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Ěxakutorský úřad Přerov
§sudní §x§k*t§r J[JDr, Totxáš Vrána g 750 00 Přerov, Komenského 38
tel:581 216 ů30 * 581 703 07§ o §B1 2a2347 o ťax: 581 738 02t}
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e-maii: urad@ex*kuce,cz e int6ínet: wvw.exekuce ,cz * lD datové echránky: dzsg873Froplatbypovinných{dlužníků) + Čscg *č.ú, 17523649§/0300 "* var.symbol:354331.1

z*:lčk* oprJvněnéh*: D31/l 1,

§oudrrí exekutor JUDr. ToniáŠ Vrána, se sídlern Exekr,rtorskóho úřaclu řřerov. Komenskóho 38, povčienýproveclerrírc exekuee na základě rtsnesenÍ, kelé vydai okresní soud v Fřeravě <]ne 26.8.?011, č,j. 19EX§ 1798120|1_33,kteryrn byla naŤÍzena exekuce,poiile pravornofiiy.h a vykonat*lný*t ro.t,oanotí: lozsudek "ze 
rltrc,j1.1ú.:00ú, č.j.16C14'7na06-31 l,rydaLokresnísoudvFřerově,rozsudek zecine]ó.12,:0ť}7,čj^,iťjCi7112006_45vyclal okresnísoudv Přerově, rozsuciek ze dtte 4,i?.2008, Č), I6C79l2ůt8"3 1 vldat Okr*sn1 scLrcJ v přerovč, rozsurlek z* dtle23,2.?ala,Ó,i, 11C8]l2C09-41 qldal Olcesní sorid v Fřer,:vč, usnesení ze rlne 19.1,2{]06. čj. 2ť]E289/2aa5_il vy^dal6kresní souclv Přerově, r,lsnesetií ze rltl* 71 ^8,2Úa]. Čj.21E5l2a87-4i vyrtal okresni ruud u přerolč k uspokc,jeni pr:hlr:rlávkyoPrár'rrěnóho: ]Jotnovní sPráva rrrésta Přerova, §la]roslavova i,lsooz přerov, lčo 4?18.|,72 8, zaÁt.JUDr. petr Dutlto,advok4, B]atroslar,,ova ]. 7500ž řťerov, tČ* eOZa:+S9" proti pouinne,rlu,l ;ástce {Í6 |+1ťl,Ůt; Kč s přístuienstvir-,;"*"ii -ák-lFdT;GEiice. §ichž ýše se určrr;eL. ^'.,,,..,,,, r vrri!-.ru!iii-l,

§XE{d§JČN § },ŘíKAz

r*gfutqll $ pť*ver§emí exelEuce
pr*d*j*m vřech pocš§* záknni-a pustižitelnyc}r rnovitýclr

p*vi*nóko raa m,*vifl*h vó***fu partte § 49 *slst, á

a to za ťrčelerrr uspoklljcni pahtedávky oprávněného ve výši:

- jistina

náklady iralézacího řízerri
- 0,25a,6 derrní poplaie!< z pro<llení z částky
- 0,?--{9/o del:rrí popiatek z prodlení z částky
- a,25% denní poplatek z prcillení z částky
- a,25% denni poplaťei< z prcdlení z částk,v
- 0,15ťÁ cienní popliltek z prcdleiri z částky
- 0,25'3Á derrní poplatek z procllerrí z částk;l
* t,25o,/o denní p*plaíeli z prodlerlí z částky
- 0,25% denn,í poplalek z prodlení z částky
- a}5% dentrí poplatek z prodlerrí z částky
- 025% denrri poplatek z pr.ocllení z částlty
- Q,25% denrií poplatek z prodlení z částky
- 0.25% denní popiatek z prodlení z částky
- a.25% denní poplatek z prodlerrí z částiiy
- a,25% ilenrrí poplatek z prodlerri z částky
- 0,25o,1o denní p,rplatr:k z pr.odlení z částky
- ú,25% clenrrí poplatek z prcldlerrí z částky.
- 0,25§^ denni popliitek z prodleni z částky
- 0,25a,Á denní poplatelr z prodiení z částky
- 0,2-§9z6 denní poplat*k z prodlelrí z čásiky
- náklady nalizacího řízelrí
- 9,75% roční úrcrk z částliy
stanovenó Č]\,B, zr,,1,šene o
trvá
- náklady rra]ézacího řizení

