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ll;:i;, iii:i,j.§o_udní*axBkut§ň*Ji,lDr-,Lu.kaš_*4ícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komerrského 38, pověřený
piověčiiiiírfr-ii;ekŮ;é"ň; rářl;áfi;n;;;í, které vydal Okresnísoud v Přerově dne 20.11,2a12, č.j.29§XĚ2415/2012_8,
kterým byla nařizena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze dne
10.9,2012, č.j, LLEC206/ZOL2-1,3 vydal Okresní soud v Přerově k uspokojeni pohledávkv oprávněného: Statutární
město Přerov, Bratrská 34,75aa2 Přerov, lČ0_ 0030]_s25, proti povinnénru:'

jejichž výše se určuje zvláštním rozhodňútím, 
l v Částce 88 794'66 KČ s PřísluŠenstvím' jakoŽ Í nákladŮ exekuce'

rozhódl takto:

l. Exekurese zastavuje.

tl. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému náhradu nákladů řízení ve výši 300," Kč do tří dnů od právní
moci tohoto usnesení, k rukám právního zástupce oprávněného,

lll. Povinný je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, se sídlem v Přerově, Komenského
38,75002 Přerov, náhradu nákladů řízení ve v,ýši 7 865,00 Kč, do tří dnú od právní moci usnespní.

odůvodnění:
Usnesením ze dne ?O.LL.2012 č.j. 29EXE2415/2012-8, které vydal Okresní soud v Přerově, byla nařízena

exekuce na majetek povinného a jejím provedením byl pověřen navržený soudní exekutor.
Oprávnéný souhlasí se 2astavením exekuce pro nemajetnost povinného, jeiikož soudní exekutor při řízení

nezjistil žádný postižitelný majetek, z něhož by bylo možno pohledávku oprávněného uspokojit.
Ple § 55 odst, 4 exekučního řádu o zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se

lestavením oprávněný.
Oprávněnému a soudnímu exekutorovi neize vytknout procesní ravjněni na zastavení exekuce, a proto maji

proti povinnému právo na náhradu nákladů řízení, které jim v souvislosti s exekucí vznikly,
Účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § ],37 odst. 2 o,s.ř. a který nedoložiI výši hotových

výdajů syých nebo svého jiného zástupce, přizná soudní exekutor náhradu v paušální výši určené zvláštním právnim
předpisem. Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce. Výše paušální náhrady se řídí zněním
vyhlášky č, Z54/Za§ 5b. Náklady oprávněného činí 3ů0,- Kč, když za každý úkon ve smyslu § ]. odst. 3 vyhl. č.

Z54/ZOL5 5b náleží dle § 2 vyhl. č, 254l20t5 5b. paušální náhrada á 300,- Kč {popř. ]_00,-Kč ve věcech dle § 2 odst. 2
vyh|. č. 25412015 Sb,).

Povinnému bylo dále uloženo zaplatit soudnímu exekutorovi náhradu nákladů řízení spočívající v odměně
exekutora dle § 1]_ odst, 2 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 33012001 5b,, náhradě hotových výdajů dle § 13 odst, 1

věta prvá cit. vyhl. a 21% daně z přidané hodnoty dle § 87 odst, 1 e.ř,

(Náhradu nákladů řízenísoud. exekutora uhrad'te na účet č. 175 236 496/0300 vs:5555551,512, vedeného u Čsoa)

P o u č e n í: Proti tomuto usneseníje možno podat oŇolání do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím
soudního exekutora. O odvoláni rozhoduje Krajský soud v Ostravě,

V Přerově dne 19.10.2016
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