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DATOV.,i
Exekutorský úřad přerov SÓrrnĚi-: i;, 11 ,B7 , ?a12

soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána r 750 00 Přerov, Komenského 38
tel: 581 216 030 r fax 5B1 738 020
e-mail: urad@exekuce.cz r internet: www,exekuce.cz r lD datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužnlkŮ) + ČSoB ž é.ú. 175 236 496 / O30o , var. symbol: 2345910

značka oorávněnéhol D59/10.
Naše č.j,;
103 Ex 23459110-29

EXEXUČXÍ PŘÍKAZ
Soudní exekutor rLIDr. Tomáš Vrána, se sídlem Erekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený

provedením exekttce na základě usnesení, které rydal Okresní sotrd v Přerově dne 2I_7 .2010, č j. 28EXE |I2zl2al0-14,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a r,rykonatelných roáodnutí: rozsudek ze dne 22.1 ,200l, čj.
11C373l2001-16lydal Okresrrí soud vPřerově, rozsudek ze dlle?2.1 .2002, čj. 1IC374Da01-21 qdal Okresní soud v
Přerově, rozsudek ze dne 12,3.20a3, čj. 13C49Da03-33 rydat Okresní soud v Přerově k uspokojení pohledávky
oprávněného: Domovní správa nrěsta Přerova, Blalros]avova 3,75002 Přerov, ICO]7L84]28,z49t. JUDr, Petr Dutko,
adyq\át, Blahoslavova 2, 75002 Přerov, |CO 66243459, proti povinnétnu

příslušensfuim, jakož inákladů exekrrce, jejichž rnýše se určqe zvlastn]ln íoutrvurrurrrlr,

rozhod] o provedení exekuce

přiká záním pohledár,ky srážkami ze mzdy poyinného
( § 49 odst. 1 písm. a) Exekučníbo řádu )

Eva l\{irgová, Za \' áhou 65311,1, 75102 Troublty, r.č. 665515/0106

na kterou má nárok vůči plátci nzdy:

JOSEF LAREFI s.r.o., Komenského 380i45,75002 Přerov I-NIčsto

Plátci rnzdy se přikazuje, aby od okamžiku doručení tolroto exekučního příkazu provádčl ze mzdy povirrného
srážky až do výše plného uspokojení pohledávky oprávněného:

_ náklady nalózacího řízení ,..,.,.... .13 880,00 Kč
- a,25oÁ denní poplatek z prodlení z částky 16 783,00 Kč od 6.8,2001 do zaplacení
- 0,25o/a denní poplatel< z prodlení z částky l 797,00 Kč od 1,1.2001 do 19,4.2001
- ú,75oÁ denní poplatek z prodlení z částky, 1 288,00 Kč od 20.4.2001 do 3.5,2001
- 0,25oÁ denní poplatek z prodle ní z částky 1 286$0 Kč od 4,5.200l rlo I6.4.2a02
- 0,250Á denní poplatek z prodlení z částky 13 321,00 Kč od ó.1.2001 do 15.4.2002
- 0,Z5o/o denní poplatek z prodlení z částky 6 90,í,00 Kč od 16.4,2002 do l6.5.2004
- 0,250Á denní poplatek z prodlení z částkv 6 404,00 Kč od 17,5,2004 do zaplncení
- 0,25aÁ denní poplatek z prodlení z částk1, 14 361,00 Kč od 6.1.2007 do .z_aplacení

Plátci mzdy povinného se přikazuje, aby mzdu povinného blokoval i pro předběžné náklady erekuce vyčíslené

v pořadí dle data doručení tolroto exekučního přikazu. Jejich lryše bude dodatečrlě upřesněna samostatnÝnr rozhodnutírrr
soudního exekutora s doložkou právní nloci.

