č 99/l96] sb', oběeNký soud.i řád a dlc oFatieni piedsedklné soudu pod sp.zn. 40spr
l925,4012.spis!ede.ýpodspisovouzn!čkou 35E234/2012

y'f,r.:ol

Mgr'Andrea Lomozová

Obvodniho soudu pio lnnu ,l



čj. soudn: ]3E234/20L2 2]

Přotokol o přldÁni isu soudnínu exekutorovi

sitl]enr ul.z8'pluku 29b' PÍana l0.!e ýěci iýkonu Ďzhodnuti

veLl i ' 'tu.r,P,rr'asdl!- 'odob.l4nio alr. i
0006158r

Obvodni soud pro rrahu 4. se

oFrálIě.ého (oprávněné):

2as1o upenéh o (zasloupe n é)

astoupcnému GóLoupcné)

piedal soudnímu exekulolovi I JUDr'Janě Tv kové se sid]en v Praze 4' HÓúokčská ó50/29

vsouladu s boden 8 ěl. lI přechodný.h ls1eovení záloía č' j96/20l2 sb'' klerýn se měni

zikon č 99/196] sb'' občÚský soudni iád a dle opalřenl předsedkyně soudu pod sp'a' 40spr
'o :Ol . p' \.oerrooo Diso o' 0.' L lJE2lr20lu

h) I í

lislo\1310 25, 141 12, Prdrr 4

njDr Jma Tldko!áMgI'AndÉa Lonozová
ňislopiedsedkyně

Obvodniho soudu pro Pixlu 'l



Čj' soudu l] E l75l2o]2'28

Přolokol o picddni 3Íisu loudninU .ÍckutÓ.ovi

oblodnisond pro Pranu 4, sc sidlcnL] 23 Flukn29b, Praha ] o. vc véc i výkonu rozbodnuti

opráhěňého (otráhěné): MěískáčáslPraha4' Aílala staška2o59/8ob' ],lo 46, Praba 4' IČ:
00063584

á ''o lpe 
'i]o 

(á' o lpe 'i): --_

povnDému (po!imé): Thi Tann Nha. Tj ar, Podle Kačcrcva l260/j8' 14]
00.Praha,l

2ýoupenénn(2ýoupené): --_

piedal soudnimu exekulorovj : JUDI'Jané T\ídko!é se sidle.l v PIu e 4, HÓňokrčská 65019

vsouladu s bodém 3 čl. II !řécbodných lshoveni zá}oíá č' ]962012 sb, keďm se měni
zákon č' 99/]9Új sb', občanský soudní iád! dle opatřeni předsedkyné soudu pod sp.zn.,lospr
l9251012,spis'edenýpodspisovouznaěkou 1]D175/2012

'/:. r i"r'VPraTedne

' *oi i.; :--
Mct 

^ndrca 
l'omozová IUDr. Ía.a TÝdko!á

úislopiedsedkyíě
oblodníbo soudu prc PBlru 4



Čj' sÓudL] 35 E I73l2ol2 ' 3l

?rotokol o DředinisDi3u soUdnínu orckutorolj

obvodnj soud prc Pm]ru 4, se sidlenul 28'p1uku29b, PBha ]o,vcvčcivýkonurczhodDuti

opráMěného (oprávnčné)| Méstská čáý PÍaha4' Anla]a staška 2o59/3ob. l40 46' PBlra4. ]Č
0006353,r

' alo' oel clo |/&'o píner

poviníému (I,Óvjn.é): 'ljri Tmh Nhan Tran, ?odle KBčelova 1260/]8.14]
00, Praha 4

zsouPen ém u (zastou pcné ):

picdalsoDdiínru exekulorovi ] JUDr'Ja.ě Tudko!é sc sjdlen v PrÚe 4, Homokčslni 650/29

l souladu s bodefo 8 čl. II přechodíých Líanoleni zíkona č' ]96/2012 sb ' kterín se méni
zákon d 99/196]] sb.' občaNký soudni iád a d]e opalieni pi.dsedk'.ě soudu pod sp'a' 4ospr
l925120l2,spisvedenýpodsFisovouznačkou 35E 1?3/20]2

l ) :. j,Ť

picdala přev7ál!
Mgr'^ndÍea Loňozová JUDI. Jlna Tvrdková

Obvodniho soudu pro Pranu 4



ProtoL''I o lředánl \lnU

Čj' soudu ]5 É ló5/2012

sídlenul 28'pluh29b, Prana l0, ve věc i výkonu rozh. dn uti

Měsská část PÍaha 4, Antala staška 2059/80b, t40 46' Púha 4.
0006153'1

rČ:

Šlulo\a r(l] jj ]]: oo' PÍala '1,

Obrodni sond l,ro Prahu 4, so

oprálnčného (oprávnčnó]

zastoupeft b. (zbloulelé)

zasto upcnén u (zaÍoU pcnó) ]

piedal soudníĎu e\ékutorcvi : JUDIJaDě Tvrdkové se sidlen ! lrec 4. Homok.ěská 650/19

vsÓuladus]roden3čl Il piechodnýcb Jstanoveni zákon' č ]9órol2 sb. kc.ýn se měni
zákon č' 99/l96]] sb 

' 
občaĎký sÓud.j řád a dLe oFaťe.i předsedb,ně soudupod sp.zn' 4ospr

1925/20]2, stjs vedený pod spisovou značkou 35 E lÚ5/2ol2

lt t

Mg.'Ándrea Lomo2ová

oblodníhÓ soudu prc PranL 4



Čj'soudu ]5E l59/2ol2_ l9

PřolokÓl Ó př.dÁni spisu soudlinu e\ekutorovi

obvÓdní soud Pro PBlru 4' se sidlem ul.23 plúu 29b. Pfuha l0' le léciýkonu ro,hodnutí

'f'ó'oa''elo opld\lele V'' l P'"' 4 Á žld('... o)o8ob,|4nj'' oJ| '. a
00063i84

/1' 'f' Plo! L'o pí r/

poliménu(povnué): JindiichŽahour, Česhir.val]60,'9.l'1ooo.
Pnhr 4 ra! rsroflr?r

zaloupe!ém! (zaíoupcné)] --'

předal soldninu exekutorovi : JUDr'Janě TÚdkoýé se sidl.n v Pnze 4, Hornokéski 650/29

ý sÓuladu s bodem 8 čl. Il piechodných ushnoveni zákom č' 396/2012 sb'. kledn se nrěni
zákon č' 99/l96] sb', občlnský soudli iád a dle oFalicni Fřcdscdkyně soud! pod sp'a' 40spr
l925/20]2, spis ledený pod spisoýo značkou 35 E 159/2012

lt , lot

lÝ]$'Andrca Lonozo!á

ob!ÓdnihÓ sÓudu prÓ PrúL '1



t.otokol o Dřcdání srjisu

Čj' soudu: ]5l ]888/201l

sídlemul' 23'plr*D 29b' Pr.na 10' ve věci !ýkonu roáodnuti

Měslská část Pnha 4' Anrolo slašk. 2o59/8ob. l,]o 4ó' PŤába 4, Ič]
00061s84

Mďie c bUlko\i 46]/]8, ]'l0

Obvodni soud pro Pralu 4, se

opráVnéného (opúÝněné):

zsoupcnóho (zasloupcnó)]

z$loupenému (astoupené):

liedal soudnimu exekulolovi: ruDrjmě Tvrdko] é se sidlen v Pmze 4, Homo*!čská 650/29

vsouladu s boden 8 čl. II piechodúch Ustanoveni zikona č' 3962012 sb'' kteďfu sé něni
zálon č' 99/196] sb', občanský sondni iád a dle opatieni piedsedkyně souiu pod spzn 40spr
l925D0l2'sDis vede.ý p.d sphovou 7naókon 35 E 33381011

/, '] ]t1í

MgI.Árrdrea Lonozová

obýodního soudD pr PráhD 4



Obvodni soud pro Pralu 4, se

opÍávnčnéhÓ (Ópráv.ěné)]

Atoupeného (z6toupené):

zasloulenému (7!stoupené):

Čj' soudu] 35 E l08620]2

P.otokol o r}ředáni sDisu soudlinu oxekulorovi

25

sjdlcmul' 23'p1uk!29b, P na l0, ve věci výkonuro2h.díuli

MěslskáčástPúha4.Anbl!slá]ká2o59/8ob' l4046,Prana4,IČ:
00061581

TáhoKká 6]'1ll2 l40 00 Pnha4

pledal'oLdnn le/eL olo\i:1JDlJJe 'ld\o e'e'idle r \ P'ale4'I'olorJ.'L;Ú'0]a

Ý sÓuladu s bodem 3 ě1. II piechÓdnrrch slánoloni Žálona č' ]96/2012 sb., klc.ým sc nění
zákon č' 99/l96:] sb'' občánský soud.j řád d dle opátiénj piedsedk'ně soltdl lod sa zí' 40spr
l925/20]2, spis vedený pod spisoýouznačkou 35 D 1086/2012

, o,^,.n . !1.1 7'!í

Mgr'Andrca Lomozová

Obvo'lniho soudu prc lFhu 4



Čj soudu: ]5 E ]o85/2ol2 _ 24

Protokol o předánl spjlu soldníDu ex€kutořoyi

obvod soudFÍo Páh! 4' sésjdlemUl' 28'p1uku 29b, Pfulr! ]0, 
'e 

věci ťkonu rcáodnuli

oprávnčnóho (oprá!něné): Městská Óást Prala 4' A.1!l! staška 2059/80b, ] 40 ,!6, Praha ,l, lČ:
00061534

/ lolpeoé\o (' 'lo p.' J -

povnlrénu (po!imé): vldi m ir ze]e nka, Ántal a slaška 20 5 9/l]0b, I '10 4 6'
Púlra 4'KJd

zýoupcnóň! (zNloupeno _'___

pi€dal soudlinu exekulorvi ] JUr)I Ja.é T\TdkoG se sidlcn v PlŽc 4, HomÓkrčská 650/29

vsouladusboden8čl II přechodných DslanoÝenj zákona č'j96/20]2 sb'. kleďm se měni
zákon č' 99/]96] sb, občmský sÓudnj řád a dle opatieni piedsedkyně soudu pod sp'zí' 40spr
l925/20]2, spisvcdcný pod sDisolou značko! 35 E t085/2012

ve,"'"d'" 11').2.]í

předala přcvzla
NÍer An{]Ea Lonrozová JUDr ]maTvdková

obvodniho soDdu lro Páhu 4



Obrodni soud pro P.ahu 4, se

oFÉvnčnóho (oprávnčnó):

astoupenélro (aíoupené):

zsloulenánu (atoupené):

Čj' soud :35 E lo832o]2

třotokol o před:tni sDisu soudnínU exeku(oroli

sídlen ul' 28'pluku 2ýb, Praha ]0, Ye věci ýýkonu rozhodnulí

v r.l". ' Jl 'i. M'aJ\ L,ro .80b. .lo40.P.\a4..,'
00063584

PáÝélkova 3]90/7, ]4]00, Praba 4

piedal so udn jmu exekuio.oli : JUDI Joě TlldkÓvé se sídlén ý Pre4' Homokěská ó50/29

vsouladusbodcm8čl II přechodných ns1anoveni zákona ó'39ó/20]2 sb.. kteryn se méni
zálon č' !9/l96] sb', občeský s.udni lád a dle oFatcni Ficdsedkpě soudu pod sp'zn.40spl
l925/20l2' sPis vedený Pod spisÓlou hdčkÓu 35 E 1033/2012

tr7) .1!1í

Mg Andrea Lomo7-ová

Oblodniho soudu pro Pranu 4



Čj' soudu] j5 E l07220l2 _2]

