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

provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Svitavách dne 30.9.20].0 , č.j.7EXE7!4l201,0-28,
ktením byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 17,8.2005, Č.j.

13C135/2005-23 vydal Okresní soud v Přerově k uspokojení pohledávky oprávnéného: Statutární město Přerov,
Bratrská 34, 75oa2 Přerov, lČO 00301825, zast. JUDr. Petr Dutko, advokát, Blahosl4yova 2, 75o!Z Přetov, lČO
66243459, proti povinnému: ,r,č. 

- 
Jlcor.č, :O 69207755, v cástce 24

678,00Kčspříslušenstvím,jat<ujezvláštnímrozhodnutím,

rozhodl takto:

Exekucese zastavuje.

ŽádnÝ z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení,

soudní exekutor nemá nárok na úhradu nákladů 
"*ekul",

odůvodnění:

Usnesením ze dne 30.9.2010 č.j. 7EXE71,4/2OLa-28, které vydal Okresní soud ve Svitavách, byla nařízena
exekuce na majetek povinných a jejím provedením byl pověřen navržený soudní exekutor.

Oprávněný souhlasí se zastavením exekuce pro nemajetnost povinných, 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.
Žádni1 z účastníků nepožadoval náklady řízení a rovněž soudní exekutor neuplatnil jejich náhradu, proto bylo

rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrocích ll. a lll. tohoto usnesení.

p o u č e n í : Proti tomuto usneseníje možno podat odvolání do ],5 dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního
exekutora. O odvolání rozhoduje Krajský soud v Hradci Králové.

V Přerově dne2Z3.2at7
Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát

pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

Toto rozhodnutí nabylo přávní moci 8.4.2Ot7

Právní moc vyznačil Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát, dne 22.5.2a17.
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