1 624.{J{J Kč od 6.3,?004 do 14..1.200ó
971 ,ůů Kč od 15,;t,?006 do 29. l 1 .2{}ú9
894,08 l{.č crd 30.J 1.2{]ů9 rlr: zaplacení
1 624.00 Kó od 6,1.2004 dc zapiacení
1 6ž4,ti0 Hč od ó.5.20{14 eio zaplace*í
i 62,1,00 Kč od 6.6.2ů04 do zaplacení
1 624.00 Kč oct 6.7.ž004 do zaplacení
l 6?4,a{} §č od 6.8.2004 do zaplacení
l {24,0{J Kč nd ó,9.2004 do zaplacení
l í}2J.00 Kč oJ 6, i0.:|t0+ do zrttlac*ni
I62,4,ffi Kř td 6.1].ZůO,tr do zaplacerrí
l ú24,aC Kí r:d 6.1 1.2ůi].1 cto z**lacení
1 6:.+.*ů Kč cel §.l,2íj*5 do zanince ní
1 624,ú0 Kř ar}ó,l.ž{}85 do zaplacerlí
1 62.1,00 Kč od ó.3.?005 clo zallacerrí
1 6:4,Sů Kč oc! S.4.]005 cio zaplacení
l S24,íJ0 Kč cd 6,5,20{}5 Co zaplacerrí
l 6?4.ůů Kč rxl 6.6.20ů5 do zaplacerrí
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7 Proc*nttlích bodŮ, Platrié pro prvni derr pr'íslrršnélro kalendriririho pototeii, v nčrnž pro,1lení

" 

j"is. 
l i'.r00 g * 6;"*,; ; ;;i; . ilť;;; ; ;;; j,i"*,',Y;'"oul1l-.o",.,,,,

věcí mebc spo}uv!irsťl;i*káhrr podít,,r
písnl. e) Exol*uč,*ího ř"ádu,

937,ú{] Kč oáó.7,2${)4 do 15..i.Ztl0íj

66 47ů,00 Kč
1 1 778,1ů Kč

bodů, platné pro pnní rlen příslušrréiro kalendáiního pcloleti. i ndmž pro.1lení

i]

Flaš* č"j,;
JC3 Ex 35a33/1 J-17

764,a8 Kč
ve t7ši repo sazby
po1oletí, v něnž proillení

NW

ryó

- 1a,759/l ročni úrok z částkv
stanovené Č;lX, zvySene a i
trvá

9 743.00 Kč
procentních

- náklady nalézacílro řízení
- 8,59'o roční rrrok z částkv
stanovené {]NB, zvýšené o

l4 526,00 Kč od 8.i
7 procealních borlů.

1.?ů09 do zaplacerrí a dále s íirokem z prodlení
píatné pro prvni den přísiušrrého kalerťářníh<l



trvá
- náklady nalézacího l'ízení .,,... ...,.,.,.5 968.,§0 Kě
- náklady nalézacího íízení ,...., ....,....4 616,50 Kč

Povinrrý je dáte povinen zaplaiit náklady exekuce, které budou vyČísleny sarnostattrý,m rozttodnutím,
(Předběžné nr{klady exekuce ,.,.,.......90400Kč)

Soudní lxekutr:r je r:právněn učirril osobní pro}rlídku povinrrého a prohlíciku bl,tu, sídla, místa poclnikáni a

jiných niístností poviriného, jakažjelro skřiní. nebo jiných sc]rránek v nicti umístěnýclr, kde má povinný svŮj majetek,

Za tím účeie rn je oprávněrr zjednat si do bytrr nebo .}iné rriístnosti přístup. popřípadě uzavřenó s}<říně, nebo jiné scliránky

crtevřít.

poviruiý umažní soudnimu exeltutorovi přístup na všechna místa. kde nrá své mr:vité věci umístČny.

Kaž3ý,v jelrož objektu má povirrrrý swj bi,t, sírJlo, nrísto poclnikání, nebo své jiné nrísinosti, je povinen strpět,

aby soudní exekutor t:el_ro ien, kdo plovádí exekrrci, provedl prohlídku bytu a jirrýc'tr mísiností povinnóho. lÝesplrrÍ-li

tuto pclvinntst, je 1en. kdo provátJí výkon, oprávrlěn zjeanal si k bytr"r nebtl jinó rrristrrosti povinné}ro přístrrp.

*-w#*X-,§f*§,řuiu§",§,§r:§:tníffiiíkazu 
netí přípustný,oprarlný prostředek,

lW+;lxxmffi
V Fřerově dne 5.9.20 t 1

Mgr. Rerré }l{o h.vla, exe krrto r"sk} kanc{i r{át

pověr'en sorrdnirr exekrttorem í{,jDr, Tom;išem Vránou

Exekuční příkaz se dorrrčrrje; lx oprávněnántu
1x povinrrému

Upozornění pro prrvinrr§l
ptlvóřený soudní exekrrtot" Vás trpozctrňr|e na rrst, § 58 odst, 7 exekLrčnílro řádLr, dle kterého lze exekuci v jednorn

exekučnírrr řizeni provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem starrovaný,tni způsoby. K provedení exekuce vícg

nebo všenri zákonem siarrovenými způsoby lze přistoupit současlě riebo postupně. Rozhodnu,rtí o provedení exekuce

způsobern, jerrž.ie obsahem tohoto exe krtčnilrcr příkazrr tak nebrání vydáú dalšiclr exekučníc}r příkazill postilrrrj ících j iný

majttek, čijiné zdro.je příjniů pr:vinného,

V zájnru předejiti iakr:-vénrir postuptl se povinrrý vyzyvá, aby obratem, kontaktoval pověřerrého sorrdnílro exeku1ora a

navrhl co nejvlrodnč_]ší způsob řešení svýclr Cluhů, ježjsou př*dnrětem e,tekučního řizení.


