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U f,,N E,§ fi ř,{ Í

ůkresní 561fi,,rr rťgr$vě rrx}rodl l9šší ;toudní ťrředrricí llantru Ivtinistrrrvall v exekttčni vtšci

irpr{viténúhtl{uFnivnčné} Domowi sp*la mřsta fřcrrnar, §l*bgs}rrr.'}w 3, ?§{} {l3: Přeravr I(1*Ťt84?2tt,

zrstoup*Rc(m*tuupcnrjllltJ J]§§r.Pttrl}u{kc.adurkfrír§tf,h$§iftrr$rrL?50SlffFtrcv,zn,§tlltt},

ptrri irrndnru {pllv inud}

,pr§ l53;S85-- Kč s přLtl.

lnktn:

l. šoud p1ři21tiš pndle plar*bnřp rozl,;a:nr fJkresníhrr s*udu v l}řeroyě č,,i. ltn l5?0l3$Si-6. z* drtc

},J,1l,?ssl, plaiebntro rCIdmrnr Okresniho s*udu vPřermť č,.i. Rtl 2ltf,$fi*frŽ]-+, * dtre 't8.I3.'30S2,

plate,bnilro rozjiar§ (}krasnilrr sorrdu v Plgl6vě §j, Rrr 2,§?l2úft3,.{, * dťrŤ 21,6.?00?, r§xutlkn

bkl.esrritte s§udu ypfurov§ č-i ]3 C 5?€trljt-ll. re dne l4r{3$ú4, pl*tďlnilrn ror,}{aíxJ 0kresního

soútlu v Pí,erově ě,j. 23,R* 5lsEs§§-§, z* dn* 3l.§,3{J05. k tr-rpakr{*ni phtedÉvky tlpr'iivnĚndhu ve vý§i

1.§3"*9§r= Kč, rrpokrr vn vý§i S5l,* Kč,prrplatliu xprodkni ve r$§i§Ť.IJ5,-- Irť, urok* r,c t,ý§i i$ %

ročněač*st}ry ??,"!?§," KČod l,§,2${t do la,4,?00§,úrokuvt qý§iSY*rnčnězčástky?5,1ťj7,-_Kč

sd l§"*_?0$5 dtl aplarenl pcplatku aprr:rdbní ve vý§i ?,5 protxik delrně e§ástkv 3l-§4jr-] F: "j
6.12.30$ž do zaptr*eni. poplatkrr a prodleni v* výf;i 2,5 pronrihdeRně z §a*tk} } 6,96ll,-- Kť fitt l,1.1tj0?

d* zrpl*ceni poplatku zprodltnl ve v!§i 3,5,ptlmil* d*ttn$ xdáltll3 }§:Ť|L,,_§č tx1 3.12.3ffi3 do

zaplirc'en| wpr*ir.u z pradleni ve ry*ši 2,5 pronrile denn§ z čú*tlry 4'1,56*§,-- Kč *d l§.3-3.S*5 do

it,prtaeení; nar**u* preacuaz*;tcíltn říEení rre rvý*i 54,38ó.-- Kč a naklndŮ exek*ee, které butlou v

prťrběhu řizt trí stanol,c ny,

txekuci nrr rnnjctek p*vinnéht (p*r,innú 
"

ll. §*ud p*věřrrjc prt;vedenim této erckuue J[,i,Dr. Torrr;iše Vfálltl x*rdrrihr:r cxekutor* s* sidle*r

exek*torskétro úřaclrr v l5ř*lrové. Korrrensiréhrr 38"

llt^ ptlvinni n*snť po d*ru§*rrí rphntli u"cnes{ini rrekťrdat 
,§c 

§:ýt§ jlry§tl{eT r'§emČ nrgmgvitosti il

rnajetku pa§bíhe dtl společrróho_ .irn§ni manželťr s qýjhrlkclrr bČ,řrr§ rrbclrmlní tr Provw# ěinnei*ti,

uul*t njrua*i,zarkhdnich řjvrltttfuh pciíOb §Yý{h s ttgob, ke kterým nr§ v;lfil,ovat:Í p§vinn$§t, a udrfuváttí

a xprqv' rna§tliu. §rávní ůks§; ktcrým povkurí por*ší tuttt 1xlvinnost" je nepl,nulý'" Fti&vni Úkun sc v§*ik

rrovaxrĚ řá plfttťlř p*kutl,sc l}§plaut$§ti právŇto ťtktrnune&rtořá *xťkutt}ť, *prrúvnfirlý- nehrr Př$rlrt§*ný

oěřit*tlahy áji*tiii rnpokajeni rlmáhané pah}edávkr,. Právni ťrčilrkl d*voi&ní *e neptrtrt;nostirra*t&vnii rx1

účirurusti právrťhrr úkonu,.tlo.1d*_li rxtkuční píikal nclxl ,}iný pr*jev vŮle exekut*rg, cprárn*nóh*, nebc

přilrlá§enéin věřitels vše nr'ťtiastnikůrn právn§rtl ilkonq j*htlž nephiíll)§{i s€ esektlÍ*r.,uPrár"něný nckt

přihlišen,í, v§řite,l ilovolÁvii.

po,učení: řroti tonruto trsness,tti ie přígrustnú otlyolání ito iš drŮ o** dne icho d*ruČcní kc

Kraiskému soudtt v $str,,i\,S ;rrixtterlnietvirn Gkrestri}ro sttndu v l!řrlltlvé.

*§tlXi({).sř. { 3.1{l

llgnlíitúlrrr plntní)

Frúli

*síl*$n, il naři*olti c*trli*;r ii l) p{}ťůí+!li rnltd*jítil t*tekut*rra prctcr!*ninr txchut'E pttl vynttrŽ*r;l


