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U§NEsENÍ

okesní soud v Kroměřfri roáodl pŤedsedkyní serráh.r JUDr. Zdeňkou Dolákovou v exekuČní

věci

oprávněného:

zastoupeného:

protipovinnému:

pro 120.ť18,- Kč s přísl

Domovníspráva města Přerova, Blahoslavova31 750 02 Přemv, IČ:

47t8o2E
JUDr. Petr Dutro, Blahoslavov a 2, 7 50 02 Pfu rov

e xe ku c i na majetek povinného.

takto:

I. Soud nařiarje podle exekučního titulu _ v.rk9naletnýtro ,9T,d!}l okesního soudu v Přerově, čj,

t|c 2ttl2ffl&38 re drc n .2.2001 , který o"uyt praw To"iq._i0,5,2001 , vykonatehrého roaudlnr

óll<res"ff, soudrr 
"pr..ow 

lj. rr'c zťnuýuiz ze dne n.2.200l, kted_nabyl,plipí moci drre

íd}.ri,01, 
-"yňó*t"món"-Úáeseni 

olaesního soudu vPřerově čj. IgE 397l200l,2l ze dne

1j1].iwz|, úqý *uyi prá*í moci dne 23;2.2N2, vykonatekrého rorudku okesniho soudu

vpřerově čj, llc Áaizctrlz_g+ re dne l7.1.2w3, t<tery nauyl práwl p""i_9.*^14,3,2003 a

uy[o*r.rneťo pbtebniho rolá,aan okesního soudu v lfuoměříži č,j, 56 Ro 9J2004,2l zs drc

19.10.2004, rceqý nau}i;.i;];*i drre l1.t1.2004 ktspokojení pohle_dávky .oprávněného 
ve výši

120.$8,_ IG spohr, ó;[tl<ň zprodlení.z částky tl7|,l:, Kč ve výi 2,5 promile d9n{ od 5,6,1999

do 31.3.2000, poplatkeálpiúÉir .lttlry Kč i4J86,_ ve ý_§i]f prom.ile 9,*J od 1,4,2000 do

31.3.2003, spoplatkeri^';ffiiňi;Ieqv_r8 t+.sst,. * uýši 2,5 iromile denně od 1,4,2003 do

;pú;i;. p"rir"*..'" ó"or.ri 
" 
certr.rrč 20.015,_ ve vyíi z,s promi.r aeln! *6,6,2000 

až do

zaplacení,súrokem"prÓÉli"9_ÝšiťÁ^zéásilv5ÚZt,O3b:: ryřínajednem 
1,6,200ldozaplacení,

s pop}tkem ,prau"í'iiárt[y rďrs.+1_8.__ve Ý!iz,s ryr*il9_$nně od 5,12,2003 do zaplacení, pro

ráklady předcpzejfotro raníve výši z587l,_ Řč a l.s35,_ Kč a pro naktdy exekuce, které budou

v průběhu řírení stanoveny,

II. Soud pověfuje provedením této exekuce JUDr. Tomf;e Vránu , soudního exekutora sg

,iar.Ňňi"r*É ;adresa kanceláře Přerov, Komenského 38.

IIt. Povinný rBsmí po doručení tohoto rsnesení nakládat se svým maje&em včetně nemovitostí a

majetku pařbího a",p"ř.c"enq:lětí p*q s výjimkog ue{e ouctrodní činnosti, tspokojování

ákladních životnbh Óř"i'" "ar'z"váni 
a ,piÓ.áirtku, Právní Úkon, kterým povinný porrrŠÍ tttto

povinnost, je neplatný.



P o u Č e n Í : Proti tomuto tsneserú je možno podat odvolání do l 5 dnů ode drre .!eho doručení ke
krajskému soudu v Bmě prosťedrrictvím ohesrúho soudu v kroměřži.v odvolání
mrsí být wedeno, kdo.}e pdáv4proti kterému roáodnrrtí směfuje, v jrakém rozsahu
se naPadá, v Čem je spaťována rresprávnost tohoto roz}rodnutí nebo postupu soudu a
Čeho se odvolatel domáhá. Odvolání mrsí §t podepsáno a datováno. Nefiudowli
v odvoání uvedeny ádrré skutečnosti roáodné pro nařízení exekuce, odvohcí soud
odvoÉní odmftne.

Okresnísoud v Kroměřfii, odů 10
dne 28. dubna 2010

Za správnostvyhobvenf: JUDr. Zdeňka l},oláková, v.r.
Pavla M§ová předsedkyŇ senátu

mffi §#,*řr"- paj*í 
i t,§ý.i:i ďtťisi4}.t{ihw


