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Okresní soud v Přeror'ě rozhodl lyšší soudní tu'ednic í Mgr. Zl zanou Vimarovor_r v exekuční věci

oPrávněného Domovní správa města Pbrova, se sidlem Přerov, B]ahoslavova 3

JUDr, Petrem Dutkem. advokátem se síd]em Přerov, Blahoslavova 2

1.

7

44.462,- Kč s příslušenstvím,

takto:

I. Sorrd nařizuje podle rozsudkuOkresnihosoudu vPřerově ze dne 22.1.200I,čj. 11 C 31312001-16,

rozsudku Okresního soudu vPřerově ze dne 22.1.zaC]i, čj, 1i C 37412001-2| a rozsudku Okresního

soudu v Přerově ze dne 12.3.2003, čj. 13 C 49l20a343,

k r_rspokoje n í p o1r ledá vky oprárnrě né ho ve lýš i 4 4.462,- tslč,

s poplatkeni zprodleníve výŠi2,5 promile denrrě zčástky i6,783,- Kč od 6.8.200i do zaplacení,

s poplatkenr zprodleníve výŠi2,5 pronrile derrně zčástIqý i.797.- Kč od 1.1.2001 do 19.4.2001,

s poplatkem z prodlení ve rlŠ i 2,5 promile denně z čásft_v 1.288,_ Kč od 20,4,2001 do 3.5.200l.

s poplatkerrr zprodlerríve rlŠi2,5 prornile denně zčástlg, 1,286,- Kč od4.5.2001 do 16,4,2002,

s poplatkem zprodleníve iŠi2,5 promile derrrrě zčást§ 13.32l,- Kč od 6.1.2001 do 15,4.2002.

s poplatkeln z prodlení ve r}Ši2,5 promile denně z část§ 6,9a+-Kč od 16.4.2002 do 16.5,20O1,

s poplltkem z prodlení ve r}Ši2,5 promile denně z částky 6.404,- Kč ocl 17,5.2004 do zaplaceni,

s poplatkenr z pr,odlení ve rlŠi 2,5 promiic denně z částky 14.364,- Kč od 6. 1.20a7 do zaplacení,

náklad"v předcházejícího řízení ve ilši 13.880,- Kč,

kleré jsor"r povinní povinni zaplattt, společně a nerozdílně,

a pro nákiady exekuce. které budor-r v průběhu řízeIí stanovenv.

exekuci na majetek povinných 1) a2).

IL Soucl Pově řuje provedením této exekuce JI]Dr. Tomrlše Vránu. soudního exektÉora
Exel<Lrtorského ťřadu Přerov, se stdlem Přerov, Komenského 38,

lII. Povinní nesmí po doručení tohoto ttsnesení nakládat se sým nrajetkem včetně nemovitostí a
majetku patřícího do společnélro jmění nranželů, s rljimkou běžné obchodní a plovomí činnosti.
rrspokojování ÚkladnÍch životních potřeb sýclr a osob, ke kterým má lyživovaci povinnost, a
udrŽování a sprály majetku. Právrrí Úkon, kterým povinní porirší tuto povinnost, je neplatný. Právní
úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právní}io úkonu nedovolá exekutor, oprávněný,
nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení r,ymáhané pohledávky. Právní účinky,dovolání se
neplahiosti nastávají od účirrnosti právnfiro úkonu, dojde-li exekuční pYkaz nebo jiný projev vůIe
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exekutora, oprávněného, nebo přihlášenélro věřitele všem účaslníkum prár.rrího ukonrr, jehoŽ

neplatnosti se exekutor, oprár.rěný nebo přřrlášený věřitel dovolává.

p o u č e n í: Proti tomuto usnesení je přípLrstné odvolání do 15 dnŮ ode dne jeho doruČení ke Krajskému

soudu v Ostravě pr-ostřednictr,ím Okresnfiio soudu v Píerově,
proti usnesení o rrařízení exekuce je pfipustné odvolání. v něnrž nelze namítat jiné sk-uteČnr:sti

než ty, jež jsou roáodné pro nařízsní exekuce; k ostaťrím soud nepřihlédne a neřízeníerekuce

potlrdi. Neobsahuje_li odvolání skutečnosti roáodné pro nařízení exekuce nebo neobsahuje-li

ádn é s }iutečnos ti, s oud usnes ením odvo lán í odmítne.
Skrrtečnostni, které jsou roáodrré pro nařízení e>e kuce jsou 1) nedostatek pravomoci or_eánu.

Lter"ý vydal exeL-uční titul, jenž nra být předmětem e>ekuce (vykonávané roáodnutQ. 2) absence

formá]ní či nrateriální vykonatelnosii exekuČnfiro titulu (není dostateČně urČetr obsal-r a rozsah

vykonávaných povir-rností, případně erckuční titul trpí fornrrilrrí vadou), 3) absence věcné

legitimace účastní}<ů exekučního řízeni (účastníci nejsou nositeii těch práv a povinnosti. kleré

**$.pry*,,*1i.ťrěastnfl<ům-nalézacilio řízení zexelarčního+titrilrr}-tlfu,ffiekluzt (áník Práv a

i:"ffiq#?Ht&$§Ť;i:'J,j],-,ó, rao ;e poáeia, p;otl'r<térélŤiiřiffisáfififfi*ru;e. v jakém rozsahu

se napadá. v čem je spatřována nesprávnost tohoto roáodnutí nebo postupti soudu a Čeho se

odvolatel domáhá. Odvolání nlusí být podepsáno a datováno,

Spolu s timto usnesenínr Vám souclní exe krttor insÍIá vý,tlu ke splnění 1,1,niziharró poYinnosti.

v níž jc r.yčíslený vynráhaný nárok a á]oha na snížné náklad,r, exekuce . a nákiady oprávněnélro,

Splníie_li ve rntlic is dnů iy,máhanj,nárok a uhradíte-li álohu, vydá exekutor neprodlenč příkaz

k úhradě náklatlťt erekuce. Prár,rrí moci příkaz-r k úhradě ná1<ladťl exekuce budc ere}crce

provedena. Splněním vymálraného nároku a uhiazenítn ňlohy zanká ákaz Podle bodu tÍl.

tohoto usnesení a majetek, Ker1 je postižen exekLlčním příkazem, jiŽ srníte převést na jinélro,

zatížitho nebo s ním jinak nak]ádat. Jinak exekutor exekuc i p1,ol,edc.

V Přerově dne 21, července 2010

Mrgn Zuzana Vizrarová, v, r.

lyšší sor,rdní úředrr ice

Za správnost v;-lrotoven í :

Markéta VysloLžilová