Pro1okol o pi.díni spnu soudnímu .xckutorovi

obvodni soud pto Prah 4. se sid]em ul.28.pluku 29b. Pdha l0. Ýe ýěcivýkonl ro,hodnuti

op1 r_Jo oF'd\Í!-. 
^le' 

1.P'Pt.| \''|ás''. ' \Ó qob' I n l''. D'J|- , |i
00061i8,1

' ''o' e, e\orh{o' p4 el -- -

pol rnelnu 1povj Úc]
4

zmloupcnómu(/61oupeno: _'

piedll soudninu cxchtorovi : JUDI Jlně Tvrdkové se sidlen v lrŽe 4. Hornokěská ó50129

v sou]adl 5 bodem 8 čl' II piechodných uÍmov.ni záIÓná ó 396/2012 sb', kteýn se méni
ákon č. 99/l9ó] sb'. obdaEký soldni řád a d]e oPdlieni piedsedkyné soudu pod sp zn',lospr
]925/20l2. sphvcdcnýpod ýisovou aaókou 35E 107212012

AntJld Sreska 20so 80b, 4000. PmIa

ý P-=d* 41 ,1 ||](

Fřcdala přcvzala
MgI Ándréd LomozoYí JUDI JánaTÝ ková

Obvodniho soud! pro Pmnu 4



Čj. sondu: ]5 É ]0'j/20l2_ 23

Přotokol o předáÍi spisu soudnínU exeku(o'ovi

oblodni soud prc PráIr! 4, se šdlen ul 2s Fluta29b, Prana to'vevěcivýkonurczhÓdnulí

'pa't' -''oĎrc\'Ál_ Nlé ''a'd'l 'aa'A' 'd 
ja 'J o'o8ob''Jolo'p'ť'4 |-'

J o rpe tr'i, á .oipe ! ': -

]lJ''!'l'lo\ \lÚod''Jl'|a'0UD'|'l_
HodkUý''l]

mtoupeíénu (zdstoupené):-'-_

přédal soudnjúu exekuloroýi: JUDÍJÚě TlrdkÓvé se sídleF "p*" a r']oúokčská 650/29

! souladu s bodcn 8 čl ll pitchodných uíanoveni zálÓna č 396/2012 sb', keďm sc něni

.a'L* J' s9aqol su', 
"tl*.Ly 

soud;i iá,l a dlc opa1ie.i plcdsedklně soldÚ pod sp'zn' 40spl

l925/2012.spGledcÚpodspisovou,jaÓkou 35E10?32012

u *-" 
'" ''11,'?,?!l].í

MrI.Andrca Lonobvá

obvodniho soudu pro Prúu4



Čj soudu:35 Eól0/20l2- ]2

Irotokol o přcdÁníspjlu soldňinu exekutořovi

obvodnj soud pro Pral]u 4' se sidlefo !l 23Fn u29b,lraha l0, Ve věcj Výkonu rozlrodnulí

op lněnčhÓ (Óprávnčnó): ZdBotni Pojiýbvna Mi.is1c'6tva v Ía České Épublik'Y. Kodaňská
l44]/46, ]0] o0' Práná l0.]c 4]ll4]04

z orpen: (, .pe. ' -----

polin.ému b.vinni): DKo|IdANcE spo] 5ro 
' 
JaLťhola5l5/4' l40 00. Prana 4

Mi.hlc.
Zastonpcnému (z610upené)]

předol soud.inu erckutotoli: JUDrJaněTldlové se sídlcn v Praze 4, Homorrčská650D9

vsouladusboden3čl l] piechodných ustan.vsni zjtona č' ]96/2012 sb'' ktrým se měui
zákonč.99/]96] sb ' 

občmský sondniiád o dle oPalieni Piedscdkyně soudupod sp'2n' 40spr
'o' 'ol2 'pi'\eoarpo' '''.l 

_ c.ol J5EbloIo'Ž

1,.),ta

piedala Ficvzala
Ivlgr'^ndroa Lonrozolá ]UDr' Jlna TvdkÓvá

obvodniho soudu lro PÍahu 4



Čj. soud!]]5 E 8]6/20]2' l0

Protokol o př.dÁni spisu soudDíntr e\€kutorovi

sidlen ul 28.Pl ku 29b. PŘna lo'vc\éci ýýkonuoznodnuti

ol'e'n' !Óla'l o'|a'loo7 Óelpe:ťÍ 'lJd't {l,o'P'5'e' "8']o
50Ž o0 Flmdec KÍa o\e' Íc 0000606'

oblodni soud prc PIúú'l, se

o právně nóho (opúvnéné):

/2ýoupenčho (6'ouPené):

áloupenéDu (zstoupené):

Přo dal s oudninu ex ekulo lovi : J U D r'Jan é Tvldkoýé se sidleň v PIue 4, Homokč ská 650/2 9

vsouladusboden8čl Il přechodných usbnoveni z']roía č']96/20]2 sb" kleÚm se ňěni

';l..l. 
qsiiso: st'. "tt*'.tl 

soud;i řád a dle opatieni ptedsed|y'ě solduFod spzn 40sPr

l925/20]2, saisvedený pod spjsoloumačkou 35 E836'0]2

Dl |oMAsso s'r Ó'. Na vĎrýách 95/6a, ]'l0 00, PIEhá4'PodÓli,

JI]DI Jda Tvrdková

....... .. :.... .... . .....

Mgr'^ndta Lonro7o!á
nhtopiedsedlq'né

ob!Ódnilro sÓudu pfu Prúu 4



oblodní soud pro Pnhu 4'

oplávnčného (oprávněné):

zastoupeného (?jstouDené):

zNlÓupcnónu (zýoupcné):

p.dll'oJdll' e\e\ 1olo\ '0l ''oa 'qo.o'e'. |.|ť-' l.' _4 oro\].'\á6102a

Ysouladusbodem8il I] piéchÓdoých uíÚÓvedi zjtoía č' ]962012 sb.. keďm se něni
zákon č' 99/]96] sb', obaoský soudni iád a dlé opatřeni předscdkynč souán pod sp'zr' 40spl
l925/20l2.spisvedenýpodspisovouzmčkou lilE?7652011

u *-"*"...ii ]','..{i]Í

Nlgr'Andrea Lonozo!á

Obvodtriho soudu pF Prriu'1

Čj. soudu: ]3 E27ó5l2o1l ]l

Prolokol o Dředíni sDisu soudllimt e!€kutoroyi

se sidlem ul.28.pluku 2'b' }nha l0. Ye věci výkonl Úzhodn ti

Úiad práce České Epubliky _ kajská pobočka prÓ hlavni mósto
P''J Bol o\' , 1ooo'll"'a | ||j Mljo Č

MdLU([.ra ]8j/4, ]40 00' PÍJha



Č..l.

sidlcm ul' 23'p1uku 29b. Prana 10, ve Ýěci ýÝkonu Úznodnuli

Píotokol o Dředáníspisu soudnínu exekutoroyi

(oprá}tíč)] Úlad práce České Íepub]iky k.qjskápoboakapŤo hláýnj něío
. 'o r, l) l, Pr k J, l'' ()l))or "

astoupenénu (astoupené):

ThiNgoc Anh Nguyenová,

pi-J.'' d' j j e/el !olo\ j Jt]Dl'''e''d\o i'e'idle' l \ Pn'e4' Por o\ťs á Úi0 2Ó

v sÓuladu s bodem 3 čl Il piéchodných ust!Ňveni zákona č' ]96/20]2 sb.' kleďnr se měnj
zá!Ón ó' 99/l96] sb. občánský soudnj iád a dle opalieni piedsedkyně soudu pod sp'm' 40spl
l925Dol2,spisvedenýpodspisolouznačko! 35E2885/2012

u 0,"..n". /? ? io]

MeI.Andrea Lono,-ová

obÝodniho soLdu pÍo Praiu 4



Protokol o piedÁni spjso

Čj. soMu:35 E l07l/2ol2 22

sidlcnul' 23'pLulu29b' PÉha L0, !e věci výkonu rozlÚdnuti

\'lěsLská ůjslPúha 4' Antala slaška 2o59/8ob, l40,16, Prana 4,lČ:
0006i584

Obvodni soud pro lralu 4. se

oplávněného (oprávnčnó)]

2s1Óuponého (26lou!ené)]

?jío upenánu (zastoup end ):

AnrJlJ Sr.iIJ 20ic 80b, 140 00, trahr

piedal soudúnu cxckutorÓvi : JUDiJaně Tvldkové se sidlcm v PEe 4. HÓmokčská 650/29

vsouladu s b.den 8 č]' II piechodnýclr lstanovcni z&ona č' ]96/2012 sb'. kte.jň se něni
zátonč.99/]9ó3 sb', občanský soudni iád a dlc opalioni Předsedkyně soudupod sp.zn.40s!I
]925/20I2' sph vedelý pod sDhovoL bačkÓ! 35E10?]2012

Mgr'Ándrea Lonozo!á
bíslopředsedk'ně

Obrodniho soudn pro Prahu 4

IIDr ra.a Tvrdko!Á



Sp. ztr. sondu: 23 E 53912011

Protokol o př€dání spisu sou<lnímu exekutorovi

ČR-obvo<lnísoud pro Pralru 7 ve věci výkonrr rozlrodnr'rtí

oprávněného (oprávrrěrré): Městská část Praha 4' lČo oooo::s+''láborská 350/32, 140 45' Praha 4

předalsoudnímr"rexekutoroviJt]Dr.Janěl.vrdkové,dne28'04.20]5vsouladusbodern8čI-ll
iřechodných LlStallovení zákona č' 3961201z Sb', kterým se nění zákon ě' 99/1963 Sb'' občanský

soLrdní řáá' spis verlený pod spisovoil zrlačkou 2] E 539/20l ]'

Spolrr se spisenr byl souclnimu exekutor'ovi předárl;

- Soupis nrovitýclr věcí povirlnéIro ze dr-re

- odebrané nebo zajištěné věci povinného:

proti

Povillnému (povinrré):

V Praze dne 28.04.2015

ýic!4qla Šp4q9va

-Duke 
]skÝclr hrdinů 905/46. l70 00, Praha 7

Poclpis exekutora, který spis převzal



Sp. zn. soudu: 23 E 55312011

Protokol o předání spisu soudnímu exeku'torovi

ČR-obvodní soud pro Prahu 7 ve věci výkoltu rozhodr-tr-tti

oprávněnélro (oprávněné): Městská část Praha 4' lČo oooo:sa+' Táborská 350132, 140 45'Praha 4

proti

Povintlému (povinné): Pe1rlusr
Frarrtiška KříŽka 460/ l3' l70 00. Praha 7

V Praze dne 28.04.2015

předal souclnírlu exekutorovi JUDr. larrě Tvrdkové' dne 28'04'2015 vsouladu s bodem 8 čl' ll

ir""r."a,.y"r'. ustallovení zákona č. 39612012 Sb', kterým se nrění zákon č' 99l1963 Sb', občanský

soudní řái, spis vedený pod spisovor'r značkou 23 E 553/201 l '

Spolu se spisenl byl soudnírnu exekuÍorovi předán:

- Soupis movitých věcí povinného ze dIre

- odebrané nebo zajištěné věci povitrnélro:

$bvtdltr
rod p isop.Í$(f€

poveřeneho $}i$tpÉ
Podpis exekutora, který spis převzal



Sp. zn.
40Spr

soudu:23 892212012
1.241t2012

kol u x

okresní soud Praha-ýchod ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné):Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České
republiky
ICo 47114304, Kodaňská 1441146,100 00, Praha 10
proti
PovinnémL(povinné) :Tomáš Feifer

, Št<olni 99,25I 65,Zvánovice

Předal soudnímu exekutorovi pro obvod Praha - východ:
JUDr. Jana Tvrdková. Exekutorský úřad Praha 4. sídlem Hornokrčská 650/29. 140 00

Praha4.

