


























































































































































Sp. zn.  soudn: 35lc-  91120)0

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okr.esní soud v opavě ve věci výkonrr lozlrodnrrtí

opr.ávněného (oprávněné): Moravskoslezský kraj, 28. Ííyla 27 7 1 l 1 |7' 1 02 1 8, ostlava

ploti

PovinnéInu (povinné): Ladislav KLrndrát'
Vítkor'

Nánrěst i  Jana Za ' jíce 7 '  74O 01,

předal soudnímu exekutorovi drre 04.02.2013 V souladu s bodem 8 čl. 11 přeclrodných
ustanovení zákona č' 39612012 Sb., kterým se mění zá]<on č, 9911963 Sb', občansJ<ý soudní
řád, spis vedený pod spisovou Značkou 35E 91/20l0.

y soudu



Sp. zn. soudu: 29 8 5812011

Protokol o předání spisu soudnímu cxekutorovi

okr.esní soud v opavě ve věci ýkonu rozhodnrrtí

oprávrrěnélro (oprávněné): okresní správa sociáhrího zabezpečení ostrava, Ze\ená 34a/3158' 10Z
00, Ostrava

proti

Povinnému (povínné):

ffi 
Kornerrského 654126,70800, ostrava. Poluba

přeclal sorrdnímu exeku1or.ovi dne 04'02.20l3 v souladu
)ákona č' 39612012 Sb., kterýrn se mění zákon č. 99l1963
spisovou značkou 29 E 58lz0l1'

s bodem 8 čl. 1I přechodných ustanovení

Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod

spiípřevzal



protl

Povitrnému (povinné):

Sp. zn. soudu: 34E 201/2006

Protokol o předání spisu soudnímu exekutoroYi

okr.esní soud v opavě ve věci ýkonr: rozlrodlrutí

oprávrrěrrélro (oprávrrěné): okresrrí správa sociálního zabezpečení opava, Knrovská 15' 146 98'
Opava

Pavel Bančat, Štemplovec 26, 747 74' Neplachovice

předal soudnímu exekutorovi dne 04.02'2013 v sor-tladu s bodem 8 čl. II přechodných

ustanovení Zákona č. 39612012 Sb., kter.ým se mění Zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní
řád, spis vedený pod spisovou značko\ 34E 20I/2006.

Podpi



Sp. zn. soudu: 34E 1006/2005

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresrrí sot"td v opavě ve věci ýkonrr rozhodnutí

oprávrrěnélro (opr.ávněrré): okresní správa sociálnílro zabezpečení opava, Klrrovská 15' 146 98'
OPava

protl

Pov innému (povinné): l"., s"n"s,INárn' Slezského odboje 123ll7,746 01,
Upava

přec1al soudrrímu exekutorovi dne 04.02'2013 V souladu s bodem 8 čl. il přechodných
ustanovení zákona č. 39612012 Sb., kterým se mění zákon č' 99l1963 Sb., občanský soudní
řád, spis vedený pod Spisovou Značkou 34 E 1006/2005.

pověřeného místopředsedy soudu



Sp. zn. soudtt: 29 E 10112011

Protokol o předání spisu soudnímu cxekutorovi

okresrrí soud v opavě ve věci výkorru rozhodrrr:ti

oprávněrrélro (oprávněné): okresní správa sociálního zabezpečení opava, Krnovská 
.l5,746 98,

OPava

proti

Povjnnénu (povinné):
, Stěbořice 97, 747 5 l, Stěbořice

Podpis

předalsoudrrímuexekutorovidne4.2.2013vsouladusbodenr8čl.I lpřechodnýclrustanovenízákona
i. zgstzolz Sb., kterým se mění zákorl ě. gg|1963 Sb', občanský soudní řád, spis vedený pod spisovot"t

značkorr 29 E 101/201l.



Sp. zn. soudu: 35E 9612011

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci ýkonu rozlrodnrrtí

oprávrrěrrého (opr.ávrrěrré): okresní správa sociálnílro zabezpeč,ení opava, Knrovská 15' ,746 98'
Opava

protí

Povinnému (povinné): Jo,"íKotu.",'',I oderská212,749 01, Vítkov

přeclal soudnímu exekutorovi dne 04.02.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných
ustanovení zákoÍ1d č' 39612012 Sb., kterýnr se mění zákon č. 9911963 Sb., občanský soudní
řád, spis Vedený pod Spisovou značkou35E 96l201'1.



Sp. zn. soudu: 2ZF 38812003

Protokol o přeclání spisu soudnímu exekutorovi

ýkonu rozlrodrrrrtí

Finarrční úřad ostlava Il, Horní l619/63, 700 46, ostrava - Ji]t

o]<restlí sor:d v opavě ve věci

oprávrrěnélro (opr.ávnělré):

proti

Povinnému (povínné): rauu,.d spu,ny,!MituŠ9|!f!f!f00 ]0, ostrava-
Hr.abůvká'za.ie!ffii'.o.tu*sr.u'.a,!,b}.temtantéž

předal soudnímu exekutorovi dne 04.02.2013 v soulaclu s bodem 8 čl' II přechodrrých
ustanovení zákona č.396120112 Sb', kterým se mění zákon č.99l1963 Sb.' občanský soudní
řád, spis vedený pod spisovou znaěkoLl 22E 388/2003.

pŤevzalpoÝěřeného



So. zn. soudu: 21 E 793D002

Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi

okresní soud v opavě ve věci r"ýkonu rozhodnutí

oprávněného (oprávněné): Finanční úřad v opavě, Masarykova tÍida3l0/2' 7 46 01' opava

proti

Povinnému (povinné): Ins. Gůnther CemÝ

-

předal soudnímu exekutorovi dne 04.02.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení
zěkona é' 39612012 Sb., kteým se mění zákon č,. 9911963 Sb', občanslcý soudní řád, spis vedený pod
snisovou mačkou 21 E 7 % n002.



Sp. zn. soudu: 22E 1224/2004

Protokol o předání spisu soudnímu €xekutorovi

okresní sorrd v opavě ve věci výkonu rozlrodnutí

opr.ávněnélro (oprávrrěné): Finančrrí úřad v opavě, Masarykova třída 310/2'746 0l, opava

proti

Povinnému (povirrné): MECHANIKA SERVIS, s'r'o. v likvidaci, IC 43964524, Krnovská
M,746  01 ,  Opava

předal soudnímu exekutorovi dne 04.02.2013 v souladu s bodem 8 čl. il přechodných
ustanovení záI<ona č.39612012 Sb., kterým se mění Zákon č' 9911963 Sb., občanský soudní
řád, spis vedený pod spisovou značkou 22F, 122412004'

Podpis


