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UsNBSENÍ

okresrrí soud v př,eror.,ě roáodl rl,šší sor"rdrrí ťrřednicí kateřinou kořilikovou v exektrční věcr

Domovní správa města Přerol,a, se sídlern Blahoslavova 3,']50 02

Př,erov * Přerov I - Město, IČ: 47 |84728
JUDr. Petlem Dutkem, advokátem se sídlem Blahoslavova 2,750 02 Přerov

oprávněnélro

zastor"rpeného

proti
povinnému

povinrré

plo 5,283,-

l r - tvttr§Lu

1
V l - lvles{o

Kč s příslušenstvím

takto:

l^ Soucl n a řizu jc pocilevl,konarelné}roplatebrríhcr rozlíazLlOkresrrihosoudr-tvPřerově,Č..j. Ro

2Bji2002-6 ze dne 27.3.20a2 k Lrspo|i6.1.nlpohledáv§ oprávněného l,e q,ši 5.28J,- Kč,

poplatkrrzprodieníve lií,ši2,5 promile denně od 6.5.2001 do l1.2.2002 ve l,ýši2.784,- Kč,

poplatkrr z prodlení ve výši 2,5 prorrrile denně z částk1" 5.6j3.- Kč ocl 1 5.2.20a2 da 2].2,20a1,

poplatkrr z prodlerlí r,e úši 2.5 prorniic c]ettttě z částliy 5.28],- Kč od 28,2.2007 do znPlacenÍ.

niik]aclů přeclcházejíci]ro řizení ve lýši 6,600,- Kč, a to společně a nerozdílně s tím, že splnénírrt

povirlttostijerlrroiro z povirrn_Ých zerriká v rozsahtt tohoto pirrěrríplatební povinnost clalŠíclr povinných.

a nákladťr e xeliuce, kleró bttdou l,prťrbčhu říz,.ení stanove nrv"

cxe kuci na rnajete k pol,innóho 1) a povinnó 2).

ll, Soud ptl l č řu j e provedenírltétoe.rckuceJUDr,Tomáše Vránu,soudnílroešeklltola

Erektrtorskélio ťlřadu Přerov, se sídlcrtt Kontenského 38. 750 02 Pře rov.

IIt, pclvirrrrí nesmí po doručení tůhoto tlsllcsení nakládat se sr;-m majetlierrl vČetně nerllovitoslí a

nrajetkri patřícího do společrrého jmční nlatťelťr, s r,ijjimkoLr běžnó obchodní a provozní Činnosti,

urspokojováni záklaciních živ.otrríclr potřeb sr_l,ch a osob, l,e kterým nlá vyŽivovacíPovinnost, a LrdrŽovárrí

a sprár1 majetkLr, právní ťrkon. kterýrn povinní ;rorr-iší trtto povitrnost, je ne platný. Právrrí úkon se vŠak

považ_rje za platný., pokr_rd se neplatnostiprávnillo úkonu nedovolá exekr-rtor, oprávněrrý, nebo PřihláŠený

věřiteI, aby zajistili rrspokojení vymáhanó pohledáv'ky. Právr-ríúčink3" dovolárrí se neplatnostirrastávajíod

ťrčinrrosti právttího úkoltu, do.jde-li exekLrčnípřikaz ncbo jiný projev vŮ]e exekr-rtot'a, oPrávtrěného, nebo
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přihlášeného \,ěřitele všetn ťlčastníkům právního ťtkonu. jehoŽ neplattrosti se exekLttor, oprávrrěný nebo

přihlášený r,ěřite1 dovolává.

p o r,rč e rr í: Proti tomuto usnesení je přípustné odvolání do 15 drrŮ ode clne jeho doruČení ke

Krajskému soudu v Ostravě prostřednictvím Okresního soltdu v Přerově.
proti r"snesení o nařízení exekr_tce .je příprrstrré odvolání. v němž nelze namítat jiné

skr,rtečnosti než §.,, jež jsou roáodrré pro nařízení exekttce; k ostatnínt sorrd nepř'ihlédne a

nařizení exekuce potvrdí. Neobsahrrje-li odvotání skr,rtečnosti roáodné pro nařízení

exekltce nebo neobsahLrje_li ádrré sktttečnosti, soud usnesenínr odvolání odnrítne.

Skutečnostnii. které jsoLr rozhodné pro nařízení exekuce jsorr 1) nedostatek pravonroci

orgánrl který q,,dal exekttční tittll, jerlz nrá být předmětem exekuce (vykonávané

rozhodnut|, i; ubr..,.. forrnální či materiální lykonatekrosti exekučníro titr-rlu (není

dostatečně určen obsalr a rozsah tykonávaných povinností, přpadrrě exekr-rčni titul trPÍ

íbrmáiní vador:). 3) absence věcné legitimace ťtčastníků exekučnÍlro řízení (ťrČastníci

nejsou nositelj těch práv a povinrrostí. které vyplývaií účastníiŮn nalézacího řízení

z exekučního titulLr) nebo 4) prekluze (ánik práv a povinností Lrpl,vnirtírn ČasLr).

V odvolání rnusíbýt r_tvecietlo. kdo je podává, proti kterému rozhodnr"ttísměřuje, v jakénl

rozsahit se trapaclá, v čern .ie spatřor,ána nesprávtiost tohoto rozhocitrrrtí nelro Postr-tPLr

souclu a čelro se otjvolate1 dorrrálrá. Odvolání rnr-rsí být poclepsáno a datováno.

spolu s tíntto rsnesenínr z_así]a sotrc]ní exekutor povirrnémrr izl,u ke splněrrí vlnrálrané

po,innosti, v níž je r.lčíslený vyrnálraný nárok a zÁIoha na sníž-enó náklad"v exekr"tce a

rráklady oprávněriého. spt-,i_tlpovirrr-rý ve lhťrtě i5 dnťr rymáharrý nárok a Lrhradí-li zálohu.

ilriá exekLrtor trepro,Jl_erTě přkaz k ťrhraclě nákladťr exeki,tce. Prlrwí nloci Pi'kaar

k úhradě nákladů exekuce budc, exekrtce provcclena. Splněním rl'nráhanólro nároku a

r:hrazeníllr záloh1., zarriká zákaz podle bodu llI. tc-litoto Llsnc,sení a majetek, který je

postižen e xekLrčnírtr př,íkazerrr. jž srrrí po,,,irrnÝ převést na jrrróho, zrtDit ho nebo s ttítn

]inak naklriclat. Jinak exeklltol e xekr,rciprovede,

V Přerově dne 0?.06.2010

I(ate ňrra l{oř,ínkol"á, v. r.

vr,šš í soudní írřeclnice

Za správnost rl,hotore ni :

Karla Doškol,á

t]SR,j30(O,s,ř, č, .] 3{J

penčžitóho plněni)

ustrcscni o nařiz,eni crekuce a o povčřtní stlrrclniiro crekulota prove<lenitrt ex!'kucť pro vlnrožcni


