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Pro platby povinných (dlužníků) + ČSoB ) ó.ú. 175 236 496 / 0300 + var. symbot;2345910

č.Z. 2035
značka oorávněného: D59/10. Naše ě.j.:

103 Ex 23459/10-12

ExExučt{Í pŘÍr^Az
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Konrenského 38, pověřený

provedením exekuce na zák_ladě usnesení, které vydal Okresní soud v Přerově dne 2] .7.2010, č-j 28EXEl17212010-14,

kterým byla nařízena exekuce podie pravomocných a vykonatelných rozhodnuti: rozsudek ze dne 22.1.20a1, č,j,

ttizlltŽooyl6vydalOkresnísoudvPřerově,rozsudek zedne22,1.2002,č.j. 11C3741200I-21vydaiOkesnísoudv
přerově, rozsudek ze dne 12.3,2003, č.j, 13c49na03-33 vydal Okresní soud v Přerově k uspokojení pohledávky

oorávněného: Domovní správa rněstaPřerova, Blahoslavova 3,':-5a02 Přerov, ]rČa 47§4728, zast. JUDr. PetrDutko,
aávokát. B lahó§ávave-Ž :l SOó;Z-P réróu, 

-iČO 
66243459, protj povinné mu :

14 4bZ,Uu l(c s prl.\1trsťIllitVlll.t. JaKoZ 1 naK]aclLl exekuce, jejichŽ výŠe se urČuje zvláŠtním

ňffiEnLrtim,

rozhod] o provedení exekuce

prodejem všcch podle zákona postižitclných movitých věcí nebo spoluvlastnického podílu
povinného na movitých věceclr podle § 49 odst. 1 písm. e) Exekučního řádu,

a to za účelem irspokojení pohleclávky oprávněného ve výši:

- nairloOy nalézacího řízení ,..... ......,.,,........,,.. ", " 13 880,00 Kč
_ a.25vc delrní poplatek z prodlení z částky 16 783,00 Kč od 6.8.2001 do zaplacení
_a,25vo denní poplatek z prodlení z_ částky 1791,00 Kč od 1.1.2001 do 19..1,2001

_ 0,25v" clenní poplatek z prodlení z částky 1 288,00 Kč od 20.4.2001 <io 3.5.2001

- 0,25o/c denní poplatek z_ prodlení z částky 1 286,00 Kč od 4.5.2001 clo 16.4.2002

-0,25ck dennípoplatekz,prodlenízčástky l3 321,00Kčod6"1.2001do 15.4.2002

- 0,25c/c denní pop)atek z prodlení z částkv 6 90,+,00 Kč od l6.4.2002 do 16.5,200,1

- 0,25o/o denní poplatek z prodlení z čzistky 6 404,00 Kč od 17.5.2004 do zaplacení
_ 0,257c denní poplatek z prodlerrí z_ částky 14 364,00 Kč od 6. l,2007 do zaplacení

povinný je tlírle povinen zaplatit náklady elekuce, které budou v1,,čísleny samostatným rozhodnutím.
(Přectběžné náklady exekuce ,.........,.90900Kč)

Soirc]ní exekutor je oprávněn r.rčinit osobní prohlídku povinného a prohlídkir bytu, sídia, místa podnikíiní a
jiných nústností povinnóho, jakož jeho skříní, nebo jinýcl.r schránek v nicli.r_rmístěných, kde nrá povinný sl'Ůj rnajetek,

2atínr úče]enr je oprár,něn zjeclnat si do bytu nebo jiné místnosti přísttlp, popřípadě trzavř-ené skříně, nebo jiné schránkY

otevřít,

povinn_ý unložní soudnínru exekutorovi přístup na všecirna místa, kde rná své nrovité věci Lrmístěny,

Každý, v jehož objektu má povinný svůj bl,r, sídlo, místo podnikání, nebo své jiné místnosti, je povinen strpět,

aby soudní exekutor nebo ten, kdo pror,ádí ,exektrci, provedl prohlídku bytLr a jiných mjstností por'ínného. NesplnÍ-li

tuio povinnost, je ten, kclo provádí výkon, oprávnčn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinnóho přístup,

p o rr č e n í: proti exekučnímu přftaztr není přípustný opravný prostředek.

V Přerově dne 11.E.2010

JUDr, Tomáš Vrána
soudní exekutor
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Exekuční přftaz se doručuje: 1x oprávněnému
1x povinnému

Upozornění pro porinné:
Pověřený soudní exekutor Vás upozorňuje na ust. § 58 odst, 2 exekučního řádir, dle kterého lze exekuci vjednom
exekuČním řízení Provést více zprisoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenýnri způsoby. K provedení exektte více
nebo vŠemi Zákonem stanovenými zpŮsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Rozhodnrrtí o provedení exekuce
zpŮsobem, jenŽ je obsahem tohoto exekuČnfto příkazu tak nebrání vydání dalšícú exekr_rčních příkazir postihujících jiný
nrajetek, čijiné zdroje příjmů povinného.
Yzájma předejití takovému po§tupuse povinný vyzývá, aby obratem kontaktoval pověřeného soudnílro exekutora a
navrh] co nejvhodnější způsob řešení svých dtuhťr, ježjsou předmětem exekučního ffzení.
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