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UsNEsEI.{Í
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38,

pověřený provedením exekuce na ákladě usnesení, které vydal Okresní soud v Přerově dne 30.4.2010, čj,
29EXE447l20l0-19, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a rrykonatelných rozhodnutí:
platební rorkaz ze dne 14.11.200l, čj. Rol570/2001-6 vydal Okesní soud v Přerově, platební rorkaz ze

dne l8.12.2002, č j. Ro?469l20a2-4 vydal Okresní soud v Přerově, platební razkaz ze dne 21.6.2006, ě j.
Ra287DOa2-5 vydal Okesní soud v Přerově, plalební rozkaz ze dne21.3.2005, čj. 23Ro511912005-5 vydal
Okesní soud v Přerově, rozsudek ze dne 14.4.2004, ěj. 13C57l2004-1l vydal Okesní soud v Přerově k
uspokojení pohledávky oprávněného: Domo_y,nispráva mPslp,,Pisro.vq Blahoslavova 3, '75002 !řerov, ]ČO
4Ll|4]28j z9st,]tD|. Petr Dutko, advokát, Blálros]avo,," ] '.t|aZ_!!_"rov,.P,0243459, prt

I.

rozhodl takto:

Exekuce§e za s ta v u j e pro nemajetnost povinného.

Povinný je povinen zaplatit oprávněnému náhradu nákladů íízení ve výši 20 98l,- Kč do tří
dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám právního zástupce oprávněného.

Oprávněný je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, se sídlem
v Přerově, Komenskétto 38, náhradu nákladů řízení ve rrýši 2 420100 Kč, do tří dnů od právní
moci usnesení.

Odůvgdnění
Usnesením ze dne 30.4,2arc éj, 29EXEM'712010-|9, které rydal Okresní soud v Přerově, byla

naíizenaexekuce na majetek povinného ajejím provedením byl pověřen navržený soudní exekutor.

Oprávněný souhlasí se zastavením exekuce pro nemajetnost povirrného, jelikož soudní exekutor při

íízeni nezjistil žádný postižitelný majetek, znéhož by bylo možno pohledávku oprávněného uspokojit,
Dle § 55 odst, 3 exekučního řádu o zastaveni exekuce roáodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se

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

s exekutorem předem sjednat ýši účelně vynatožených výdajů.
Oprávněnému a soudnímu exekutorovi nelze vytknout procesní zavinění na zastavení exekuce, a

proto maji proti povinnému právo na náhradu nákladů íízeni, které jim v souvislosti s exel(ucí vznikly.
Soudni exekutor proto povinnému uložil podle § 89 věty první exekučního řádu zzplatit oprávněnému
náklady právního zastoupení spočívající v odměně advokáta dle § 12 odst. l vyhl, Ministerstva
spravedlnosti č. 48412000 Sb., náhradě hotových výdajů dle § l3 odst. 3 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č.

|7711996 Sb. a2loÁ dané zpřidané hodnoty dle § 137 odst. 3 o.s.ř, Oprávněnému bylo dále uloženo zap|atit

soudnímu exekutorovi náhradu účelně vynaložených výdajů, které mezi sebou pro tento případ dohodli ve

smlouvě o provedení exekuce-

(Nábradu náhudů řízení soud. exekutola uhraďte na účet č. 175?36496/0300 vs;55509776t0, vedeného u ČSOS)

p o u ě e n í: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím

soudního exekutora. O odvolániroáoduje Krajsk} soud v Ostravě.

V Přerově dne 16.4,2013

Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomašem Vránou
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