Dne 16.4.20|5 v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanovení zákona č'
9911963 Sb., občans[ý soudní řád spis vedený pod spisovou značkbu:23 E
92212012

Spolu se spisem by1 soudnímu exekutorovi předán:
- Soupis moviých věcí povinného ve spise'
- odebrané nebo zajištěné věci povinného:

1

2.
3.

Y Praze dne:16.4.2015

JtlDr. Jana Tvrdková
exekutor

ČEsKÁ REPUBLiKA
oKREsNl SoUD PRAHA'\'/ÝcHoD
112 97 Praha '1, Na Poiíči 2J/1044

Íel' 221 72g 311 @ Mgr' \!íaqlremr
místopřeďbedá soudu



Čj. soudu: 13E3O4/2012 -21

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): MĚSTSKÁ ČÁsr pnatra 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1, IČ:

zastoupeného (zastoupené): 
00063410

proti

povirurému (povinné): Roman Skuplík,

zastoupenému 1'u.toup"ne;' |'11ua

pro 1.000,00 Kč,

Na Topolce 1520113,1,40 00,

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Homokrčsk á 650129

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.396/201'2 sb.' kterým se mění
zákon č. 99/1963 sb., občanský soudní řád a d1e opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 13E304/2012

20.01" 1t15
V Praze dne

(podpis) (razitko a podpis)

předala
Mgr.Andrea Lomozova

místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pŤevzala
JUDr. Jana Tvrdková



Čj' soudu: 35 E 1414/2012 - 14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu roáodnutí

oprávněného (oprávněné): Městská část Praha4, Antala Staška 2059/80b,I4O 46' Praha 4' IČ:
00063584

zastoupeného (zastoupené):

proti

povinrrému (povinné):

zastoupenému (zastoupené) :

pro 800'00 Kč'

Daniel Vebr, r

Nusle
. Táborská 830/ó' l40 00, Praha 4 -

pÍevza|a
JUDr. Jana Tvrdková

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Twdkové se sídlem v Praze 4, Homokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zákola č.39612012 Sb., kteým se mění
zikon č.99/1963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně sou{u pod sp'zn. 40Spr
l925l20l2, spis vedený pod spisovou značkou 35E 1414/2012

V Praze dne .20...0.1,..?.l15.

(podpis) (razitko a podpis)

předala
Mgr.Andrea Lomozová

místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4



Čj. soudu: 35 E 9O4l2O12 - 15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se

oprávněného (oprár'něné) :

zastoupeného (zastoupené) :

proti

povínnému (povinrré): Michal Ferko,
zastoupenému (zastoupené): -----

pro 1.000'00 Kč,

U Botiče 1389/1' 14000' Prala 4

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se síd1em v Praze 4, Homokčská 650129

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zžkona ě.39612012 Sb., kterým se mění
zžkon ě' 9911963 Sb'' občanský soudní řád a d1e opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 904120Í2

V Praze dne ...20..01...ii1i..

(podpis) (Íazitko a podpis)

sídlem ul. 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

Městská část Praha 4, AnÍala Staška 2059/80b,14O 46' Praha 4, IČ:
00063s84

převzala
JUDr. Jana Tvrdková

' předala
Mgr.Andrea Lomozová

místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4



Čj. soudu: 13E 402Il201I -2I

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci r1fkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b,14O 46, Praha 4, IČ:

zastoupeného (zastoupené): 
00063584

proti

povinnému (povinné): Lucie Mašínová, | , Branická 57Il7 , 140 00, Praha 4
zastoupenému (zastoupené): -----

pro 3.000'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokrčská 650129

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona ó.3961201'2 Sb., kterym se mění
zžkon č,.99/1963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkoll 13 E 402ll20l1

(podpis) (razítko a podpis)

' 'předala
Mgr.Andrea Lomozová

místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pÍevza|a
Jt]Dr. Jana Tvrdková



Čj. soudu: 35 E 1558/20|2 - 16

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4' se

oprávněného (oprávněné) :

zastoupeného (zastoupené) :

proti

sídlem ul' 28.pluku 29b' Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

okesní správa sociálního zabezpečeni Z|ín, TÍ . T . Bati 38 , 1 62 61 ,
Zlin' IČ:00006963

povinnému (povinné): VALIMEX_spoI. s. r. o., Jaurisova 5I5l4, I40 00, Praha 4 - Michle,

zastoupenému (zastoupené) :

pro 85'771'00 Kč'

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokčská 650/29

v sou1adu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zákona é.396/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1558/2012

v Praze dne ..?..q,..q1,..i!1!

(podpis) (razítko a podpis)

předala
Mgr.Andrea Lomozová

místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

převza)a
JUDr' Jana Tvrdková



Čj. soudu: 35 E 3388/2011 - 32

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se

oprávněného (oprávněné) :

zastoupeného (zastoupené) :

proti

povinnému (povinné): ZuzanaPo|áková,l , Na Mlejnku 78Il2, 147 00, Praha
4

zastoupenému (zastoupené): --_
pro 400,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi : JUDr'Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokrčská 650/29

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zékona č.39612012 Sb., kterym se mění
zákon ě.99/1963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3388/2011

V Praze dnJ 0, rt, aofi

(podpis) Gazítko a podpis)

sídlem u1. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b,140 46, Praha 4, IČ:
00063584

pŤevzala
JUDr. Jana Twdková

předala
Mgr.Andrea Lomozová

místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4



Na všech odpovědích uvádějte naše číslo jednací: 31 Spr 431/2013
, n ^, 

.1j:

Vprazedne i/ UL tJrJ

Věc: Protokol o rrředání věcí vÝkonu rozhodnutí

Datum nředání srrisů:

Soudní exekutor: .... JUDr. Jana Tvrdková, Exekutorský úřad Praha 4'
se sídlem Hornokrčská 650129, Praha 4

Předané spisy:

spisová značka soudu opravneny povlnny

358 1.1slIjt) Městská část Praha 4 Linda PetroÝá

Za správnost vyhotovení: Ilona Koblihová

Předávající:

Mgr. Martin Slováček
předseda soud!'----

Přeiímaiící:

soudní exekutor



Čj. soudu: 35 E 1237/2006 - 14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se

oprávněného (oprávněné):

zastoupeného (zastoupené) :

proti

povirrnému (povinné): Míchal Volín,
Zastoupenému (zastoupené): ----

pro 7.556'00 Kč'

U Křížku 139217, I40 00, Praha 4

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokčská 650/29

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zěkona č.396/2012 Sb., kteým se mění
zžkon ě.9911963 Sb., oběanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925120|2, spis vedený pod spisovou značkou 35F. 123712006

2 0 0t' 7i15

V Praze dne

(pc (razítko a podpis)

sídlem ul. 28.pluku 29b' Praha 10, ve věci r1ýkonu rozhodnutí

okesní soud v Jihlavě, tř. LegionáŤů 9a,587 26, Jihlava, IČ:
00025 1 19

'p
Mgr.Andrea Lombzova

místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pÍevzala
JUDr. Jana Twdková



Sp. zn. soudu; 56 E 745/2007

Protokol o předání spisu soudnímu exěkutorovi

obvodni soud pro Prahu 5' se síd]em nám' Kinshich 5, Pťaha 5, Ve věci Výkonu lozhodnuti

oprávněného (oplávněné): Měýská čáý Praha'1, Antala Staška 2059/80b, ]40 46, Praha 4

zastoupeného (zastoupené):

proti

zastoupenému (zastoupené)|

plo l000'_ Kč

předal soudninu exekutorovi: JUDI''Jana Tvrdková' Hornokrčská 650/29, Praha 4

v souladu s bodem 8 č]' II přechodných ustanover.í záko11a č' 39612012 sb', kterýn se měni zákon
č' 99/196] sb', občanský soudní řád. spjs vedený pod spisovou značkou 56E"745/200'7 '

po\ jnnémLl ípo\ inllé): Jan sÍach

V Praze dDe i 1 _i7- ?ů15

NAMESTI MIRU 600/20, 120 00, Praha

předala
za obvodní soud plo Prahu 5

pověř.3ná místopředsedkyně soudu
'II]DÍ' Irena Ráíoníčková

převzal(a)



Sp. zn. soudu: 56 E 74612007

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 5, se sídlem nán' Kinských 5, Plala 5' Ve věci ry_konu lozhodnuti

oprávněného (oprávněné)| Městská část Praha 4' Antala staška 2059/80b, 140 46, Praha 4

Zas1oUpeného (Zastoupené):

prcti

povjnnému (povinné): Jan stach ' - NÁMEsTi MiRU ó0o/2o' i2o 00, Praha

zastoupenému (zastoupené) ;

pro 2000, Kč

předalsoudnímu exekutorovi: JUDr' Jana T\'rdková, Hornokrčská 650129' Pťaha 4

v souladu s bodem 8 čl' IT přechodných ustanovení zákona č' 396/2012 sb', kteqim se měnízákon
č' 99/] 96] Sb'' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 56E"746/2007 '

ij l i7 2Úi5

předala
za obvodní soud pro Prabu 5

poVěřená mistopředsedkyně soudu
Jl IDÍ ]rená BádÓníčkÓvá

převza1(a)



SP zn soudu: 55 E 708/2012

Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutorovi

obvoclní soud plo Prahu 5. se sídleln nám' Kinských 5, Praha 5' ve včci výkonu ťozhodnutí

oplá,,nč|ého (oprávněné)| Městská čá(Í Práhá '1_ Antala Staška 2059/80b' l40 46' Plaha 4

Zastoupeného (7astoupenó)|

proti

povinnéllu (po!inné): ludělDolalrsl!\l 
Starochuche]ská 14/], 159 o0. Pťaha 5 - Velká

Lhuclrle

7astoupenému (Zastoupené):

pro ]'000.- Kč

předal sou(lnímu exekutoťovi: Jt]Dť' Jana Tvrdková_ HornokÍčská 650/29' Pnha'1

! souladu s boden 8 čl. 1l přechodných ustanovení zákona č' ]96i20l2 Sb" kterým se lněni Zákon

l' q9/ňáis_u., 
"sč""'rý 

sour:1rrí řáj' spis vedený pod spisovou znečkoll 55 E 708/20]2'

Předa1a
za Obvodni soud Pro Pl.ahu 5

pověřená misrcpředscdkynč soudu

'Il ]Dr- IÍena BaÍoničková

prc\ zr rla I



Sp. zn. soudu: 57 E 650/2007

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

Obvodni soud pro Prahu 5, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5. ve věci výko u rozhodnutí

opÍávnčného (oprávněnó): Méstská část Praha 4, Antala staška 205 9/80b, l 40 4ó, Praha 4

zastoupeného (zastoupené):

prori

povinnému (povinné): \,Í ila]]]g r!]]!|?!
Plzeňská 488/39, l50 00, Plaha 5

zast lpenému (zastoupené):

plo l'500'- Kč

předal soudnímu exekutorovi: JUDr. Jana Tvrdková, Homokrčská 650/29, Praha 4

Y souladu s bodenr 8 č]' Il přechodných ustaDovení zákoDa č' ]96/20l2 sb', kte|im se ňěni Zákon
č. 99/l9ó] Sb'. občanský soudni řád. spis vedený pod spisovou značkou 57 E 650/m07.

v praTe dne i I -ir7- 2il5

předala
za Obvodni soud pro Prahu 5

pověřená rnistopředsedk}'ně soudu
II jDl lren, BarÍoníčková

převzal(a)



Sp. zn. soudr.r 54 E 64212010

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 5, se síd1em nám' Kinských 5' Praha 5, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (opťávněné): Zdravotní pojišt'ovna ministelstva vnitla ČR, Kodaňská ]44]/46,
100 10, Praha 10

zastoupeného (zastoupené)|

proti

po\'nné' tl (po\ inne): lirrKenL'
Náměsti 14' řijna ]381/4' 150 00' Praha 5 -

ólnlcnov

zastoupenénlu (zastoupené)|

pro 13 ]74,_ Kč

předal soudnÍnu exekrrtoroviI JUDr' Jana 'l'Vrdková, Hornokrěská 650/29,Pruha 4

\' sou]adu s boctem 8 č1' lI přechodných ustano\ eni zukona c' J96 201 2 Sb', kte1m se mění zákon
č' 99/l963 Sb.' obča sbý soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 5 4 E 6421201'0'

v Praze dne ,t 1 -i; 2i115

předala
za Obvodni soud plo Prahu 5

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr. Ilena Bal1oníčková

převzal(a)



Sp. zn. soudu: 56 E 7712008

Protokol o předání spisu soudnimu exékutorovi

obvodní soud plo Plahu 5. se sídlem nánr' Kinských 5, PÉha 5, ve věci výkonu íozhodnutí

oplávněného (oprávněné): Městská óásl Praha 'l, Antala staška 2059/80b, ]40 46. Praha 4

zastoupeného (zastoupené):

proti

povinnému (povinné): Jiii Pelgík 
K Nové ško]e ]299, ]56 0o' Praha s-Zbrasla!

