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olg€sd sqrd v přerorrě íofudl vyšší §oidú ficdnbí Mgr. Hanor lvfinbtrov,or v ockuění věci

oprávněoébo(op,reměné) Itmorní rpóraubtrPřorm,Eaboslgvova 3,750(EPftrov,íéfiltWřl8,
ástorrpmé 1ástorrpeirého) Jt D. Fetr Dutko. aóvobÉt, Hrhošbvova 2, 750 02 Pfrrcv, a D24lll,

trod

povimém (povinné)

ro L4.T3390Ké s přbtršcŇtdm a 5,3ý.- Kě

takto:

I. Sq,d nŇalie @:
a) rurd}u olresfto soudr vPiclově č.i 16 C llV200&4l, n fu 9.IZ2008, ku§Pdo};d

rfura*y otróvDěaébo re vý§ r4.733_p_0 Kš spoh s po$ek z_p,odbní T "JŇ T Fmib dÉmě

;rárey í.rlo, Kč od 6. L iW do 13.12.2010 a rhdspm zpodbní zčás&y 5.200.- Kč od 16, ll.

'00s 

Ó zaÉoont fiřemž vjšo rfoolnr z podbní z! důl od 16. t l. 2008 do 3l. lZ 2008 čint |a7s %

,"čJ ; aet 
"ysu'&oo " 

pio*r ofudídá íočně vý§ rapo saáy §ffiveÉ ČeskruDáíoddbon'ínt

a^ysg* o *ňo pocemr,n bo& !řř€mž v lcafiém kabndáffi 4tú, ] něť tvó trodbní

Ó,mom, j§, výše rbdnl z 1nodbní dvi§li n8 ryši repo saáy stsmved CcslŇm náíoúú banlm a

irme eo ia1,oi ar" přbhšného }abnd,iřúo pobbÉ t áHEdl ŇdoháEJbfto řbní w ry3i 8.82120

Kč,

b) rrsopsení Ol§csoto scnrfir vPfuíwě a fu 10.1.2008, č.i 19 B 31íNI,32, ktsPdíDř.ní

pohbdfi,ky sávněnéb rle výši 5.387,- Kč

a nráHaól e:ehroo, hcré hdnrv p&ěhřínd stmorerry,

erckuci na mritck povinného (povinné).

II. sord pověřu$ trovcdenfo Éto oclqr€ ruqí. TmáŠo VífuL seffi'o crch*gťa se sfflem

E:chrffislÉbo rřaúr v Přcrově, Kmc,nslÉbo 38.

m. povimý nesmí po dmrčed 60ů0 sresenl natrlÉdat se svýn maPtlcem vČ€tně remvfu§Í a

*pú p*tto do spobčrrébo iÉd qanbhl, s výjinlor bětr óchodd a p,ovmi čfon6ú,

Gotrri"Ůd álrlaffi,h živfibbpotot wýoha Gó,kglúorýtnríró r,yživovacípovimog§ a rr&ŽorÉni

iltrú,,,, ruigff§L právDí úlím, hĚ4ín povit porrrSt ffio povim| F oeÉmv, Práyd Úkon se \Ěalc

p",.áÉ a'pb61pd"{ so rcpbtmsti rúrrnfto rikmr rcdorotá orchtr, ryňvněný, rebo PřŮlóŠený

ien ťaw álrnťůeoelr"t ,,i-ltur*-p*rOr"ry Práwi tři,lqr dovdání sg rP|atnsti nastÍvajt od

úifoe p,úňm" ,lá-1-o"i+-r erchřní ruazictollrl ínoF] vůb ockrra, qfimědbo, rrebo

ťůbúL věřfule vš"1. ú.rrn"n páúúo ,ik6' i,6ož rcpbtnsti s€ c:€!súú, qfiměný rebo

PnSerý vOrrcl dovo!ívá.

o.ď. č. 330 . nc*nl o lrřlzal ox&ro r o povúlbaí rorrib6o crclúotr provc&ob orcttrrco Pt'o vYnoŽcot PaěŽitóho

pbet
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p oučcní: proti tFtuto rresedi přb!§d odvolfoí do 15 dnů odc dne iho doručcní le
KrailEru sqúr v O§útvě po§ťpdnbfi,rn O}rBúo sqduv Pbto,Ě.
Prtíi rsresed o nrřbní cphre j, přb§tnó oófirád, vněmž r}r namaat jinÉ

§húcěno§ti reŽty,pžjsorttoúothé po nďbníerchre; k ogtatrr" sord repřůÉdno a
Ňř;;ú e:reluge potyídí Neobsahrje-fi odvolád sbEfui íoúoúÉ po uříanrr
e:telqre rcbo rcobsabu!-li žÉe d§úoěNti scnd rrmsanim odvoláníodmfrne.
§kúeč§Eni lterc jsor tffi pno nařbní elchrc ial l) rcdmat& parmi

lerý vydll elc}učd tih,t jg!ž má bYt pÉdněbm ochre (vyemóvané
vJilesbh§ti ockrčnbo thrLr (neni

doúabčd uů€D oů§ab a rozsab vJilrmáyaď§b povilto§li !řbdně ochrčd eiltrp
fúDátú vadsr, 3) alxor,os věoné bgtimcc fiad§t crchrčnlo fircd (rúĎasbbi

Éinl mitsl těoh páv a povimos{ ltr yJrpliveJi ričastdnrm rrďáacm. Illr,d'
z epkrčaího thrri rebo 0 polůrzc (á* pív a povimd ry$nrfu ěao).
V odvoHd Elsí bYt ulcdm, kdoi podáyá, trdi Mmr múodnrí měřqic, vjakém
rozssh so napadá, včem ř ryatrorónn respóvrut túdo toúothff rebo posiryu

soúr a čcbo so odrrohrcldmáhá. Oilvoládmd$ podcp§áD a dďováno.

Sporr s tfuo rresefu zrsíá §firdd ochúor po,imeml yfalu ko §phěd yynábané

polirmti. vnfri! yyč§buý vJrtráb!úý nór* a ďtr, na s&né Dá}bdy ockre a
Dálíady oprernÉneho. Sdd'Jipo,ůryrp hiř 15 dnůr5rnábanýnártta uh!ú-[zilůrt
rryó oclota repodleně Ěsaz klfuaě nákladů orchrco. Mv,ú rei příoat
kúba& nálíbůi crchro budo ephpc povodena §Éěú qmábsnéb nírdar a
uhazeú ňfuy ziúfur áoz podb bofu m. tú.ío rresení o na}bk, ldrlú r
pogtibn eríct§řfu Ěorm, ř §ní povfoý přerÉS na jiúhq affi,b rebo s nln
iimk naHá&t Jinak exckJůr ochripwede.

V Přerově dno 15.06.20ll

Mgr. HaoE Mhfuroá y.r.
vy§§§oftrřodnbe

a spfirmtyJ,bdo,rcní
Ndaí*éta Vysbžilová

o.r.ř. č. 330 - ru66l o grřtod or*ro r o pov6cqí rouůfto cxohlon provcdoofu orchrc pro vlmoŽcoí pooěřilébo

phlot
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