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tISlN§§EríÍ
§grrdni cxekutor JU§:. -I-omá§ Vr*na, se.sidlem §xekutorského úřadu Pfurov. Komllsli!|r9 i{,

nor,čienÝ rrmvedením exekuce na záktadú usnesenl. kleré vydal Okrrsní soud v PřBťSvě dne l5,6.20l}, č..i,

ipexei.rirnol1-14, kterynr byla nařízena exektme prrdle pravo}§§r:rtligt1 ff vyk§ťtat§lrrý'eh r,oz,hodnutí:

rozsudek zr d;lte 9,1?.20s8i čj" 16cl l8i?CIn8.4l yyds! Okrt,§nl *autl v Pfer$vé- ušne.sení re rlne lCIil.?0(}S,

ů.i, 19§3?1200?-32 vydal $lttesiri §Oud v Pfcrově k uspokojení pr:lrledávky opn{vněrrélro: Domovnj správa

riiésta lrřeréva. Blaňoslavova 3, ?$002 Přerov. lČO .t7l847!&, íá§t. JIíDL Petr Dutko. advo*át,

slahrrstavová žr 75§02 iifurov, 1ť§ &i,6i431§9, prol

l

rtlchodl ígkto:

Exekuce§€ í1l §ttty u j * prtrlrefiái§til§§t povinnúbb.

pcvinaf j* povin*n ,aplntit oprávněnÉrnu nÁhradn náktndů řís*nf te vý§i 6 66?,- KČ dt třÍ
Cnů od-právuí moci tohoto usnesenl, k rukám, prárníbo zásíupce oprávnénóho.

oprávněný je povínen zaptntlt soudninru exckutorovi JU§r, roryn|i Jr|'novi,se.*Ídlcm
v iiřsrov§*erntn*§*lio 3E. nfihrxtltt,náktgirú,fírcrtí ve v,ý§i ž {t{l,* Kč* dt tří tlnů od pr,úvni

moti usne*§ní.

odúvodttční
t]*nesenim že dne l§,6,201l čti. ?9§XE14lSnCIl1-14, ktcrc vydal ()kresrti soud v PřerovČ, byta

n*řírcna exekuce na rn4jet*k povinniho a;iejím pf.Ovcd§ním byl pověřen navržený' *órrdní oxtk*tor.

oprávněný so"Ú|*i §e zastavenim gx§kúc§ pro nenajetnast povinného, jelikoŽ soudni exeliutor při

rízení neaiistil ž_ádný postižiletný nrajetoh" lt n0hrrž by bylo ntnžno pohlerlávtiu CIprávnčného tlspokoiit.

Die E §"s odit. l cxek,nónilro:řátJu o znfiaveni extkuc* rnrJrarlne c.tekrrtor i bee núvrhut soulrlasÍ-li se

z,astavcnim opr,ávněný,*-- 
nt* 't 19 

"ir. 
pro připad zt§tavení extkuec pro ntnrajelntsr pavinndhrr si rn*žc oprávrrčný

s exrktttorsm p,řetlent,sj ednnt yý*i úěe ln§ vy,nalnfu rr;íctr l,ýdaj ů.

OprÁvrr§nÉmu-a stludninrrt *xckutorovi ns|ee vytknom proeesní z.avirrČni na zas(awtrť §x§kuce, {

protó rnaji.proti povinnéuru právo na nálrr*du náliladů řlr*ni, ktel§ jim v sowisto*ti s exekrrci vnliklY,

Soudnl exekutor proto povinirélnu uložil pottle § 89 včty první exckučnÍho řádtr zaPlatit oPrávlČnéntu

rráklady pnivniho 4lstóupení spočivaiící v trd,nl§nt_I advukátn dle § l3 od."st l vlrlrt, Mini§t9r§tv0

spraúnolsti t. *t+á00o,§b,, oáhl,arlc.hotlrvýe h výdajů elte t§ ,l} atlxt. S v§hl,;Minislcr*t,va sPrnv*rllnosti Č,

ihiirBpr,su, t?.[gro dané,a přidan§,h*dnotv dte,,tl l3]7'jdd§t" 3 o.s.ř. (}pr*Ýně.úS:rnu bylrr dále trloŽeno'za$fatit

soutlnírntr exekilt§rrivi nfi:rádu ťrčťln§ vynaloíxrrých ,vý,rtajťr, tte írerj setrou pro rcnto PřiPad dohodli ve

§lnlouvě o provedení esckuctl"

p o u č e n,í : pruti tómulf, tl*nťsenije rrrož"no p*dat tldvrrlárrí d* l5 dnťr otl jehr: doručeni ProstŤednictvírrr

sclud*ihi: exekuí§íá. O tldvrrláni rtrzhndrrje Krajský soud v Ostravů.

V Picrovč drtc 9.4.20 1.1

Mgr:. Rťrré Mtrhyln. §$§kut§ť§ký knndidát
pověřctr snudninr: ex§kfi o renl J [J Dr. Ttrni{š,ern V,ríruru
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