Zastoupenému (zastoupené);

plo ]'000' Kč

předalsoudnírnu exekutorovi: JUDť'Jana Tvldkolá, Hornokrčská 650/29. Praha 4

v souladu s bodenr 8 čl' II přechodných ustanoveni zákona č' 39ó/20l2 sb', kterým se měni zákon
č' 99/1963 Sb'' občanský soudní řád, spis vedený pod spisovo značkou 56 E 7712008'

V Praze dne fr 1 '3' ?ni

předala
za Obvodni soud pro Prahu 5

pověřená mistopředsedkyně soudu
'IlIDÍ IÍen. BlrÍoničková

převzal(a)



Sp. zn. soudu:55 E l14/201I

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud přo P]ahu 5. se sid]em nám. KiDských 5, PÍaha 5, ve věci výkonu řozhodnutí

opÍávněného (oprávněné): Zdravotni po]lst'o\na mini.tersBa \nitra ČR. Kodaliská 144l146'
100 10. Praha l0

zastoLlpeného (zastoupené):

proti

povinnénu (po\';nné): APoLoNIA P+V s.r.o.' Klikatá l78/l'1, l50 00, Praha 5

zastoupenému (zastoupené):

prc 20.38I.- Kč

předal soudnúnu cxekutorovi: JUDr' Jana Tvrdková' Homokťčská 650/29, Plaha 4

v souladu s bodenr 8 č]. II přechodných uslanoveni zákona č' 39ó120l2 sb., ktel.jm se nrění zákon

č. 99/]963 sb.. občanský soudní řád, Spis vedený pod spisovou značkou 55 E 134/2{l ]

V Praze dne
I '" t'li

předa1a

Za obvodní soud pro Pnhu 5

pověřeDá Inis1()předsedkyné soudu

'IUDr. Irena Baítoníčková

pie\ zal(a)



Sp. zn. soudu: 55 E 210/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodni soLld pío Pťahu 5, se sídlem nám. Kinských 5' Praha 5. ve věci výkonu roz1rodnutí

oprát'něného (oprávněné): Městská část Praha'l, Antala Staška 2059/80b' ]40 '16' Praha 4

zastoupeného (zastoupené):

proti

po!innénu (poviiné): !abřiel4!44lová
Duškova 828/12. l50 00' Praha 5

zastoupenému (zasioupené):

pro I '000.- Kč

předal soudnímu exekutorovi: JUDr 'Jana Tvrdková, Homokrčská 650/29. Pťaha 4

v souladu s bodem 8 čl' II Přechodných ustanoveni zákona č' 396/20l2 Sb'' ktetÍm se měni zákon
č' 99/l963 sb.' občanský soudní řád, spis Vedený pod spisovou značkou 55 E210l2B12'

V Praze dne i i '07- 2cí5

předála
za obvodní soud pro Prahu 5

pověřená místopředsedkyně soudu
Jl]DÍ' lrcna Bal1oníčková

převzal(a)



Sp. zD. soudu. 55 E 211/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořoyi

obvodní soud pÍo Plahu 5' se sídlem nám' Kinských 5' Praha 5, ve věci !ýkonu ťozhodnulí

oplávněného (oplávDěné): Městská část Praha 4' Antala staška 2059/80b, 140 46, Pmha 4

Zastoupcného (Zastoupené):

proti

po\'innélnu (povinné): Qabrtelal-.L!_dová
Duškova 828/l2" l50 00, Praha 5

Zastoupenému (zastoupené):

pÍo 2'000, Kč

piedal soudnirlu exekutorovi; JUDr .Jana Tvrdková, Ilomokrčská 650/29, Pmha'1

v souladu s bodenr 8 č]' II přechodných ustanoveni zákona č' 396/20]2 Sb'. kteÚm se mění zákon
č' 99/l963 sb.. občaDský soudní řád, spis vedellý pod spisovou značkou 55 E 2l1l2o]2.

v PmTc dne ;1 'A?- iili1

předala
za obvodní soud pro PÍahu 5

pověřená mistopředsedkyně soudu

'Il]Dr. Irena Bartoničková



Sp. zn. soudur 55 E 111712006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud plo Prahu 5, se sídlem nám' Kinských 5, Praha 5, ve věci výkonu roáodnutí

oprávněného (oprávněné')| Městská čásr Praha 4' Antala staŠka 2o5q/8ob' l40 ,1Ó, Pra]ta 4

//a.'oupel]ého (,/ano_pene):

proti

povinnému (povinné): E! !! E91{-
Na Zlíchově 222131, 152 00, Praha 5

zastoupenému (zastoupené)|

pro l000,- Kč

předalsoudnímu exekutorovi: JUDr''Jana Tvrdková. Hornokrčská 650/29'Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' 1I přechodných uslanoveni zíkona č' 396/20l2 sb.' ktelýn se mělrí zákon
č' 99/1963 sb', občanshi soudni řád, spis vedený pod spisovou značkot] 55 E l ] 1?/2006'

V Praze dne
Ú 1 -lI- 20]5

předala
za obvodní soud prc Pťahu 5

pověřená mistopředsedkyně soudu
JUDr. Irena Bartoníčková



Sp. zn. soudu: 56 E 957/2012

Protokol o přcdání spisu soudnímu exékutoroYi

obvodni soud pro Prahu 5. se síd]em nám' Kinských 5. Praha 5' ve věci výkonu rozhodnutí

opťávnčného (oprávněné): Zdravotní pojištbvna ministerclva vnitr:l ČR' Kodaňská 1'l4]/46'
100 I0. Praha 10

zasknlpeného (zastoupené):

proti

povinnólrlu (povinné): Naniwa, s'l.o', N']oulíkova 1. 150 00. Praha 5

zastoupenému (zastoupené).

pro 4ó'971'- Kč

piedal solrdnimu exekutoroviI JUDr. Jana Tvťdková' Hornokrčská 650129,Pl^ha4

ý souladu s bodem 8 č]' II přechodllých ustanovení zákona č. ]96/2012 Sb., kteq,lm se mění zákon
č. 99/l96] Sb.. občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 56 E 957/!0I2'

V Praze dne ,- f iti- 2Ci5

předala
za obvodní soud plo Prehu 5

pověřená místopředsedkyně soUdu
Jl]Dr. Irena BaÚoníčková



Sp. zn. soudu: 56 E 1492/201l

Protokol o předání spisu soudnímu e*ekutorovi

obvodni soud pro Prahu 5, se sídlem nán' Kinských 5, Praha 5, ve věci výkonu Íozhodnutí

oprávněného (opÍávněné):

zastoupeného (zastoupenó):

proti

povinnému (povinné):

Zastoupenému (Zastoupené):

pÍo 4000,- Kč

V Praze dn.3 2ii15

Městská část Píaha 4' Antala Staška 2059/80b, l40 46, Praha 4

Lukáš Nqvát-
Klukovická l531/6' 155 00' Praha s-stodůlky

předal soudnimu exekutorovi: JUDj' Jana Tvťdková, Homokčská 650129'Prah^4

v souladu s bodem 8 čl. TI přechodných ustanovení zákona č' 396/20]2 sb'' kterým se mění 7ákon

č- 99/1963 Sb'. občanshi soudni řád, spis vederrý pod spisovou značkou 5 6E' 149212011'

it1

předala
za obvoďli soud pro Prahu 5

pověř9ná míslopředsedkyně soudll
Jl]Dl- lrena Bartoníčková



SP. zn. soudu: 55 E 1'192/2008

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

ob\odni soud prc Přahu 5. se sidlem nám. Kinských 5. Praha 5. ve věci výko u rozhodnutí

oplávnčného (opťávněné): Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b. 140 4ó- PÍaha 4

Zast lpenóho (zastoupcné):

proti

povinnénu(po!inné): JonélBreil4-

zastoupcnému (zastoupené):

pÍo 2'000.- Kč

lJPaliárkv 7gjl3. l50 00" Pťaha 5

piedal soudnímU cxekutorovi: .lUDr' Jana Tvrdková' I'Iornokrčská 650/29. Praha 4

! souladu 5 bodem 8 čl. lI přcchodných ustano!ení zákona č' j96/20l2 Sb-, kteqim se nrění 7ákon

č' 99/l963 sb.. občanský soudní iád. spis Vedený pod spisovou značkou 55 E l492/2008

I -il. ii15

přec1ala

za Obvodní soud pro Prahu 5

pověřená mistopi'edsedkyně soudu
JUDl. Irena BaÍoníčková



Sp. zn. soudu;55 E 889/2010

Přotokol o předání spisu soudnÍmu exekutoroYi

obvodni Soud pro Prahu 5. se sidlem nám' Kinských 5. Praha 5, ve Věci!ýkonu ťozhodnutí

oprát'něného (oPrávněné): Zdřa,'otní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Kodaňská 1441/46.
100 10. Praha l0

ZastoUpeného (zastoupené):

proti

povinnému (povinné): APOLoNIA P+V s.r.o.' Klikatá l78l 1,l. l 50 00, Praha 5

Zastoupenému (Zestdlpené):

plo 25'556.- Kč

předal soudnimu exekutoro,!i: JUDr'Jana Tvrdková, Honrokrčská 650/29, Praha 5

v souladu s bodem 8 čl' II přechodnÝch ustanoveni zákona č' 396/2012 Sb'' kteryn se nrěni Žákon
č. 99/1963 Sb'. občanský soudní řád. spi5 vedený pod spisovou značkoLr 55 E 889/20]0.

