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U §,N §i§-'§ H Í,

okresrtí,sňúd ť PŤeítv§ roáodl vy §í,uotťplirř§drrb,iKatefrrou:K9,ř,ínkpvou v exekučqi,v§cl

\

Dpmo.ýnis'pr§vtfiě§tl'Pj&,rova,sesírÍlpm§bho*bvova3"7j0'0!
,PŤěr§v,Iť:4?i&T28
;Uďi,..ňL*,Ň;ru, aldlolcá{em ge s*llem §Ěho§lbvova 2;750i02 ť,řeróÝ

rŤGťov - r,r9K}v t - Ívt€§to

* př§ltr§enrtv _im

optÉvrrěrtého

u§§róupEílého
proti
prrvinné 

,

pro ?3.11ó,, Kč

taklo: 
I

t" §Oud, n,,e ,ř i z n J * pa{lc lťko0pte&róho p&nebqflro rodúť, rok.esníro,soudu v Fřeravěiě,j, Ró

t600p003_§, # dns .2ó.9.20CI3 ,a podle vylior.rntslneho phtebntlorod(*o, o&resnlho-soudu v]Pře'ově'

§j,,,Ro,2íO§flQ0}6,& tJrte sl ,200_3 k uspokoielrtpohhď4vkr op,rávnénÉh§, v,e ť§íT§,1l6,,,,K§,

§poptedóřn:Z,úrodkfii,\€ Yý{i 3;lpromile tleňfiĚ z,ťástlr; 30;48lr Kč §d ,:,],]T dg í,,l;3"20§3,

*:,poplatkem řn*l§r,l ve ťši 2§ promite denn..zčástkY-., ,',il*4b KČ 'qd 1;4.?m3 do t3'43ffs4'

:s poplntkenr zprodkniŤe yíši 2§ prornile derué ačástky 38,s§§,;Kč sd 14,4"16 do arplacerii,

n{.kladů předcházejbího řizeni ve s§i 
'5:§§{lr 

K[ a náttlaitŮ§xe kúce. ktgtÉ budou v PrŮběhu řtzení

stiin§§,eny,

*re klci nt m*Ptnk povinnÉ,

l'l.§oudpovřřu.'jcprovcdpn&rr:tétoexelq§ceJ.IJt}rlŤonrá§eÝiÉnu,soudnilroexehutora

Expkutorskélro uíadu Pře.rov, sc sfilem Konrcnského 38, 750 0X Přcrov,

til.PovirrrrÍnes'.e{ppdoručenítohoÍthrxneserťn$klidtt.sesvýmmajetltcrnv{stoěnbmovitostin

urajg,tku paířiciho do spolcčného jmění rnurúelt{ s výjirrlkou běáré obchpdní a provoari Činnost|

.uspokoirrirťÉkladníchŽivotnÍeňptltřcbsqýt'h.aigsobi;.kc.ktcr$fltÍfiávrrfivovnei-vi"T::"*':1

l §prá\T1 rnpjctku pláwri,ir§lp, ktlqý.m porvin*i pgru§írutq,Povinnotti,}' neP*ný. Pdvtť ťrkoň sg v§a'lt

p§.vtlř.,' zt plámÝ,:*l,ud se,rtep§tnmti pávrritro i,konx Aq,,doÝ,ot{i€x€kutfi;,§Právi'ěný;'ňctlo''nřtrlr{'§ený

vařibi nuy zaji*iti ts-pokqiení vyrnfllurné pohlettávky, Prá,vrr'ŮČiňkY dovotáni Š'c rrePhtnosti nastŮÚnji Ň

irdirrnosti pravního ťúicnu, fujt|g.§ cxcku§ni přikaa nckr j!rr}. projev vŮls oxg.kÍorá, <lPťóvrrěrťhb, rrebo:

přihlašcného véř.itele všlrm ťrčastniliůrn pr,§vntro ťrkorru jtho,}. neplarno,gti se exe,[ut,or, oPlávnŠný neho

při}rB§ený včfitel dovolává,



pokačování

V Píerově drre 21.0ó.2010

3l l.xťiiťr9/žolO

abňen§§ Ýécrré le§itirrrage ťtčasmlků exekŇa&o říub,rti (úř8§-tnfui

frff§e tní,ttm nalóaacílr řírení

.,?-

p o,p,§,,6 n {,:*roti lo§luto usnegen{§ ťie{§fiÉ, 9ďvol*ní &i:í5 duů ode dne Jebo dontČchÍ'ke

