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Exekuiorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána r 750 00 Přerov, Komenského 38

tel:5B,1 216 03O r 581 703 079 o 5B1 2a2347 r fax:58,1 738 020

e-mail: urad@exekuce.cz r internet: www.exekuce.cz

Proplatbypovinných(dlužníků) + ČSoB,Č.Ú.175236496/0300, var.symbol: 1817210

značka oprávněného: D51/10.
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č.z.599'l Naše č,j.:
103 Ex 1B172l10-12

ExEruČxÍ pŘÍKl^z
Soudní exekutor JUDr. Tonriiš Vriinil, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Konrenského 38, Pověřený

provedením exekuce na základě usnesení, které vyclal Okresní soud v Přerově dne 2.6.20l0, č.j, 32EXE815/2010-12,

lterym byia nařízena exekuce podle pravonrocnýcir a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz zedne27.3,2002,Č,1,

no:sr72Óoz-g vydal okresní ioucl v'Přerově k uspokojenípohiedávky oprávněného: Domovní._pr1:1:ě:'"" Přerova,

T6hóš1ávoň3, 75002 přerov,Ičo 4718!"/2§, -zait. JUDr. Petr Dutko, advokát, Blahoslavova ?,75ao" nY** IfÍ)

66243459, proti povinnénru: ::E:,-
§Ál"I-q§.**o-

rozlrodl o prove dcní exe kuce

poclle ziikona postižitelných rnovitý,ch věcí nebo spoluvlastnického poclílrr

na nrovitýclr věccch podle § 49 orlst. 1 písm. e) Exekučního řádu,

a to za tičelern Lrspokojení pohiedávky,opriivněného ve výši

- Jlstlna
8 0ó7.00 Kč
6 ó00,00 Kč

prodcjcm všech
povinnóho

- niikiady nrr]ézacího řízení .. ,.,. .,.. ,

- 0,25';i; denní poplirtek z proclle ní z
- 0.25fř denrrí poplatek z_ prodlení z

Exekuční přitaz. se doručuje

čListky 5 6-13,00 Kč od l5.2.2001 do 21 .?.2007

čzistky, 5 283,00 Kč od 28.2.2007 do zaplacení

JUDr.'fonráš Vrána
sourlní exekutor

1x oprávněnémLr
l x povinnému
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olOlror.innj. je rlálc povinen zaplatit rrírklat!y e xe kuce, které buttou vyčíslerry samostatnÝm rozhodnutírrr,

(Předbčžné náklacly exekucc ,,"""""25300Kč)

Sor_rcjní exekrttor je oprírvnčn učinit osobní prolrlídku polinného a prohlíciku bytu, sídla, nrísta Podnikání a

jiných nístností povinnéhÓ, jai<ož jeho skříní, nebo jiných schrírnek v nich Lrmístěných, kcle rrrá povinirý svŮj majetek,

Za tínr účelenr je oprírl,něn ,j.anot si citl bytu nebo jiné nrístnosti přístirp, popřipactě uz,avřcné skř'Íně, nebo jiné schriinkY

ote Vřít,

povinný uttttlž_tlí souc]ttínlu cxck_utoro,,,i příst{"tp nir l,šechna místa, kde rrríi své nlovité věci umÍstěn.v,

Kažctý. v jehož, olrjcktu ntá povinriý svťrj byt. síclio. rrrísto pocinikání, nebo své jiné místnosti, je povinen strpě't,

aby soirclní exekr_ttcrr nebo'ten. kclo prol,ácti.*.kr,.i, plovecll pi,ohlíiikLr bytu a jinýclr nlísrností Povinného, NesPlnÍ-li

tt,tu po"innnst. je ten, kclo proviidí u1;;kon. opr,ítvněn zjednat si k bytu nebo jiné nrístnosti povinnélro PřístuP,

P o tr č e n í: Proti exekLtčnímLr piík:rz.Lr ncní přípLrstný opravný prostt,eciek.

V Přerově dne 14,ó.20l0

Upozornění pro povinné:
PÓvěřený soLldní exekutor V;'rs upozorňrrje na tlsl,

exekLrčn?m řízení pror,ést více zpťrsoby, popřípadě
§ 58 odst.2 exektrční}ro řáclu, dle kterého ize exekuci vjednonl

i všenri zírkonem stanovenýnti způsoby. K provedení exekuce více



nebo r,šeIni zákonenr stanovenýnri zpťrsoby lze přistoripii soLrČasně nebo postr,rpně. RclzhodnLrtí o provedení exekuce

způsobenr. jenž je obsahem tohoto exekr.rčního přítr<azLr tak nebrání vydání dalších exektrčních příkazŮ postihqících.liný

majetek, či jiné zdroje přr.jmů povinného.
v za.lnru preoeliri tirkovénru post1,Ipll se por,inný, vyzývá, aby obratem kontaktoval pověřeného soudního exekutora a

naurirl co-nelvhoclnělší způsob řešení svýclr diuhů. jež jsotr předmětem exekrrčního řízenÍ,