V Prazc dnc i 1 :- 7615

prcoa'a
za Obvodni soud pro Prahu 5

pověřená místopředsedky ě soudu
'Il]Dr. Ilena BáÍÍoníčková

převzal(a)



Sp. zn. soudu: 55 E 991/2008

Přotokol o předání spisu soudnímu exékutorovi

obvodni soud plo Prahu 5' se sídlem nám' Kinských 5. Praha 5, ve věci {ikonu lozhodnutí

oplá,ýněného (oprávněné): Městská část Plaha 4. Antala Staška 2059/80b' 140 46' Praha 4

zastoupeného (zastoupené):

proti

po,ýirrnému(povinné): 1'omáš!ryj|a-
U Paliárky 793/3, l50 0o. Plaha 5

zastoupenónru (zasloupené):

plo l '000'_ Kč

předal soudnímu exekutoroviI JUDl'JanaTvÍdková.Homoklčskáó50/29.]4000Pťaha4

\' souladu s bodem lJ čl' II přechodných ustan oven í zákona č. 396/20l2 sb., kte|/Íil sc mění zákon
č. 99/l963 sb'' občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou 55 E 99l/2008'

i i ..- :lii5
V Plaze dne

předala
za ObvodDi soud pro Prahu 5

pověřená mistopředsedkyně 5oudu
JUDr. Irena Bartoníčková



Sp. zn. soudu: 55 E I125/2012

Přotokol o předání spisu soudnímu eickutorovi

obvodní soud pro Prahu 5, se sídlem nán' Kinských 5, Praha 5, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Městská část Plaha 4' Antala Staška 2059/80b. 1'l0 46, Plaha 'l

/r\roupene o (/d)roupene/:

pťoti

povinnému (poviDné): LuděkDola$k]L
stalochuchelská l4l1' 159 00, Praha 5 - Velká

L!lucnle

zastoupenélnu (zastoupené):

pro 1500,- Kč

předal solldnimu exekutorovi: JUDr: Jana Tvrdková, Hornokrčská 650/29, Praha 4

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zákona č' 396/2012 sb', kteIýo se mění zákon
č. 99/] 96] Sb., občanský soudní řád' spis vedený pod spisovou značkou 55 E Il25l20I2'

v Praze dne if i:i' iBiS

předala
za Obvodni soud pro Prahu 5

pověřená místopředsedkyně soudu
ruDl' Irena Bartoničková

převza](a)



Sp. zn. soudur 54 E 27212009

Protokol o předání spisu soudrlímu exekutorovi

obvoclni soud prc Prahu 5, se sídlen nám' Kinských 5' Praha 5, ve věci výkonu rozhodnLrti

opráVněného (oprávněné): Zdravotní pojišťo\na nrinistelstva \nitra ČR' Ná Mróánkách 2, 10l
00, Praha 10 V*ovice

zasloLlpeného (zastoupené):

proti

povinnému (povinné): PetrNgul 
srrchý vršek 2t26l25' l55 00, Praha 5

zastorrpenénru (zastoupené):

pro 10000'_ Kč

předal soudnímu exekutorovi: ruDr' Jana Tvldková, Hornokčská 650/29, 140 00 Praha 4

v souladu s boden 8 čl' ll přechodných ustanoveni zákona č' ]96/2012 Sb', kterýql se měni zákot1
č' 99/l963 Sb'' oběanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 54 E272/2009 '

v PLaze dne 11 'lll- 2lli5

předala
za obvodní soud plo Prahu 5

pověřená místopředsedkyrě soudu
Jt]Dl' Irena Bartoníčková



Sp. zn. soudu: 56 E 188/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exěkutorovi

obvodní soud pro Prahu 5' se sidlem nám. Kinských 5, Praha 5, ve věci \ýkonu rozhodnuti

oplávněného (oprávnéné)| Městská část P.aha 4' Antala Staška 2059/80b, ]40 46, Praha'{

/''.Ioupellťh' (,,:l\lollpene]:

proti

povinnému(povinné): LenkaŠoákoyá-
sluneční náměsti 2580/13_ l58 00. Praha

1J-Ďtoou'Ky

zastoLlpenému (zastoupené);

pro ]000,- Kč

přcdal soudnínu exekulorovi: J U DI''Jana Tvrdková, HornokÉská 650/29, 14000Praha4

v souladu s bodem 8 čl' l1 přeohodných ustanovení zákona č' 396/20l2 sb., kteťýrll se lnění zákon
č. 99/196] Sb-. občanský soudní řád. spis vedcný pod spisovou Značkoll 56 L l88/20]2'

V PráZe dne i]1'lr ?|i_i

předala
Za obvodní soud plo Prahu 5

pověřená místopředsedkynč soudu
JUDr. kena BaI1oníčková

převzal(a)



Sp. zn. soudur 55 E 7l1l2012

Protokol o předání spisu soudÍímu exekutorovi

obvod í soud pťo Přahu 5, se sídlem nám' Kinských 5' Pl?ha 5, ve věci výkonu ro?hodnutí

opr'ávněného (oprávněné): Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitřa ČR, Kodaňská ]44ll'16.
100 10. PÉha ]0

zastoupeného (zastoupené):

proti

povinnénlu (povinné)i LukiíKcbg!1-
Kett]reřova 2059/6, l55 00, Praha 5

zastoupenérrru (zastoupené):

pro 27'563._ Kč

předal soudnímu exekutol'ovi: JUDl- Jana'I'vldkor'á. Hornokrčská 650/29, ]40 00 Praha'1

v souladu s bodenr 8 čl' II přechodných ustanovení zákona č' 396/20]2 Sb', kteďm se mění zákon
č. 99/I963 Sb., občanský soudni řád, spis vedcllý pod spisovou značkou 55 E 7l ] /20l2'

V P.a7e dnc
t) I l:t tlltl

předa1a

za Obvodni soud pro Prahu 5

povčřená mistopředsedkyně soudu
JtJDr' Irena Baftoníčková



Sp. zn. soudu: 55 E 433/2008

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud plo Plahu 5, se sidlem nám- Kinských 5' Praha 5, ve věci výkorru r'ozhodrruti

oprávněného (opÍávnčnó): Mčstská část Plaha 4, Antala Staška 2059/80b, ]40 46' Praha 4

zastoupeného (zastoupené);

proti

povinnénu (povinné): PetrDbina
sluneční nám. 2580/] ], ] 58 00, Praha 5

zastoupenému (zastoupené):

pro ] 000'- Kč

piedal soudnimu exeklltoťoviI JUDť' Jana Tvldková. Homokrčská ó50/29. 14000Plah.4

v sou1adu s bodem 8 č1' II přechodných ustanovení zákona č' ]96/20]2 Sb', ktelýrn se mční zákon
č. 99/196] Sb', občanský soudní řád. spis vedeltý pod spisovou znaěkou 55 E li33/?008'

v Praze dne ,i I "i: 2015

pieclala
Za obvodlrí soud pro Prahu 5

pověřená mistopředsedkyně soudu
'II ]Dr lrena BaÍonjčková

pře\'zal(a)



Sp. zn. soudu: 56 E 418/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvoclni soud pro Prahu 5' se sidlem nám' Kinských 5, PÍaha 5. ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Zdravotní poiišťovna ministeťstva vnitra ČR, Kodaňská I44]/46.
I00 10. Praha l0

zas1oupeného (zastoupené)|

proti

t] Jezera 2033/30. 155 00' Pťaha 5

ZastoLlpcnélnu (zastoupené):

pťo 20'560._ Kč

předaI soudnimu exekutolovi: JUDr. Jana Tvrdková' Hornokrčská 650/29. l40 00 Přaha 4

v souladu s bodenr 8 čl' iI přechodných ustanovení zákona č' j96/20I2 Sb., kteqim se mění zákon
č' 99/l963 Sb-. občanský soudni řád' spis vedelrý pod spisovou značkou 56 E 418/20]2.

povirrnémLr(povinné)l BohoušPíša

v P,aze dnc r.t i .i17. 2!1i

přeclala
za Obvodni soud pro Prahu 5

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr' Irena BaÍoníčková



Sp. zn. soudu: 56 E 281/2012

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 5' se sidlem nán. Kinských 5. PÍaha 5. Ve věci výkonu roáodnutí

oprávněného (oprávněné): Zdravot!í poiišťovna n1inislerstva vnitra ČR, Kodaňská l4'1l/46'
l00 l0. Přaha I0

zastoupeného (zastoupené):

proti

povinnému (povinné): WORKoUT. s'í.o.' Náměsti ]4.říina ]307/2' ]50 00, Praha
5-Srrríchor,

zastoupenérrru (zastoupené):

pro ]]-2g8._ Kč

předalsoudnimu exekutolovi: JUDr' jana Tvrrlková, Hornokrčská 65o/29' }40 o0 Plaha 4

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanoveni zákona č' 396/20l2 sb', ktetinlse měni zákon
č. 99/1963 Sb'' občanský soudní řád. spis vedený pod spisovou alačkou 56 E 281/20]2'

u I 1l,l
V Praze dne

předala
za obvodní soud pro Prahu 5

pot'ěřená místopředsedk}'ně soudLl
JUDr' Irena Bařtoníčková

převzal(a)



Sp. zn. soudu: 56 E 725/2012

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 5, se síd]em nán' KiIshich 5, Praha 5' ve věci výkonu rozhodnutí

opťávněného (oprávněné): Zdravotni pojišťovna ministerst1a vnitra ČR, Kodaňská ]441/46,
I00 I0, Praha l0

zastoupeného (zastoupené)|

proti

povinnélnu(povinné)| Boli!PoSoěcL
Plzeňská 24lll7l, l50 o0' Plaha 5

zaStoupenélnu (Zaýoupené):

pro 19048. Kč

předal soudnímu exekubroviI JUDr.'Jana Tvrdková, Hornokrčská 650/29. ]'l0 00 Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č' 396/20l2 Sb'' který! se měni zákon
č' 99/1963 sb'. občanský soLrdni řád, spis vedený pod spisovou značkoLl56 E'725/2012'

v Praze dne i I -i: 20li

předala
za obvodní soud pro Prahu 5

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDl' ]rena Bartoníčková



Sp. zn. soudu:56 D 7'1212007

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Prahu 5. se sidlem nám' Kinských 5' Praha 5, ve věci výkonu lozhodnutí

oprávněného (oprávrrěné): Městská část Pralra 4. Anta]a staška 2059/80b. 1'10 46' Praha 4

,/a'.otlpenello í /,llloupené']:

proti

povinnému (po'rinné): ''on $4 
- "Á'ĚSTi 

MiRU 600/20, l20 00' Praha

zastoupenému (Zastoupené):

pro ]'000,- Kč

předa1 soudnimu exekutorovi: JUDr. Jana Tvrdková, Hornokrčská 650/29' 140 00 Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' II piechodných ustanovení zákona č' ]96/20l2 Sb.. kteq/m se méní zákon
č' 99/1963 sb.. občanský soudní řád. spis vedený pod spisovou Značkou 56 E'l12lÚo1'

V PÍa7e dne l'1 'li 1i]5

předala
za Obvodni soud pro Prahu 5

pověřená mistopředsedkyně soudu
JI ]DÍ Í'en. BlrÍoničková

převza](a)



SP. zn soudu:56 E 1483/2011

Pťotokol o předálí spisu soudnímu eiekutorovi

obvodní soud pro Prahu 5, se sídlem nám' Kínslq/ch 5, Plaha 5, Ve věci výkonu rozhodrrlltí

opláVněného (oplávněné): Městská část PIahá 4. Ántala staška 2059/80b' l40 46, Praha 4

zastoupcného (zastoupené):

proti

povimému(povinné): VasylTomv(h'h..-Amfolová 
1894/26, 155 o0, Plaha 5-Stodů]ky

zastoupenému (zastouPené):

pro 5000, Kč

předal soudnílnu e\ekutolovi: JUDr. Jana Tvldková' Homokrčská 650/29, 140 00 Praha 4

v souladu s bodem 8 čl' il přeohodných Lrstanovclli zákona č' ]96/20l2 sb', ktedn se mění zákon

č. 99/t963 sb., občanský soudnířácL' spis vedený pod spisovou značkou 56 l] 148]/20] ]'

