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U§l§fl§§N§
SourJní exekutor JUDI. Ti:rnáš Vrána, se sídlem Exekuto::ského úřadrr Píerr:v, Komenského 38,

pověřený provedením exekr_tce nazákladé usnes€ní, které vydal Okresní solLd v Fřerově dne 26.8.ž011, čj.
29BXEl79Bl2011-33, kterým byla naíizena exe}<use podle pravomocných a vykonatelnych rozlrodnLrtí:
lozsudek ze dne j1.1ů.2006, čj. t6C147naK}4 vydal *klesní soud v Pťerově, rozsuciek ze dne
ia)2.20a1, čj, 16C171/?0S$-45 vyiia1 Ob*sní souil v Pt'eLově, rczsudek ze dne 4.12.20a8, č.j,
16c]9naa8-31 v;;cial Ckresní sor"td v Přerově, rozsudek ze dne 23.2.}010, č.i, ]1C8l/20i,t9-41 lydal
Okresní soud v Přerové, usnesení zr dne 19,1,2006, č,J. ?aE789l20a5-4'/ vydal ůkresní soLrd v Pi,erovč,
ltsnesení ze dne 21.8,2a07, čj. 21§5/?0a7-4ll"ydal Ok:esní souťl v Přerově k uspokcrjení prrhleciáv§
oprál,nčnó,lrc: Statutárrrí m.ésto Přerc,v, Brairslrá 34,'l5ú{J2 Fřerov. IČO 003S1825, za.st. JLJDr, Petr Dr:tkc,
a&,okát-Sl4h slalcvq 2,750a2 Přerov, ICO (,6243459, proti povitlnémLt

I.

roghodš tnkÝ*:

Bxekuce §e aíi § t a v n.! e 5:r* ***rajetnost pi:vinnó§r*,

Povinn}, je povinex zapt*tit rlprár,,*ěxómiu nálrrt*u lrákl*i]ťl ří'zení ve výši !2 2žAr- Kč do íří
clnťe oei právní mcci t*}rqit* usnese*í, k ruliám právní}rc zástupe* oprávněraóh*.

Oprávněný je p*vierea zaplttiÝ soudnírrru exckutor*vi JUSr. Toxráši Vrílxtlvi, se sídier-n
y Přerově, Konrenské}ro 3E, ná}eraclu nákiad& říe*m{ ve vÝši 1 815,S* Kč, do tří dnů od právrrí
rfioq:i §s§es*rtí"

§.§;txs"§*^ěsj
Usnesením ze dne 26,8,ž{}11 čj. ?9§XE179812011-33. které 4,dal Okresní soud v PŤerově. byla

nařízena exe,kl:ce na nrajetek povinnélro ajejínr proved*nírn byl pc,věřen navržený sor:dní exekutor.
Oprávněný, souhlasi se zastavenítn ex*kuce pro nemajetnost povinného. .jelikrrž soudttí exekutor při

řízeni nezjistit žádný postižitelný rnajet*k, z něh*ž by" b5,,lo tn*žno pohledávku oprávlěrreho r_ispokojit.

Dle § 55 odst. 3 exekučniho ŤáciLr a zastaveni exekuce rozhodne exekutor i bez návrlru. soirir]así-li se
zastavenínr oprávněrý.

Dle § 89 e.í, pro píipad zastavsni ťx§ktlce pro n*rrqjetnost ptlvinného si může oprávněný
s exekutcretrr předenr sjecirrat lryši ťtčelně vynaloženýclr v"vdajů.

Oprár,něnému a sor:dníltru exekutorovi nelze vy-tknout procesní zavinční na zastaveni exekllce, a
proto r:rají proii povirnému právo na niihradu nálrladů řízeni, kterd jim v souvislosti s exekucí vmik}y.
Soudní exekutor proto povintrémr"r uložil podle § 89 l,ěE prvtrí exeki,ičniho řádu zaplatít oprár,něnému
náklady pr,ávrrího zastotipení spočíva.jíci v odměně aclvokáta z tariíní hodnoly určené v § 7 v,vhl. č. 177l1996
Sb., nákacJě hatových vý,dajů dte § 13 cdst" 3 vylrl, fuíinisterstva spravedlnosti č. \77l1996 §b, a 219lo daně
zpřidané hodnoty dle § 137 odst.3 o,s,ř. Oprávněnónru ttylo dále uloženo zaplatit soudnímu exekLttorovi
náhradu ťťelně vynalcženýc}r \,ýdajů. keré mezi sebru pro terrto pťípad clohodli ve smlouvě o provedení
e,vekuce.

(},Iáhradu nákladů říz*n í soucl. gxekutoía ulrrird'te na účet č. i ? 5236496103 00 vs:5 5 5 ] 5 4-:3 l l , vcdeného u ČS OS)

P o u č e n í: Proti tomtlto usneseni je možno podat odvolárrí do 15 dnů od jeho doručení prostředtlictvínr
soudního exekutcrra, O odvoláni rozlrarluje Krajs§ soud v Ostravě.

V Píerol,ě dne 5. t l .]0 l 3
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Mp.r, René Moiil,ia, exekutoLs§ kanrjidát

pouir.'i'ioua"i*,-,ti"oiem JUDr, Tonrášent Vránou

{ft xi,T #*l tp?g§,ď ď"'*+n*ry-;l**l{

*mmlg:tw.Ět{s*ď{$s *i: { {+,, :]L;s§++§il{§iMř*il


