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U§NE§§NÍ

Přerově rCIzhod] vyšší soudní íiřeelnicí Mgr, Hanou Ministrovou v exekuční

Bomovní správa nrěsta Přerova, Blahoslavova 3, 750 02, Pierov, IČ 47 1 S472S.

JUDr, Petrem Dutkerir, arlvokátem, ldiahoslavova 2,75a a2, Píerov, zn,D 3ll11,

§ ',"i:i. i, :-,:j

. ,': ,1 . 
^,n: ";} rl;i

okresní §sud v

oprávněného(o p rár,něné)
zastoupené (zastoupen ého)

* _,,l i
pI Utl

povinnému (pclvinné)

pr0 ó6.-+70,-- Kč s pťíslušellstvííT]

takto:

I. Sorrd nařizuje podle:

a) rozsudku Okresrrí}ro soudu vPřerově čj. 16 C I47l2B$6-3tl, ze dne 31.10.?ú06, krrspokcjeni

pohledávky opr,ávněného ve výši 25.254.- Kč spolrr s pcrplatkem z prodlení:

- ve výši 2,5 prcmile denně z čás|§ 937,- Kč od 6,?,.2a{}4 do 15.4.2006,

- ve vlši 2,5 promile dennč z částky i.6?4.- Idč ocl 6,3.2004 do 14.4.2ů06,

- ve v.v-ši 2,5 promile rlenně z částky 9? l,- Kč od 15.4,2006 do 29.1 ] .2009,

- ve výši 2,5 prcinile denně z částky 894,- I{č ot{ j0,11 2009 do zaplacení,

- ve výši2,5 proni1* denně z částky 1.624,- Kč od 6.4.?00ui do zaptracení,

- ve výši 2,5 plon:ile denně z částky 1.624,- Kč od 6.5.2ú{i4 dr: zaplacení,

- ve qýši ?,5 pr*mile derurě z částky 1.624,- Kč od 6.6.?0ů4 <lo zaplacení,

- ve v]ši ?,5 pronrile denně z částky 1.6ž4,- Kč od 6.7.2004 do zapl,acení,

- ve v}ši ?,5 proirrile dennč z částk.v 1.624,- Kč od 6.B.2004 do zaplaceni,

- ve výši 2,5 plonri}e denně z částk_v 1.624.- Kč ad 6.9.20fi4 do zaplacení,

- ve výši ?,5 pronrile de:rně z částky } .624,- Kč od 6.10.2004 dr: zaplacení,

- ve fši ?,5 pronril* denně z část§ 1,624,- Kč od 6. i 1.2ú04 do zaplacení,

- ve výši 2,5 promiie denně z častky 1.b24,- Kč cd S.12,2004 do zaplacení,

_ ve iši 2,5 promiie denně z čásiky 1,624,- I{č od 6,1.2005 do zaplacení,

- ve výši 2,5 promjie deltnč z částk;l L624,, Kč od 6.?.2005 do zaplacení,

- ve lj,ši 2"5 promile rjenrrě z částky 1,624,- Kč od 6.3.?005 rJr: zaplacení,

- ve výši 2,5 promile denně z částky 1.624,- Kč cd 6.4.2005 do zaplacsní,

- ve výši 2.5 promile clenně z částky 1,(,24,, Kč od 6.5.3005 do zaplacení,

- ve q,íši 2.5 prornile detně z částky 1,624,- Kč od 6.6.?005 clo zaplacení,

nákladů předcházejícího řizení ug výši 11"77§,tr{} Kč,
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b) rozsudku Okresního soudlt vPřerově čj. i6 C 1'71l2ůa6-45, ze dne 20.12,2007. kuspokojerrí

poirledávky oprávněného ve výši }.6.94'l,- Kč spr:lu s ťtrokem z prodlení *ď 71.9.2aa7 do zaplacení,

pí:čemž qýše úroku zprodlení zadgbuod21,9.2007 do 31,12.žů{}7 činí 9,75 oÁ r,očně a dále výše

ťrroků z prodlení odpovíciá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní ban}<ot-t, zišené o sedryt

prr:centních bodťr. přičenrž v každérrr kalendářrrím polo[etí, v němž trvá prodlerrí žalovaného, je výše