! 1 -fir- 20i5

za Obvodni soud Pro Prahu 5

pověře11á místopředsedkylě soudlr

JUDr' Irena Baftoničková



Sp. zn. soudu; 56 E 609/201 I

Protokol o předání spisu soudnímu eiekutorovi

obvodní soud pfo Prahu 5, se sídlcm nám' Kinslích 5, Praha 5_ ve věci wkonu rozhodnutí

oDlá\ncllello lopú\nellc,: /d d'UIlli Joj''ťovna rrr'rr'.rcr.na rrl.Lra ťR
]Co 471] 430't, U Výstaviště l7, l70:l2'Praha7

zastoupeného (zastoupené):

proti

povjnnému(povi|]ré)| ÁlLonoHuň
Be11ušova ]809/i7' 155 00' Praha 5-stodůlky

zastoupenemu (zastoupene):

plo 2768l,- Kč

přeclal souclnírlu erekutorovi: JUD;. Jana Tvfdková. llornokrčská 650/29, Pr'aha 4

v soulad! s boden 8 č1' II přcchodr)ých Ustanovení zákona č' j9612012 sb', kterýn se rnění zákon
č. 99/1963 sb', občanský sorrdní řád. spis vedený pod spisovoLr Značkou 56 E 609/20] i'

i1-f: 7n1i
V Pmze dne

předala
Za obvodní soud pro Plahu 5

pověřená místopředsedkyně 5oudu
Jt']Dl. h'ena Baúoníčková

převza](a)



Sp. zn. soudu: 55 E 224212011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 5, se sídlem nám' Kinslích 5' Praha 5' ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněnó)| Zdlavotni pojišťovna ministeÍstva vnitra ČR, Kodai1ská ]441/46'

I00 10, Praha 10

zastoupeného (zastoupené):

proti

povinnému (povinné): Alexandra Kalábková

' 
Zborovská 542/42, ] 50 00, Praha 5

zastoupenómu (zastoupené):

pro 46052'- Kč

předal soudnímu exekutorovi: JUDI. Jana Tvťdková, soudní exekutolka, Exekutorcký úřad Praha'|

se sidlem Hornokrčská 650/29' Pťaha 4, i'{0 00

v souladu s bodem 8 ěl' II přechodných ustanovení zákona č' 396/20]2 sb', kterým se nrění zákon

č' 99/l963 Sb., občalský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 5 5 E22421201]

ír 1 'i]' ?iii
V Praze dne

předala
za obvodní soud pťo Prahu 5

pověřená mistopředSedkyně soudu
JUDr' Irena Bartoníčková

pie\, zc L(a)



Sp' m' soudu:50 E 2ó55l200j

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodni soud pro Plahu 5, se sidlem nán' Kinských 5' Plaha 5' ve Věci Výkonu lozhodnuti

oprávněného (oprávněné)j Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46, Praha 4

za.loup\ naho f /anoup. nil.

proti

povinnému (povinné): Petronius média, spol' s'r'o'' Zvoncovitá 197215, 155 00, Praha 5

Zastoupenému (zastoupené):

pro 270'000, Kč

předa] soudnímu exekutorovi: JUDI' Jana Tvrdková, Hornokrčská ó50/29' Praha 4

v sou]adu s bodem 8 čl' II přechodnýclr usta ovcni zákona č' 396/2012 sb', kteďm se mění Zákon
č' 99/] 963 sb., občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou značkou 50 E 2655/2003.

\ Prr/ed e '1 )r;,

piedala
za obvodní soud plo Prahu 5

pověřená místopředsedkyně soudu
JUDr' lrena Banoníčková

převzal(a)



sp' zn' soudu: 54 Ě 66/2008

Přotokol o předání spisu soudnímu exěkutoťovi

obvodlli soud pÍo P.ahu 5_ se sídIeln nám' Kinských 5' Plaha 5' ve věci výkonu rozhodnuti

oprávněného (oprávněné): Městská část Praha'l' Táborská 350/j2, ]'t0 45. Praha 4-Nusle

Zastoupeného (Zastoupcné).

prori

|o\ in 'a _u lo.\ 'nnéJ' BJrbord K ej!
Přecechtělova 223l/2' I55 00, Praha 5

ZastoUpenémU (Zastoupené):

Pro l.000.- Kč

předal soudnínu exckutorovi. JUDr' Jana Tvrdková. I'Ionrokrčská 650/29, Praha 4

v $uladu s bodenr 8 čI. Il přechodných ustanoveni Zákona ó' jgó/20l2 Sb'' kteryln se měni zákon
č. 99/l963 Sb'. občan5ký soudní iád. spis vedený pod spisovou značkoLl 5'l E 66/2008'

V PÍeZe dne 
:) 1 '|,. ?Í,i,

paedala
za obvodní soud pro Plahu 5

po\'ěřená misl(Jpředsodkynč soudu
JUDr' 1lena Bařloníčková

převzal(a)



Sp. zn. soudu: 54 E 25/2009

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Plahu 5. se sidlem nám' Kinských 5, Praha 5, ve věci výkonu rozhodnutí

oplávněného (oprá\'něné): Zdravotni pojistilna ministerst\a \nhra ČR' Kodaňská ]4,l114ó'
]00 ]0. Pťaha 10

zastouPeného (zastoupcllé):

proti

p.r i rnemu t pur in cr: Lan \4.chon
Pod kultrrrním domem 932/], 150 00, Praha 5 -

Ď1o0ulK}'

zastoupenému (zastoLlpenó):

pro I5.000.- Kč

předal soLrdnínu exekulolovi: JUDr' Jana Tvrdková. Hornokrčská 650/29. 140 00 Praha 4

v souladu s boclem 8 čl' II pi€chodných ustenovení zákona č. ]96/20l2 Sb.' kte{im se mění zákon
č' 99/l96] Sb'. občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou značkou 54 L25/2009'

' iii,1

předala
za Obvodní soud pro Prahu 5

povéřená místopředsedkylě soudu
JUDl' Irena Batoníčková

převZal(a)



Sp. zr1. soudu: 55 E 2/2013

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodni soud pro Prahu 5. se sídleln nám' Kinských 5' Praha 5. ve Věcí qikonu rozhodnutí

opťáVněného (opr:i\'lrěné): Městská část Praha 4. Anta]a Staška 2059/80b. ]'10 46, Praha 4

Zastoupeného (zastoupené):

proti

povinnónrrr (povinné):

7astoupenélIu (zask)upené).

pro 3'000'- Kč

KareIKováč_ 
-Ro7děchova 

6]7/9_ 15o 00. Praha 5'Smíchov

v souladu s bodem 8 čl' II přechodných ustanoveni zákona č' 396/20 ]2 sb.' kteqim se mění 7ákon

č' 99/l96] Sb'' občanskÝ soudni řád. spis vedený pod spisovou značkou 55 E 2/20l3'

předa] soudnírnu exekutorovi: JUDÍ''Jana Tvrdková. Hornokrčská 650/29, l40 00 Praha'l

předala
za Obvodni soud pro Prahu 5

pověřená mistopřcdsedkyně soUdLr

JUDr' kena Batoníčková

převzaI(a')



Sp. zn. soudu:57 E 69/2006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroýi

obvodní soud plo Plahu 5, se sídlenr nám. Kinských 5, Pťaha 5. ve věci \,}'konu rozhodnutí

oplávněného (oprávněné)i Městská část Praha 4, Antala staška 2059/80b, l40 46, Praha 4

Zastoupeného (Zastoupené):

proti

povinnénru(povinné): Rober14lab-
MoŠno,ýa 2] 8 l/4I, l50 00' Praha 5 - sňicho!

ZastoLlpenému (zastoupené):

pro 150.000' Kč

předal soudnimu exekutorovi: JUDr. Jana TvÍdková. I'Iomokčská ó50/29, ]40 00 Prahá 4

v souladu s boclem 8 čl' II přechodn:ich ustanovení Zákona č' 396/2012 Sb'. kteq'm se mění Zákon
č. 99/196] Sb.. občanský soudni řád, spis vedelrý pod spisovou značkou 57 E 69/2006.

V Prazc dne i'1 'f'7'1i;5

preoara
za obvodni soud pro PÍahu j

po\'ěřerrá mis1opředsedk)ně soudu
.II JDÍ. lrena Báíoníčková

převzal(a)



Sp. zn- soudur 57 E I80/2008

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi

obvodní soud pro Prahu 5, sc sidlem nám. Kinskýclr 5' Plaha 5' ve věci ťkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Městská část Plaha 4
IČo 00063584. Antala stďka 2059/80b, 140 46, Praha 4

zastoupeného (zastoupenó):

proti

povinnému (povinné): veselin A1anasov Malkov

-Na Čečeličce 6] 8/9' 150 0o' Praha 5

Zastoupenému (Žastoupené):

pro 1'000,00 Kč

předal soudnímu exekutorovi| JUDr' Jana Tvrdková, soudní exekutolka Exeku1orského úřadu Praha

4' se sídlenr Hornokčská 650129,Praha 4

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č' 396/2012 sb., kteÚm se měrlí zákon

č'99/196]sb.'občanskýsoLrdniřád,spisvedenýpodspisovouznačkou57E180/2008'

v Praze dne il't 'i,i' iiiS

předala
za obvodni soud pťo Prahu 5

pověřená místopředseclkyně soudu
ruDI. hena Bafoníěková

pie!zal(a)



Sp. zn. soudu:40 E 690/2010

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

ČR_obvodní soud pro Prahu 7 ve věcivýkonu roáodnutí

Opráměného(oprávněné.)i Zdravotnípojišťovnaministe.stvavnitaČR
ICo 47] i4304, Na Mičánkách 2' 1o1 oo. Praha ] 0
í,'n.opr ,/P_Vl\_<8_o5 AÁ_04- l0 l

proti

Povinnému (povinné): ALIME]aI j,j'sING' s' r' o' v likvidacj
Bubenské nábřeži 306, 170 00, Pm}a 7

piedal soudnlmu exekutoroti: ruDr' Jané Tvrdkové dne o8'o7.20l5 v souladu s bodem 8 č1' IIpřechodnich usranoveni zákona é 196Dn12 !!]k!{m "";;"a;jř"; i. óililň 
'o', 

.ue-"qlsorrdní řád, spis vedený pod spisovou značkou 4 0 E 690/2010

V Praze dne 08.07.2015

Podpis exekutořa, kte|l spis převzal



b

sp. zn: 23E 26I / 2AI2

Protokol o pžedání spísu soudnímu exekatoroví

okresní soud v Benešově ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného : Zdravotní pojišťovna M\' čR, Íč 47 11 43 04
Kodaňská 7447/46, Praha 10

protj

povinnému : Petr Rous,
Masarykovo nám. 100, 256 oL Benešov

předa1 soudnímu exekutoIovi dne v souladu s bodem 8

č1. II přechodných ustanovení zákona č.396/2012, kterým Se
mění zákon č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, spis vedený
pod spisovou značkou 23E 26I/2aI2.

