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Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Okresní soud v Domažlicích ve věci výkonu rozhodnutí
Oprávněného (oprávněné):

Okresní správa sociálního zabezpečení Domažlice,
se sídlem Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice
č.j. : 44001/220-3/9018-258/09

proti
Povinnému (povinné):

EXTREM nábytek, s.r.o., IČ: 48953911
se sídlem PMV 469, 345 62, Holýšov

předal soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Štichovi, Exekutorský úřad Domažlice, Náměstí Míru 40, 344
01 Domažlice dne 11.1.2013 v souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení zákona č. 396/2012
Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, spis vedený pod spisovou značkou 11
E 835/2009.

Spolu se spisem se předávají dosud nevydražené sepsané movité věci dle protokolu o soupisu
movitých věcí ze dne 17.10.2012 na č.l. 56 – 56a spisu a to :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

zrcadlo v kovovém rámu-rovné+stolek kov ratan
zrcadlo v kovovém rámu-oblé+stolek kov-ratan
konferenční stolek - kov+sklo
křeslo čalouněné - krémové s květy
křeslo čalouněné - modré
předsíňové police kov-sklo
ratanové křeslo-kovové nohy
ratanové křeslo-kovové nohy
souprava proutěná 2ks křesla+stolek
rozkládací taburet-modrý
houpací křeslo ratanové
otáčecí křeslo čalouněné-zelené
skládací stůl – mini kuchyně
botník - buk (2 zásuvky)
sedací souprava rohová-černo šedý melír
konferenční stolek-buk (polohovací)

pokračování

-2-

11 E 835/2009-82

Je-li v usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uloženo povinnému uhradit soudní poplatek, soudní
exekutor provede exekuci i k vymožení tohoto poplatku. Po jeho vybrání zašle soudní exekutor
poplatek na účet soudu s variabilním symbolem, který je uveden v usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí. Bude-li v předaném spise exekuce zastavena, aniž dojde k vymožení soudního poplatku,
soudní exekutor zašle vymáhajícímu úředníkovi soudu usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí
společně s usnesením o zastavení exekuce (s doložkami právní moci) a se sdělením, že soudní
poplatek nebyl vymožen a jaké úkony byly k vymožení poplatku provedeny.
Číslo účtu Okresního soudu v Domažlicích pro platbu soudních poplatků je: 3703-926321/0710,
VS: je spisová značka bez písmene E a lomítka.

V Domažlicích dne 11.1.2013

……………………………………..
JUDr. Jan Švígler
předseda Okresního soudu v Domažlicích

………………………………….
Mgr. Jan Šticha
soudní exekutor