úroků z prorliení závis!á na v,vši repa sazby stanovené Českou narodní bankou a platné pro první den

příslLršného kalendáří]ího pcioletí, nákladů předcliázejícího řízení ve výši 13.E??,-- Kč,

q) ro;sudkrr Okesníhr: sottdtl vPI'erově č.i. L6 C 79l2a08-]1. ze dne 4.\?,2008, krrspokojení
Ú**i,1.1"ll ,,J", {,.i.".. .., , l. .],,:.r:j. ," i,,, .§-+.:{:ú-í.,-.,*..-...;i,l
pohleclávky oprávněného ve výši 9.'743,- Kč spolu se zákonnýrn úrckem z prodlerrí z částky 9,143,-

Kč ,jdoucím od 28,11.2008 r1o zaplacení, přičenž za dobu od 28.11.2ú08 do 31,1ž,2ůa8 činí úrok

zprodlení 1a.-/5 % ročně a dále ljše úrokťr z plodiení odpovídá rc.rčirč výši repr: sazb.v stanovené

Česko,Lr nárorjní bankou, zvýšenó o sedm procenlních bodťl, píičemž v každém kalendářlrinr pololetí, v

rrěniž trvá prodierrí žaiovanóho, je výše úroků z píodlení záv]slá na výši repo sazby stanovené ČeskoLr

národní bankou a platné prr: p;vtrí den piíslušného kalendar"rrího poloietí, i:rákiadťr pierltházejícíhcl

řízerlí ve v},ši t2,416,78 l(č

d) rozsrrdku Okresnílro souciu v Přercvě č.j. 11 C 81i?0{}9-41, zt, dne 23.?..2010, k uspokojení

po}rledáv§ oprávrrěného ve výši 1.{.526,- Kč spr:lu sťtrokem zprocilerri, ztéto částity od 8. 11,2009

do zaplacerrí, a t0 ve ťši 8,5 0á ročrrě od B. 11.2009 clo 31, 1?,20CI9, r,e výši 8 9/o ročně ori 1, 1. ?010

do ?3. 2. ?aW a za ciobr: *d 24- 2. 2010 do zaplacení s ročnírri úrokem ve výši, která v každóm

jednotlivém kalenclářnírri pololeti trvání prorllerrí odpavídá v proeentech součtu čísla 7 a výše limitní

sazby pro dvoutý,denní ťepo op§race Českd nároclní banky vyhlášené ve Věstrríkrr České nárcrciní

banky a platné vždy k prvnínru drri příslušnóho kalendářního pololetí, náklarlťr předchazejicíha Ťizení

ve v},ši n3"764,-- Kč,

e) usnesení Okresního scruclu v Přerově

pohledávky cprávněnétro ve vý,ši §.9{í8,5ů

2* g" 28912005-.{7, zc dne 19,1,20a6, kuspokojení

f; usnesení Okesirílro soudu vPierově č,j, ž1 E 5l20a7-4l. ze dne 21.B.2007, kuspokojení

pohledávky oprávněnélro ve výši 4"ál§,5{} Kč

a rrák]adťl exekuce. kterd burjo,Lr v průběhu řízetrí stanoveny,

ex*kuci na majeteli povinnóho {povinné)"

ll. Soud pověřuje provedenim této exekuce JLIDr. Tomáše Vrifuru, souclního erekutora se sídlem
Exekutorského úřadu v Přerově. Kornerrskélro 38.