V Benešově, dne

Mgr. Magda1éna Kerfová
před5edky'ě o}]esn 'o soLdU V Be'ešoVě

JUDr. Jana Tvrdková
solr.lnj exekrrtoř Exekutoř_ liřadu Praha 4



sp. zn: 23E I1 4/20L2

Protoko7 o předání spísu soudnimu exekutorovi

okresní soud v Benešově ve věci výkonu rozhodnuti

oprávněného : Zdravotní pojištbwna !Á/ čR
Kodaňská L44/46, Praha 10,
za : ZP-262 /394,/AA-04-11

nrori

povinné : tlelena Dlouhá,
Žalcovřesky 1l , 256 01 Benešov

předal soudnímu exekutorovi dne v souladu s bodem B

č1. TT přechodných ustanovení zákona č.396/2al2, kterým se
mění zákon č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, spis vedený
pod spisovou značkou 23E' Ll 4/2a12.

i

V Benešově, dne

Mqr. Magdaléna Kerlová JUDr. Jana Tvrdková
předsedkyně okresního soudu v Benešově soudní exekutol Exekutor. úřadu Praha 4



Čj' soudu: 13 E 1648/2010 - 9

Protokol o předání spisu soudnírru cxckutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b. Praha 10' ve věci výkoÍu lozhodnutí

oprá\,něného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, orlická 2020/4'
l]0 00, Praha .], IČ: 4l ]q75l 8

zastoupeného(zastoupené): ---

protl

povinnému (povinné): FAZER itVIPoRT - ExPoRT, s.r'o., Modřanská 46' 147 00, Prúa 4'
IC:645'790'7'7

zastoupenému (zastoupené)l _*__

pro 369'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokčská 650/29

v souladu s bodem 8 čl' Il piechodných ustanovení zákÓÍÁ č.396/20]'2 sb., kte|ým se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatiení předsedkyně soudu pod sp.zn' 40Spr
l925120l2, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 16,18/2010

V PraTe dne

piedala
Mgr. Lenka Eliášová

pověřená místopředsedkyné
obvodíího soudll pro Pťahu 4

převzala
JUDi' Jana Tvrdková



Čj. soudu: 13 E 1'7D2l201'O - 9

Protokol o předání spisu soudÍímu exekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4, se

oprávněÍého (oprávněné):

zastoupeného (zastoupené):

protj

sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, or1ická 2020/4,
130 00, Praha 3, IC: 41197518

povimému (povinné): DAC GROUP' a.s', nán' bratří syrků 5/11' 140 00, Praha 4, IČ:

zastoupenému (zastoupené):

pÍo 173'175'00 Kč,

předal soudnímu exekutolovi I JUDr.JaÍě Twdkové se sídlem v Praze 4' Homokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1' II přechodných rrstanovení zákoÍa č.396/2012 Sb'' ktei]Ím se mění
zákon č' 9911963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatiení předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 170212010

V Praze dne

předala
Mgr' Lenka Eliášov+

pověřená místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

přelzala
n]Dr. ]ana Twdková



Čj. soudu: 13 E 29'70/2010 - 13

Protokol o předáni spisu soudnímu ex€kutořovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sidlem ul. 28'p1uku 29b, Pnha 10, ve věci výkonu Ioáodnutí

oprávněného (oprávněné): všeobecná zdravotní pojišťortra České republiky, orlická 2020/4'
l]0 00, Praha ], lČ: al]q75l8

zastoupeného(zastoupené): -*_

proti

piedal soudnínru exekutolovi : JUDI'Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zéťr.ona č' 396120lL2 Sb', kteqým se mění
zákon č. 99/1963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyrrě soudu pod sp'zn.40spl
1925/20i2' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2970l20I0

povinnému(povinné): PetrDemeteť.
- Nusle

zastoupenému (zastoupené): ---
pro 79'703,00 Kě'

, Icesomyslova 599/8, 140 00, Praha 4

V Praze dne

předala
MgI' Lenka Eliášovl

pověřená místopiedsedk]'ně
obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
JIIDr. Jana Tvrdková



Čj. soudu: 13 E 1'/56D0I0 - 9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.plLrku 29b, Pralra 10' ve věci výkonu rozl'rodnutí

oplávněného (oplá\'něné)| všeobecná zdťavotní pojišťovna České republiky, orlická 2020/4,
130 00, Praha 3, IČ: 4l197518

zastoupenél'io(zastoupené): ----

proti

povirrnérnu (povinné): DIANA' spol. s I.o.' vazovova 3228. 143 00' Praha 4 - Modtany. lČ:

zastoupenému (zastoupené) |

pro 48.112,00 Kě'

předal soudnímu exekutolovi : JUDI'Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4' Homoklčská 650/29

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení z(kola č.396/2072 sb'' kterym se měni
z^kon č. 99/1963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedk1ně soudu pod sp.zn. 40Spr
lq25 20l2, spi5 veoen} pod .piŠo\ou 7ndčkou l3 E t75ó/20t0

V Praze dne

předala
Mgr. Lenka Eliášot

pověřená místopředseákyně
obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
JUDI' Jana Tvrdková



Čj' soudu: 13 E 2581l2o10 - 15

Protokol o předání spisu soudnímu ex€kutorovi

obvodoí soud pro Prahr-r 4' se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Praha l0, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné); všeobecná zdlavotní pojišt'ovna České republiky, orlická 2020/4,
130 00, Praha 3. IC: 41197518

Zastoupeného(zastoupené): ---

proti

povinnému (povinné): Unipay s'r.o. , Za Pr,úy 24312,140 00, Praha 4' IČ:
zastoupenému(zastoupené): ---
pro 19.420,00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi ; JUDr.Janě Twdkové se sídlem v Plaze 4' Homokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1' Il přechodných ustánovení zákona č.39612012 Sb', keým se mění
zákott č' 9917963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 2587/2010

V Praze dne

. předala
Mgť. Lenka Eliášov

pověřená místopředseoKyne
obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
JI ]l)r. Jana Tvldková



Č.j' soudu:35 E 3798/2011 _ 14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem u1. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, orlická 2020/4,
] ]0 00. Praha ]. lČ: a l l q75l 8

zastoupeného(zastoupené)| ---

předal soudnímu exekutorovi I JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, HoÍnokčská 650/29

v souladu s bodem 8 či' II přechodných ustanovení zákoía č'39612'0]'2 Sb'' kteým se mění
zákoÍ č,' 9917963 Sb', občanský soudní iád a d1e opatření piedsedkyrě soudu pod sp'zn. 40spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35E3798/2011

pÍoii

povinnému (povinné): Jiří Fiilst'
Záběhlice

Zastoupenému (zastoupené): ---
pro '} .722'00 Kč'

, Zvolenská 312718' 1'11 00, Plaha 4 '

V Praze dne

předala
Mgr. Lenka Eliášov

pověieDá místopied5edkyně
obvodtlího soudu pro Pralru 4

převzala
JUDI' Jana Tvrdková



Čj. soudu:35 E 3630/2012 _ 17

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Pťahu 4, se sídlem ui. 2S.pluku 29b, Plaha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oplávněného (oplá!1]ěné): Městská část Plaha .1, ADtala staška 2059/80b' 1,10 46' Praha 4' lČ:
00063584

zastoupeného (zastoupené): ---

protj

povinnému(povinné)| JosefSanitťák,
Nusle

zastoupeÍému(zastoupené)| --'
pro 2'000,00 Kč,

' Sďužení 1296/25. 140 00. Praha 4 -

předal soudnímrr exekutorovi : JUDr.Janě Twdkové se sídlen v Praze 4' Homokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanovení zákona č' 39612012 Sb'' kterýnr se mění
zákon č. 99/1963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn.40spr
'q25 20 ]7. spis vedeny pod spico\ou 7naČkou J5 E 3630/20l2

V Praze dne ........-...-...-......

předala
Mgr' Lenta Eliásoyt

po\' ěiena m]stopiedsédkyne
obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
JUDr' Jana Tr'rdková



Čj. soudu:35 E 3629/2012 _ 20

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Pmha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné)l Městská část Praha 4' Antala staška 2o59l80b, 140 46' Praha 4. lČ:
00063584

zastoupeného(zastoupené)| ---

pÍoti

povinnému(povinné): LubomírTóth,
zastoupenému(zastoupené): ---
pro 500,00 Kč'

Puchovská 278l/]0' 141 00' Plaha 4

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Jáně Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokrčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1' II přechod;ých ustanovení zákorú, č.3961201'2 Sb., Lteým se mění
zikon č. 99/19ó3 Sb., občanský soudní řád a dle opatřeíí předsedkyně soudu pod sp'Zn. 40SpI
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3629D012

V Pmze dne

. předala
MgI. Lenka E]iášgyd

povéřena mistopřed{édk)né
obvodního soudu pro Pťahu 4

převzala
JUDI' Jana Tvrdková



Čj. so!d,}: 35 E 362'7l2ol2 - 2].

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b' Praha 10, ve věci Úkonu Íoáodnutí

oprávněného (oplávněné): Městská část Praha 4, Antala staška 2059/80b, 140 46, Praha 4, ]Č:
00063584

zastoupeného(zastoupené): *--

proti

V Praze dne

povirrnému (povinrré): Dalibor Hostinský' 
' 
Pod Terebkou 1159/10' 14003,

Praha 4' lČ: 8óo5lo25
zastoupenému(zastoupené): ---
pro 1.000,00 Kč'

piedal sorrdnímu exekutoÍovi : JUDI'Janě Twdkové se sídlem v Praze 4. Homokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1' II piechodných ustanovení zi/ť.oÍLa č.39612012 Sb', Lteým se mění
zákon č' 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značk o:t 35 E 3627 D012

předala
Mgr. Lenka Eliášovl

pověřená místopředsed1y."
obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
JUDI. Jana Tvrdková



Čj. soudu: 35 E l4l8l2o:r2 - 22

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b, Pmha 10' ve věci výkonu roáodnutí

oprávněného (oplávněné): Městská část Plaha 4' Antala Staška 2059/80b, l40 46, Praha 4, IČ:
00063584

zastoupeného(zastoupené): -*_

proti

povinnémuftlovinné): MartinLinhaÍt,
00, Praha 4

zastoupenému(Zastoupené): *--

pro 300'00 Kč,

Nad Lesním Divadlem )'215/6' 140

předď soudnímu exekutorovi : JUDI'Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č]. u přechodných ustanovení zikona č.396/2012 Sb'' kterym se mění
zákon č' 9917963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 1418/2012

V Praze dne .....................

předaia
Mgr. Lenka E1iášová

pověřená místopředsedk}Ťlě
obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
]I IDÍ. Jana Tvrdková



Čj' soudu: 35 E 3631/2012 - 22

Protokol o předání spisu soudnímu exékutorovi

obvodní soud plo Praiu 4, se sídien ul' 2s.pluku 29b' Praha 10, ve věci r'ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b' 140 46, Pra}a 4, IČ:
00063584

zastoupeného(zastoupené)l ---

proti

povinnému (povinné): Ivan Grassínger' , Antala staška 2059/8ob, l40 46,
Praha 4 - Krč

zastoupenému(zastoupené)| _-_

pro 500,00 Kč,

piedal soudnímu exekutorovi : ruDI'Janě Tr'rdkové se sídlem v Praze 4_ Homoklčská 650/29

v souladu s bodem 8 č]' lI přechodlrých ustanovení zákona ě.39612012 Sb.' kte{i'm se mění
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spr
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3631/2012

V Praze dne

piedala
Mgr' Lenka Eliášová

pověřená místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

př9yza]ta

JUDr. Jana T\'Ťdková



Č.j' soudu: 35 E l4l2/2o12 -26

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prúu 4, se sídlem ul. 28'p1uk_u 29b, Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutí

oprávněného (oprál'něné): Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b' 140 46' Praha 4, Ič:
0006.r584

zastoupeného(zastoupené): --_

proti

povinnému (povi.né): Pavel Belki,
4

zastoupenému(Zastoupené): --_

pro 500'00 Kč,

Antala Staška 2059/80b' 140 46' Plaha

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Twdkové se sídlem v Praze 4' Hornokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1' II přechodných ustanovení zákona č.396/2DI2 Sb., kterým se mění
zákon é' 9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spr
1925/2012, spis vedeuý pod spisovou značkou 35 E 1412/2012

V Praze dne ....................

