VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000662_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:

Vendula Brodinová, nar. 16.08.1991
U Křížku 1401/8, 14000 Praha 4 - Nusle

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000680_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:

Zdeněk ROCHL, nar. 17.08.1960
Svatoslavova 268/47, 14000 Praha 4-Nusle

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000684_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:

Michaela KALIÁNOVÁ, nar. 08.06.1978
Havlíčkova nám. 700/9, 13000 Praha 3

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000731_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

3.5.2013

Určené a adresované plátci:

František SCHMIDT, nar. 10.02.1952
náměstí Míru 600/20, 12000 Praha 2-Vinohrady

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000728_6351 Zahájení správ.řízení OBZP

ze dne:

3.5.2013

Určené a adresované plátci:

Veronika LINARTOVÁ, nar. 29.03.1989
Bratří Venclíků 1073/8, 19000 Praha 9

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000774_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

13.5.2013

Určené a adresované plátci:
Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Jiří ZELENÝ, nar. 21.04.1959

K Lukám 664/1, 14200 Praha 411
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000789_6351 Zahájení správ.řízení OBZP

ze dne:

13.5.2013

Určené a adresované plátci:
Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:

Místo uložení:

Karel MOKOŠ, nar. 13.06.1989

Slezská 1340, 13000 Praha 3

Adresa / Sídlo:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000784_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

13.5.2013

Určené a adresované plátci:
Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Arnošt KALEJA, nar. 21.09.1958

Vodičkova 681/18, 11000 Praha 1
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000800_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

13.5.2013

Určené a adresované plátci:

Jaroslav HEJNÝ, nar. 16.11.1990
Husovo nám. 68, 26601 Beroun-Centrum

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000793_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

14.5.2013

Určené a adresované plátci:
Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Radek BAUER, nar. 28.05.1980

Kojetická 1021, 27711 Neratovice
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000275_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

2.4.2013

Určené a adresované plátci:

Radka BAŠTÁŘOVÁ, nar. 31.12.1969
Zenklova 1/35, 18000 Praha 8 - Libeň

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000150_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

22.4.2013

Určené a adresované plátci:

Ota STŘEDA, nar. 17.10.1954
Kostnické náměstí 635/3, 13000 Praha 3-Žižkov

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000707_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:

Šárka KOFRÁNKOVÁ, nar. 09.08.1985
Sokolovská 324/14, 19000 Praha 9 - Vysočany

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000592_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:
Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Jan ŠUŠOR, nar. 22.07.1948

Na Poříčí 38, 11000 Praha 1
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1237003930_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:
Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:

Místo uložení:

Milan RŮŽIČKA, nar. 05.06.1994

Otročiněves 34, 26703 Otročiněves

Adresa / Sídlo:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000699_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:

Pavel ČAKURDA, nar. 09.05.1989
Havlíčkovo náměstí 700/9, 13000 Praha 3-Žižkov

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000708_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:

Petr CHALOUPECKÝ, nar. 16.02.1965
Vršovická 1429/68, 10100 Praha 10-Vršovice

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000700_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:

Antonín HELÍSEK, nar. 18.04.1968
Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha 4 - Krč

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000710_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

26.4.2013

Určené a adresované plátci:

Hynek WOZNIAK, nar. 27.09.1989
Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha 5 - Stodůlky

Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000837_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

16.5.2013

Určené a adresované plátci:
Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:
Adresa / Sídlo:
Místo uložení:

Jaroslava SURMAJOVÁ, nar. 23.04.1952

Bořivojova 741/95, 13000 Praha 3
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

VoZP ČR tímto v souladu s § 53b) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění
pozdějších předpisů oznamuje uložení písemnosti:
Označení písemnosti:

1337000832_6410 Výkaz nedoplatků

ze dne:

16.5.2013

Určené a adresované plátci:
Jméno, příjmení, datum narození /Název, IČO:

Místo uložení:

Miroslav HÁJEK, nar. 06.04.1956

Levá 21, 14700 Praha 4

Adresa / Sídlo:

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Praha, Bělehradská 130, 120 00 Praha 2

Oddělení kontroly plateb pojistného
a to po dobu 15 dnů.

Datum vyvěšení od:

6.6.2013

do: 20.6.2013

Uplynutím posledního dne lhůty vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

otisk úředního razítka

