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UsNEsENÍ
Soudní exekutor JUDr. Tomaš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38,

pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Kroměříži dne 28.4.2010, čj.
10ExE453l2010-30, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných roáodnutí:
rozsudek ze dne 27.2.2001, čj. 1 lC21112000-38 vydal Okesní soud v Přerově, rozsudek ze dne 27.2.2001,

čj. 1|C2l}l200a-42 vydal Okresní soud v Přerově, usnesení ze dne Z.l2.2002, čj, l9E397/2001-21 vydal
okresní soud v Přerově, rozsudek ze dne 17.1.2003,ěj, llc238l2002-34 vydal Okresní soud v Přerově,
platební rozkaz ze dne 19.10.2004, ěj, 56Ro97l2004-21 vydal Okresní soud v Kroměříá k uspokojení
pohledávky oprávněného: Domovní spr.iva města Přerov4 Blahoslavova3,75002 Přerov_ tÓ9 llWnZa,
1ast.JUD1nitrp91t<9,a4yqkát'Blakxrl^-o-*-l?§o02Přerov,IČo66243459,pro1,částce l20 878,00 Kě s příslušenstvím, jakoži
nakladů exekuce, jejichž výše ," u@itaStním rozhoonurím,

rozhodl takto:

L Exekuce se za s tav u j e pronemaietnostpovinného.

n. Povinný je povinen zaplatit oprávněnómu náhradu nákladů řízení ve výši t7 436,, Kč do tří
dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám právního ástupce oprávněného.

ilL oprávněný je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, se sídlem
v iřerově, Komenského 38, náhradu nákladů řízení ve \.,ýši 2 400,00 Kč, do tří dnů od právní
moci usnesení.

odůvodnění
Usnesením ze dne 28.4.2010 ěj. IOEXE45312010-30, které vydal Okesní soud v Kroměříži, byla

nařízena exekuce na majetek povinného ajejím provedením byl pověřen navržený soudní exekutor.

Oprávněný souhlasí se zastavenírn exekuce pro nemajetnost povinného,jelikož soudní exekutor při

řízení nezjisti|žádný postižitelný majetek, zněhožby bylo možno pohledávku oprávněného uspokojit.

ote g ss odst. 3 exekučniho řádu o zastavení exekuce roáodne exekutor i bez návrhu, souhlastli se

zastavením oprávněný.
Dle § 89 e.ř. pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si mŮŽe oprávněný

s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů.
oprávněnému a soudnímu exekutorovi nelze vytknout procesní zavinění na zastavení exekuce, a

proto maji proti povinnému právo na náhradu nakladů ílzení, které jim v souvislosti s exekucí vznikly.

Šoudní exekutor proto povinnému uložil podle § 89 věty první exekučního řádu zaplatit opnávněnému

naklady právního zastoupení spočívající v odměně advokáta dle § 12 odst. l vyhl. Ministerstva

spravedlnosti é, 48412000 Sb,, náhradě hotových rýdajů dle § l3 odst. 3 vyhl. Ministersťva spravedlnosti Č.

|'17tlgg6 Sb. a2a% daně z přidané hodnoty dle § l37 odst. 3 o.s.ř. Oprávněnému bylo dále uloŽeno zaplatit

soudnímu exekutorovi náhrádu účelně vynaložených výdajŮ, které mezi sebou pro tento případ dohodli ve

smlouvě o provedení exekuce.

(Nálrradu nrikladů řízení soud. exekutora uhrad'te na účet č, 17523649610300 vs:555l0941l0, vedeného u ČSOO;

pouče ní l protitomutousneseníjemožnopodatodvolánído 15 dnŮodjeho doruČeníProstřednictvím

soudňího exekutora. O odvoláni roáoduje Krajský soud v Brně.

V Přerově dne7.8.2012
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Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorcm JUDr. Tomášem Vránou
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