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Dne;
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Vyřizuje:
lng. Pavla Haderková,
haderkova@exekuce.cz

Magistrát města Přerova
Bratrská'l09134
15002 Přerov

Naše č.j.:
103 Ex 06263105-24
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Oprávněný: Magistrát města Přerova, Bratrská

Povinný: !_. 11

lco 46587161

34,75000 Přerov, ICO 00301825

Yýzva oprávněnému

V exekuční věci pod č. l03 Ex06263105 na základě exekuěního titulu - rozsudek ze dne 18,6,2001,
čj. 8C 19412000-31 vydal Okresní soud v Přerově, rozsudek ze dne 21.8,200l, čj. 8C 21412000-21 vydal
Okresní soud v Přerově, platební rozkaz ze dne 26.8.2002, čj. l3C l05l2002-1l vydal Okesní soud v
Přerově, platební rozkaz ze dne 28.II.2003, čj. Ro 81312003-9 vydal Okresní sorrd v Přerově a usneseni
o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. 24Nc3 I3Zl2005-9, který vydal Okesní soud v Přerově,
dne 19.8.2005, o vymožení pohledávky, proti povinnému:
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navrlrujeme exekuční řízení proti povinnému zastavit pro nemajetnost povinného, neboť již byly využity
veškeré zákonné prostředky ke zjištění postižitelného majetku povinného, avšak bez pozitivnílro výsledku:

- povinný nevlastní nemovitosti postižitelné v rámci exekuce,

- povinný nevlastní motorové vozidlo postižitelné v rámci exekuce,

- povinný nemá útčet u peněžních ústavů se zťtstatkem postačrrjícím alespoň ke'krytí nákladů

spojených s jeho postižením,

- povinný nepobírá mzdu či jiný postižitelný příjem ve výši postačrrjící alespoň ke krytí nákladů

spojených s jeho postiženírn,

- rrebyl zjištěn jiný postižitelný majetek povinného,

- byly vyžádány zprávy příslušné zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečeni a

dalšich orgánů.
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Za této situace by bylo bezpředmětné dále pokračovat v exekuci, jen by se neúměrně zvyšovaly
náklady na exekuci.

Z tohoto důvodu Vás žádám o souhlas se za§tavením exekuce pro nemajetnost, resp. o sdělenío
zda s navrhovaným postupem souhlasíte.

Úhradu nakladů exekuce nepožadujeme.

Děkuji za spolirpráci a jsem s pozdravem.

Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát
pověřen soudním.exekutorem JUDr. Tomášern Vránou
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