c.J,

Ke,

O.s.ř.ó.3ji] _ usnesenl onařizeniexekucgaopr:věřenísoudnjl,toexekutoraproveclenímexekuceprov_vrnoženipenéžitéhoplnění



pokračování 29 EXE 179812011

ílL Povirrný §e§mí po doručení tolroto t.tsnesení nakládat se svým majetkem včetně nemoyi,tcstí a
majetku patřícíhr: da společrróho jmění manželů, s v1,';imkou bčžné rrbchoclní a provr:zní činnosti.
uspokojování záklaclních životních potře|r svÝch a osob, ke kter.ýrr ná vyživovací pcvlrLnost, a

udržování a správy majetku. Právní ťrkon, kteým povin,ni poruší tuto povin,nost, je neplatný. Právní
ťtkr:n se však považLrj e za platný, pokrrd se neplatnosti právniho úkonn nedovoiá exekutor, opráv,něný,
rrebo přihlášerrý véřitel, aby zajistili r:spokojeni vriniáhané pohledávky, Právní ťlčinky dovolání se
neplatnosti nastávají cd účinrrosti právního ítkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle
exekutora, oprávněnélro, nebc přiirlášerrého včřitele všem účastníkťlrn právního úlconu, jehož

neplatnosti se exekutor, oprávněný nebc přiirlášený věiitel r1ovoiává.

F tl u č e n í : Proti tornrtto usnesení je přípr.rstné advoiání do 15 dr::i ocle due jeho doruč*ni ke
Krajsltémrr soudrt v Ostravě plostřeilfiictvím ůhresniho soudlt v Přerově.
Proti usnesení o nat"ízetrí exekuce je připustné odvclání, v němž nelze namítat jiné
skutečnosti než ty, jež jsorr razhodné pro nařízení exekuce; k r:statním soud nepíihlódne
a nařízení exekrtce potvrdí" 1rieobsa}:uje-li odvolár,i skrrtečnosti t,ozirodné pro nařízeni
exekuc* nebo neclbsahrrjeJi žádné skutečn*sti, soud usnesenírn oclvolání cdxrítne,
Skutečnostrrti, které jsou rozhrrdnó pro nařizt:rí exekuce jsou 1) nedostatelr pravomoci
oťgánu, který vydal exekučni titr:l, jenž lllá být předměter:r exekLtce {vykcnávané
rorhodnutí), 2) absence ťotrrrálnj či materiál::í vykonaíelrrosti exekučního tituiu (nerrí

dostatečně určen obsalr a rozsah 1,,1"konávanýctrr p*vinností, případně exek,LLční titr"rl trpí
ťonnálni vaci,or,t), 3) abserrce věcni legitirnace účastníkťr exekLrčníh* řízení iťrčastnici
nejscu nositeli těeh práv a povinntlstí, kter,é vlplÝ,vají účastníkům rralézacího iízení
z exekučlrího tiírrlr,r} rtelr* 4) prekluze (zánik práv a povinlrostí uplyrrutím časrr).

V odvolání rnrrsí být Ltvedeno, kclo je podává, prcťi kterérrru roz}rodnLrtí snrěřr{e.

vjakénr rozsahu se napadá, včern je spatřována nesprávnost tohoto rozlrodnutí neb,*l

postupu souclu a č*ho se orlvrrlat*l domáirá, Odvolání musí být podepsáno a datováno.
Spoiu s tímto u§nťserrín, zasi]á scudní ext:kutor povinirému výzvu ke splrrění lyrnáhané
povinn,osti, vníž je vyčíslený vyrnálraný r:árok a záloha na snížené náklady exekuce a

rráklacl_v oprávněného. Splní-}i povinný v* lhťrtě 15 drrri i,rymáhaný nárok a ulrradí-li
zálohu, v_v-dá exekutor neprodlená příkaz k ťlhradě nákladťr exekuce. Právní maci
příkazu k úilradě nákladů exekrtce bude exekuce provcdena, Splněrríln ljmáhanólro
nároku a uhrazenínr zálcliry zaniká zákaz po,lle bodLr íJl. tohoí,: ltsnesení a n:ajetek,
který je postižen exeltučnínr piikazem,již snrí povinný převóst na jinélro, zatížit ho nei:i:

s ním jinak nakládat, Jinak exekutcr exekuci provede.

V Přerově dne 26"0B.?0l 1

Mgr. §lana B{inlstrová, v,r.
vyšší soudr:í ťlřednice

Za splávnost vyhotovetri :

Karla l}ošková

o,s.i. ó, 330 _ usneseni o naíizelrí exgkuc* a o povéřeni soudniho exekutora provedenlnr exekuce pro vy,moženl peněžitélro plnčni


