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USNESENÍ

Okresní soud v Přerově roáodl vyšší soudní uřednic í Mgr . Ztuanou Vimarovou v exekuční věci

oprárarěného Domovníspráva města PÉrova, se sídlem Přerov, Blahoslavova 3,IČ 47184728

JIIDr, Petrem Dutkem, advokátem se sídlem Přerov, Blahoslavova 2zast.

proti

povinnému

pro 16.005,00 Kč s příslušenstvím,

takto:

1. Soud nařia\e podle rozsudku Okresního soudu vPřerově ze dne ze dne 2a.n.2009, čj. 11 C

41312009-14,

k uspokojení pohledávky oprávněného ve r.}ši 16.005,00 Kč,

2,5%o denní poplatek z prodlení zčást|<y 2.019,00 Kč od 6.12.2008 do 5.1.2009

2,5%o dennípoplatek z prodlení z část§ 4.038,00 Kč od 6.1.2009 do 5.2.2009

2,5o/oo dermí poplatek z prodlení zčást§ 6.441,00 Kč od 6,2.2009 do 5.3.2009

2,5%o derní poplatek zprodlenízčásí§ 8.844,00 Kč od 6.3.2009 do 5.4.2009

2,5o/oo deruipoplatek z prodlení zčást§ 11.24],00 Kč od 6,4.2009 do 5.5.2009

2,5%o dernipoplatek zprodlenízčást§ 13.642,00 Kč od 6.5.2009 do 5,6.2009

2,5%o dernípoplatek z prodlení zčást§ 16.03],00 Kč od 6.6,2009 do 5,'7.20a9

2,5%o dernípoplatek z prodlení zčást§ 18.572,00 Kč od 6.7.2009 do 5,8.2009

2,5o/oo dernípoplatek z prodlení zčást§ 21.107,00 Kč od 6,8.2009 do 30,8,2009

2,5%o denní poplatek z prodlení z část§ 75.344,00 Kč od 31.8.2009 do 31.3.2010

2,5Yoo derni poplatek z prodlení z část§ 15.142,00 Kč od 1.4.20i0 do zaplacení

2,5%o denní popJatek z prodlení zčástý 682,00 Kč od 30.1,2010 do zaplaceru

náklady předcházejícího Ťízení ve ýši 15.573,- Kč,
a pro náklady exekuce, kleré budou v pruběhu řízení stanoveny,

exekuci na majetek povinného.

II. Soud pověřuje provedením této exekuce JUDr. Tomáše Vránu, soudního exekutora
Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38.

III. Povinný nesmí po doručeru tohoto usnesení nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a
majetku patřícího do společného jmění marželů, s ýjimkou běžré o6chodní a provomí činnosti,
uspokojování nkladních životních potřeb svých a osob, ke keqým má ryživovací povinnost, a
udrŽování a správy majetku. Právní úkon, l(eým povinní porŇí tuto povinnost, je neplatrrý. Právní
úkon se však považuje zaplatný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprá.,rrěný,
nebo přihlíšený věřitel, aby zaj'stíIi uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se



nePlatnosii nastávají od ÚČinnosti právnfiro úkonu, dojde-li exekuční přkaz nebo jiný projev vůle
exekutora, oprávněného, nebo přftlášeného věřitele všem účasfoť]<um prár,rríhó úkonu, jehož
neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přilrlášený věřite1 dovolává.

P o u Č e n Í : Proti tomuto usnes ení je přípustné odvol:íni do 15 &rů ode dne je ho doručení ke Krajskému
soudu v Ostravě prostřednictvím Olcesního soudu v Přerově.
Proti usnesení o naťuení exekuce je pňpustné odvolaní, v němž nelze namítat jiné skutečnosti
neŽtY, jeŽ jsou roáodné pro nařízení e>akuce; k ostatrím soud nepiihlédne a nefizení exekuce
PotwdÍ. NeobsahujeJi odvolání skutečnosti roáodné pro naiizení exekuce nebo neobsahuje-li
ždné skutečnosti, soud usnesením odvolání odmítne.
SkuteČnostmi, kleré jsou rodrodné pro nařízení exekuce jsou 1) nedostatek pravomoci orgánu,
ktery vydal erckuČní titul, jenŽ má být předmětem e>akuce (vykonávané roáodnutí), 2) absence
formální Či materiální vykonatelnosti erckuční-ro titulu (není dostatečně určen obsah a rozsah

,,ffii;
vYPlývají ÚČastnÍ}<um nalézacího Ťizrní zexelučního titulu) nebo 4) prekluze (ánik prav a
povinnos tí uplynutím času).
V odvolání musí být uvedeno, kdo je podává, proti kterému roáodnutí směřuje, v .jakém ro nahu
se naPadá, v Čem je spatřována nespráwost tohoto roáodnutí nebo postupu soudu a čeho se
odvolatel domáhá, Odvolání musíbýt podepsáno a datovano.
SPolu s tímto usnesením Vám soudní exekutor rasílá výzlu ke splnění vymáhané povinnosti.
v nŮ je vYČÍslený vymáhaný nár-ok a zálohanasnížné náklady exekuce. a náklady opnívněného,
Splníte-ii ve lhŮtě 15 dnŮ vymáhaný nárok a uhradíteli álohu. vydá erekuior neprodleně příkaz
kúhradě nák]adŮ exekuce. Právní moci přikazu kúhradě nák]adů exekuce bude e>akuce
provedena. Spllěnurr vymáhaného nároku a uhrazením álol,ty mnká zakaz podle bodu IIi.
tolroto u,snesení a majetek, ktery je postižn exekučním pilkazrrryjiž smíte převést na jiného,
zatížitho nebo s ním jinak nak]ádat. Jinak exekutor exekuci provede.

VPřerově dne24. května 2011

N{gr, Zuzana Vimarová , v,r.
vyšší soudní urednice

Za správnost lylrotovení :

svíželová Šárka