, tra$, temusoudu y,Osttcv,Ě pr,osť,ednbtvíín Okr.€§ídho;loqdu v Fřero,vě;

Proú rsnesení o rrařbni'ext*ill§ů F rř,ist§§ré .odv,olfd, V,rtěmž neÍa -namÍat jine

3kutotilOsti rrež ťy,,jež jsou rÉroůÉ po mřílcní,crch§e; k ostn§rÍm,s nt a
naříaorť, exn*úce pttvtdt Ntgbcahde-§ o(heÉní s*uté§no§íl ťcnhodné ,prO ,naři*nÍ.

e:rakrre rebo,rpo&a}ruF-li žád§É skutg__čffitl,Mjrrsnpgp_nítR' _dvoJáníoiínítns:

§kwečrrtxtml ,ld§r§ isou roz}rodné pro nař,,.b*nÍ oeeltucg jslgu t) ,rlelostatek ,pfavq§oc.i,

ongárru, trteď vydai cxekuú*í riru| ienž ,,uá 8 p_ftdn*tcrn exekuce tvY*snávané,

rua*anuiil 1r} á,tiu**e ťornr*lrli, ci rnateriálni wkfutehmri *Ť,k"č"Ír: titulu (rrcrd

a*,utuons'rróoo &crb.a roesalr vyktmÁwŤJ,ch povir,rrnost[ přúpadně exo,kuČr_rf třtÍtr,PÍ

zixekus.nřp uruM nebo 4) p.r.eh&r+ tzáŇ práv a povinnďtí trplynutíiri ěasu),

ř .66rrrax *Út qfi ,n u*nt; mo j* e,qd**, pmri krr*mu rďrqdn*i $n&řl{iCI, v,jakénr

;;*hu .* ápÚ, v Ěerrr je spaťována fl§spráWg§t mhorg raápdnurl *bg Fotupu

§poírr s tůrlt,o.usrrsenhn aasllÉ soudni orp.lttlrol po,vinťrrru ry ke ,sPlněni výnnÉlunó

*oinoqrtt, v.nft.ip vyčísbný §ínáh§ný , íok'a áhtm ne,§ítí&Eé tú&lady t*ekuÉe a

fi*á6]Óra*e#t1o. sptni-tipovinný w§rútě }§,dnů wnÉbq$* nároka uhradi'li,zilohtl

vydÉ bxekiitor *p66f,ffi-&;;'k6k 66 naiú&'e*uk*,ci. ř,r*rmi, $a§í Éí,$4l
r',i1n"ae. áútt,exofuroe ttta Exelťr*r přov,edbne. §Fffinh1 qfiebg,tÉhó ríÁřohu,,a

,*rrE*ennnr ,amu,a&e dkaz,eqdh ead1 tIL íotpto,:rsne,,,1enl B.*laiptelq"kteďi

Ň6xn cxehťntn pťíkazerrr iiž,smí povinný Sevést nn jinéht zatlŽit ho nebo s nÍm

j'*r *t tlOat. lirl+k §rekutor exelneci prove,&,

Katcňna Kofínkorá v.ry
v}§§ !,sod{Ií, tiřcdniee

ila spravnost 1yhtgveňi :

kar,b bošrcve

OSlB30(O,t.ř, l, liO
p*nčtiltlha ťl,!§!tll

. ,ú§i€!8rJl'$: nařti3úí.*tttrq§io o'iiqvšl§ul §§iff'ilis €,xÉtlínrt prtinc&njuti etéllíP pro,lyinoY§nl