předala
Mgr' Lenka EliaŠq\a

povéiená mistopiedsedk}né
obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
JI]DI. Jana Tvrdková



Čj' soudu; 35 E 2599l2ol2 - 30

Protokol o předání spisu Šoudnímu exekutoťovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'p1úu 29b, Praha 10' ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (opIávněné): Městská část Pm}]a 4, Antala Staška 2059/8ob. 140 46, Praha 4' 1Č:
00063584

zastoupeného(zastoupené): ---

proli

povinnému(povinné): NÍartinGorol,
zastoupenému (zastoupené): ---
pro 3'000,00 Kč,

, Urbánkova 3360/47' 140 00, Praha 4

předal soudnímu exekutorovi | ruDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1' Il přechoilných ustanovení zákona č.3961201'2 sb., kteďnr se mění
zákon č' 99/1963 Sb', občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn' 40Spr
1 925/2012, spis vedený pod spisovou značko,'t 35 E 2599D0l2

V Pťaze dne

. předala
Mgr' Lenta Eliápla

poVéiená mistopře/sedk) né
Obrodniho soudu pro Prchu 4

převzďa
ruDr. ]ana Tvrdková



Sp. zn. soudu: 55 E 1302/2006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 5, se sídlem nám' Kinských 5. Praha 5' ve věci \'ýkonu rozhodnutí

opťávně ého (opťávněné): Městská část Praha 4' Antala staška 2059/80b' ]'l0 46' Praha 4

zastoupeného (zastoupené):

proti

povinnénru (povinné): Euqen Boldl
\a Z]ichově 222131' ]52 00' Praha 5

zastoupenému (zasto pené):

pro 1.500'_ Kč

předal soudnímu €xekutoÍovi: JUDr' Jana Tvrdková, Honrokrčská 650/29, 140 00 Praha'1

v souladu 5 bodem 8 čl' II přechodnÝch ustanovení zákona č. 396/20]2 sb.. kterymse mění zákon
č. 99/l96] sb.. občanský soudni řád, spis vedený pod spisovou značkou 55 E 1302/200ó'

předalá
za Obvodni soud pro Prahu 5

pověřl)ná mistopředsedkynč soudu
'II JDr lrena BáÍoniěková

převzal(a)



Sp. zn. soudu: 56 E 278/2008

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi

obvodni soud pro Prahu 5. se sídlern nánr' Kinských 5' Praha 5, ve věci výkonu lozhodnutí

oprávněného (oplávnělré): Městská část Přaha 4. Antala Staška 2059'/80b, l.10 '{6. Praha 4

Zastoupeného (zastoupené):

Peroutkova 1382/9. 150 00, Praha 5 - Smichov

zastoupenému (zastoupc ó):

plo l '000.- Kč

předalsoudnínu exekutorovi: J U Dr.. J ana Tvrdková. Homokřčská 6 5 0/29. l4000Praha4

proti

povinnému(povinné): PetraPhalnová

v souladu s bodem 8 čl' II přcchodných uslanoveni zákona č. 396/2012 Sb'. kterym se měni Zákon
č' 99/19ó] Sb.. občanský soudni řád' spis vedený pod spisovou značkorr 56 E 278/2008.

přcdala
za Obvoclni soud pro Prahu 5

povéřená mistopředsedkynč soudu
'Il]Dť lrená BáúÓ|íčková

převzal(a)



Čj' soudu: 35 E 3103/2011 - 26

Protokol o př€dárrí spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud plo Prahu 4, se sídlem ul' 28.p1uku 29b' Praha 10, ve věci výkonu lozhodnutí

oprávněného (oprár'něné): Městská část Praha 4, Antala staška 2o59l80b, 140 46, Pmha 4, IČl
00063584

zastoupeného(zastoupené): _*'

proli

por'innému(povinné): LukášKocman,
Praha 4

zastoupenému(zastoupeíé): ---
pro 2'300,00 Kč'

Křesomyslova 600/10, 140 00'

předal soudnímu exekutorovi : JUDI'.Taně Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokrčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1. II piechodných ustanovení zákola č'39612072 sb', kteďm se měÍí
zákol č. 99/7963 Sb'' občanský soLrdní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40spl
1925/2012' spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3103/2011

V PrMe dne

(podph)

předa]a
Mg1. Lenka E1iášov,

pověřená místopředsedkyne
obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
.n IDf. Jana TvÍdková



Čj. soudu: 35 E 257312012 - 35

Protokol o předání spisu soudnímu exekutořovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul' 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu roáodnutí

oprávněného (oplá\'něné): Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b' 140 46, Pra}a 4, lČ:
00063584

zastoupeného(zastoupené)l --_

povin'lrému (povinné): David Machálek' , suchomasty 31, 267 22'
Suchomasty

zastoupenému(zastoupené): --_

pro 1'500,00 Kč,

předal soudnímu exeL_utorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokrčská 650/29

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zékona č,.39612'0]'2 Sb., Lteým se mění
zd<on ě.9917963 Sb', občanský soudní řád a d1e opatření piedsedkyně soudu pod sp.zí. 40SpI
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35E 251312012

V Praze dne

předala
Mpr- Lenka EliáŠo"-.: , t,,poverena mrstopreoseoK] ne

obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
JUD!. Jarra Twdková



' Č'i. soudu: 35 E 1735/20l ] - 24

Protokol o předání spisu Šoudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem u1' 28.p1uku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Městská část Práha 4, Antala Staška 2059/80b, 1.10 46, Praha 4" IČ:
00063584

zastoupeného(zastoupeíé): --_

proti

předal soudnímu exekutolovi : JUDI'Janě Tvrdkové se sídlem v PmZe 4' Homokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1. II piechodných ustanovení z.kona č.39612012 sb., kteÍým se mění
záko^ č.99/\963 Sb', občanský soudní iád a dle opatření předsedky:rě soudu pod sp'zn' 40spr
l925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35E 1735/2011

povirrnému(povinné): MarekŠindler,
- Nusle

zastoupenému (zastoupené): ---
plo 500'00 Kč,

Vikorinova 1184/6' 140 00' Prúa 4

V Praze dne .--....-...-...-........

piedala
MgÍ' Lenka Eliašo\'4

poVéiena mistopťedsedk\ne
obvodního soudu pro Prahu 4

převzala
JlJDr- Jana Tvrdková



Cj. soudu: 15 t l 7l 3 2012 - 28

Přotokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Pťahu 4' se sídlern ul' 28.p1uku 29b' Pra}ra 10' ve věci výkonu lozhodnutí

oprár.něného (oprávněné)l Městská část Plaha 4' Antala staška 2059/80b' 140 46' Praha 4, IČ:
00063584

zastoupeného(Zastoupené)| -*-

proti

povirrnému (povinné): Eleonora Průšová, , Budějovická 864/56, 140 00,
Praha 4

zastoupenému(Zastoupeíé): ---
pro 1.000,00 Kč,

předai soudnímu exekutorovi I JUDr.Janě T\''r'dkové se sídlem v Plaze 4, Flomokčská 650/29

v souladu s bodem 8 č1. lI pŤechodných ustanovení záI<oía č.39612012 sb., kterym se mění
zákon č. 99/1963 Sb', občanský soudní řád a d1e opatření předsedk1nrě soudu pod sp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 35E 111312012

V PÉze dne .''..'''..''...'.

přodala
MgI' Lenka E]iášďvá

pověřená místopřed$edkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pÍevzala
JIIDr. Jana Twdková



Čj. soudu: 13 E 17O2/2O1O - 9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky , orlická 2O20l4,

zastoupeného (zastoupené): 
130 00' Praha 3 

' 
IC: 41 1 975 1 8

proti

povinnému (povirrrré): DAC GBQU!;r's., nrírn. bratří Synků 5/1'1,14O 00, Praha 4' IČ:

zastoupenému (zastoupené) :

pro 173.175'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem y Pruze 4, Homokrčská 650/29

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zákona č.39612012 Sb., kte{im se mění
zákon č. 99/1963 Sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značko,a 13 E Í70212010

(podpis)

předala
Mgr. Lenka Eliášol

pověřená místopředse..'^r''.
obvodního soudu pro Prahu 4

(razítko a podpis)

převzala
JI]Dr. Jana Tvrdková



Čj' soudu: 13E 164812010 - 9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem u1. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, ortická 2O2Ol4,

zastoupeného (zastoupené): 
130-00' Praha3' IC: 41197518

proti

povinnému (povinné): FAZER IMPORT _ EXPORT' s'r.o', Modřanská46' 14'7 00, Praha 4,

zastoupenému (zastoupené.) :

pro 369'00 Kč'

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Hornokčská 650129

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanoveni zékona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č' 9911963 sb.' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012' spis vedený pod spisovou značkou 13 E 1648/2010

V Praze dne

(podpis) (razitko a podpis)

předala
Mgr. Lenka Eliášová

pověřená místopředsedxyne
obvodního soudu pro Prahu 4

pievzala
JUDr. Jana Twdková



Čj. soudu: 35 E 379812011 - 14

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky , orlická 2O2O/4,

zastoupeného (zastoupené): 
130 00' Praha 3' IČ:41197518

proti

povirrrrému (povinné): Jiří FÍirst,

zastoupenému (zastoupené): 
Zitběhlice

pro 7 .722'00 Kč,

, Zvolenská 312718' 141 00, Praha 4 -

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokrčská 650129

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoveni zákona č.396/2012 Sb., kterým se mění
zákon ě.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 35 E 3798/2011

V Praze dne

(podpis) Gazítko a podpis)

předala
Mgr. Lenka Eliášov

pověřená místopředseókyně
obvodního soudu pro Prahu 4

pÍevzala
JUDr. Jana Tvrdková



Čj. soudu: 1'3F'258712010 - 15

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28'pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, orlická 2O2O/4,

zastoupeného (zastoupené): 
130 00' Praha 3' IČ: 41197518

proti

povinnému (povinné): Unipay s.r'o., ZaPruhy 24312,140 00, Praha 4' IČ:
zaStoupenému (zastoupené1: _----

pro 19.420'00 Kč,

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokčská 650129

v souladu s bodem 8 č1. II přechodných ustanoven í zžkona č. 396/2012 Sb., kterym se mění
zčů<on č.9911963 Sb., občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp'zn. 40Spr
1925/2012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 25871201'0

V Praze dne

(podpis)

. předala
Mgr. Lenka Eliášov

pověřená místopředsedkyně
obvodního soudu pro Prahu 4

(razitko a podpis)

pÍevzala
JLIDr. Jana Tvrdková



Čj. soudu: 13 E I'756/2010 - 9

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

obvodní soud pro Prahu 4, se sídlem ul. 28.pluku 29b, Praha 10, ve věci výkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Všeobecná zdravotní pojišt'ovna České republiky, orlická 2O20l4,

zastoupeného (zastoupené): 
130 00' Praha 3' IC: 41197518

pÍoti

povinnému (povinrré): DIANA, spol. s r.o., Vazovova 3228, I43 00, Praha 4 - Modřany, IČ:

zastoupenému (zastoupené) :

pro 48.112'00 Kč'

předal soudnímu exekutorovi : JUDr.Janě Tvrdkové se sídlem v Praze 4, Homokrčská 650/29

v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zžkona č.39612012 Sb., kteým se mění
zákon č.9911963 Sb'' občanský soudní řád a dle opatření předsedkyně soudu pod sp.zn. 40Spr
192512012, spis vedený pod spisovou značkou 13 E 175612010

(podpis)

předala
Mgr. Lenka Eliášol

pověřená místopředseuliyne
obvodního soudu pro Prahu 4

(razitko a podpis)

pievzala
JUDI. Jana Tvrdková