Válederl k tornu, že ttsneserrí o nařízení exekuce již nabylo právní tloci a to ke dni 27 ,4.20l 1, vyzývá soudní
exekutor současně plátce mzdy, aby provedl exekuci srážkami lrymáhané pohledávky a jejího příslušensn,í ze mzdy
povinného v souladu s tírrrto exektrčním příkazelrl a přísiušnou částku po doručení vyrozumění o nabytí právní moci
exekučníbo příkazu poukázal na číslo účtu 175236496/0300 verlený u ČSOB Olomouc, \'S 234591033,

Částku odpovídající 1íši nákladů exekuce poukaže plátce mzdy na týž účet poté, co obdrží příkaz k úlrradě

nákladů exekuce,

P o u č e n í: Ploti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek,
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ZnrěnÍ-li §ePonařízeníexekucesrážkami zenizdyplátcemzdy,vztahujesenařízeníexekuce srážkamize
mzdy ina mzdu povinného u nového plátce mzdy!tI

Povinnost provádět sráŽky vzníká novému plátci mzdy již dnem, kdy se od povinnélro nebo od dosavadního
Plátce mzdY dorvÍ. že bYlo soudním exekutorem roáodnuto o provedení exekuce sráikami ze mzdy povinného a pro
jaké pohledávky,

Ten, kdo přijímá zaměstnance do práce, je povinen vyžádat si od něho powrzení rystavené tím, u koho
naposledy pracoval, o tom, zda byla nařízena exekuce srážkami z jeho mzdy, ktery-m soudním exekutorem a v čí
prospěch, Takové pofvrzeníje povinen kaŽdý zaniěstnavatel vydat zarněstnanci, který u něho přestal pracovat.

Zjistí-li ten, u koho povinný nastoupil nově do práce, že byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze nrzdy,
oznámí to bez odkladu soudnímu exekutorovi, kter"ý o tomto způsobu provedení exekrtce rozhodi.

Přestal-li povinný pracovat u dosavadního plátce mzdy, nrusí to oaránrit do jednoho t}dne soudnímu
exekutorovi, který o sráŽkách ze mzdy rozhod1. Do jednoho §dne musí povinrrý soudnímu exekutorovi rovněž ozrámit,
že nastoupil práci u jiného plátce mzdy.
6;.;grt,'ii,,:,,.i§?,i"i, .,+".',qi.i:"§ffi

i'Játie mzdy musí oznámit soudnímrr exekutorovi do jednoho týjdne že u riěhó'přBstbi pó§triffiill,at
Zároveň zašle soudrrímu exekutorovi vyúčtování srážek, které ze mzdy povinného provedl a lyplatil oprávněným, ev,
soudnínru exekutorovi a oznámí soudnímu exekutorovi, pro které pohledávky byla nařízena exekuce srážkanri ze ntzdy
a jaké pořadí rnají ty.to pohledávky.

Za nesplnění výše uvedených povinností může soud trložit povinnému i plátci mzdy pořádkovou pokutul!l

V Přerově dne l6,7.20L2

Mgr. Rerré Molryla, exeklrtorský kandidát
povčřen soudnírn exekuioleni JUDr. Tornášetn Vránou

Exekučnj příkaz se doručuje:
- 1x plátci mzdy
- 1x oprávněnénlu
- 1x povinnériru

Upozornění pro povinné:
Pověřený soudní exekutor Vás trpozorrittje na ust. § 58 odst.2 exekučního řádu, dle kterého lze exektrci vjednonr
exekučním řízení provést více zpŮsoby, popřípadě i všemi zákonem starroveným.i zpťrsoby. K provedení exekuce více
nebo všenri zákonem stanovenými zpŮsoby \ze přistoupit současně nebo postuprrě, Rozhodnutí o provedení exekuce
způsobem, 1enžle obsaliem tohoto exekučnílro příkazLr tak nebrání rydání dalších exekučních příkazů postihujících jiný
majetek, čijiné zdroje přijrnů povinného,
Vzájmu předejití takovéniu po§tupu se povirrný qzývá, aby obratenr kontaktoval pověřerrélro soudního exekutora a

navrh] co nejvhodnější způsob řešení srycil dtuliů, jež jsou'předlnětem exekučního řízeni.


