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značka oprávněného:
- Naše č.j.:

203 Ex 61057lt3-24

UsNEsENí
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený

provedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodnísoud pro Prahu 3 dne2t.1,.2Q74, č.j,36EXE145/2ot4,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: elektronický platební rozkaz ze dne
22.10.20t3, č.j. EPR 288742/2013-6 vydal Obvodní soud pro Prahu 3 k uspokojení pohledávky oprávněného: Statutární
město Přerov, Bratrská 34, 75OO2 Přerov, lČO OO3O1825, proti povinnému: STATUS MEDlA s.r.o., Pod Krejcárkem
975/2, t30OO Praha Žižkov, lČO 29057515, v částce gO 852,32 Kč s příslušenstvim, jakož i njttaaů exekuce, jejichž výše
se určuje zvláštním rozhodnutím,

rozhodI takto:

Exekucese zastavuje.

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.

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 dnů od právní moci usnesení.

odůvodnění:
SoudnÍ exekutor byl pověřen provedením exekuce, které vydal dne 2LL2O|4 č.j. 36ExE145/2ot4, které

vydal Obvodnísoud pro Prahu 3, na majetek povinného ajejím provedením byl pověřen navrženýsoudníexekutor.
Oprávněný souhlasí se zastavením exekuce pro nemajetnost povinného, jelikož soudní exekutor při řízení

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

zastavením oprávněný.
Oprávněnému a soudnímu exekutorovi nelze vytknout procesní zavinění na zastavení exekuce, a proto mají

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

výdajů svých nebo svého jiného zástupce, přizná soudní exekutor náhradu v paušální výši určené zvláštním právním
předpisem. Paušální náhrada zahrnuje hotové výdaje účastníka a jeho zástupce, Výše paušální náhrady se řídí zněním
yvbiejkyj-. l§J/a!r§!. Náklady oprávněného činí 300,- Kč, když za každý úkon ve smyslu § 1 odst. 3 vyhl. č.
254l20t5 Sb náleží dle § 2 vyhl. č. 254120!5 Sb. paušální náhrada á 300,- Kč (popř, 100,-Kč ve věcech dle § 2 odst. 2
vyhl. č. 254/20t5 Sb.|.

Povinnému bylo dále uloženo zaplatit soudnímu exekutorovi náhradu nákladů řízení spočívající v odměně
exekutora dle § 11 odst. 2 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., náhradě hotových výdajů dle § 13 odst. 1
věta prvá cit. vyhl. a2t% daně z přidané hodnoty dle § 87 odst. 1,e.ř.

(Náhradu nákladů řízenísoud. exekutora uhrad'te na účet č.I7523649610300 vs:5556].05713,vedeného u ČSOs)

P o u Č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního
exekutora. O odvoláni rozhoduje Městský soud v Praze.

V Přerově dne 19.10.20].6

JUDr. Lukáš Jícha
soudní exekutor
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