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Jednací číslo: 23 Ro 1 182DOa5-5
PLATEBNÍ nO ZRAZ

okresní soud v přerově rozhodl vyšší soudní úřednici Janou Švecovott
ve věci

ža|obce (žalobkyně): Domovní správa města Přerova, Blahoslavova 3. Přerov,
zastoupen(zastoupena): JUDr.Petrem Dtrtko, advokátem se sídlem v Přerově. Blahoslavova 2.
proti
ža,lovan!4quližalované): } i . nar. ---*r byem Přerov.

o zap|acení 11.049,-Kč s příslušenstvím,

takto:

1. Soud ukládá žalovanému (žalované), aby do 15 dnů ode dne doručení platebního rozkaztt

zaplatil('a) žalobci (žaiobkyni)

a) pohledávku ve \,_Ýši 16.660,-- Kč s poplatkem .z pront.ni ve výši 2,5 promile denně cC
06.11,2003 cto 18.05.2005 vcelkové částce 12,a47.-- Kč, dále částku 389,- Kč spoplatkem
z prodlení ve výši 2,5 promile derrně zdlužné částky v celkové částce 342,-Kč do 18.5,2005 a
dále od 19.5.2005 s poplatkem zprodlení ve výši 2,5 promile denně zd|užné částky 17.049,-
Kč až do zaplacení dlužné částky,

b)náhradu nákladů íizení ve výši 9,259,90 Kč, tl.to k rukárn JUDr.Petra Dutko, advokáta,

netro

aby podal(a) proti tomuto platebnímrr rozkazu do 15 dnů ocie clne jeho doručení Ll

podepsarrého soudu odpor.

11, Ža|ovaný(á) je povinen (povinrra) zaplatit České republice - Okresnímu soudu v Přerově
soudní poplatek za žaLobll (návrh na zahájeni íizeni) ve výši --Kč do 3 dnů od právní rnoci
tohoto platebního rczkazu.

Soudní poplatek je íŤebazaplatit podepsanému soudu
*) v kolcíclr na připojeném tiskopise 

"*) na účet, ktery bude sdělen po právní moci platebního rozkazu.

(O.s.ř.č.105- platební rozkaz proti jednomu žalovanému - první strana)



P o u Č e n Í : VČas Podaným odporem se platební rozkazv plném rozsahu ruší a soud k
Projednání a roáodnutí věci nařídí jednání, Opožděně podaný odpor nebo
odPor Podaný tim, kdo k němu není oprávněn, soud usnesením od*itn",
Platební razkaz,proti němuž nebyl podan odpor nebo proti némužpodaný
odpor byl soudem odmítnut, má účinky prav.mocného rozsudku"
Proti qPoku o nahradě nákladů fr:zenia výroku o povinnosti zaplatttsoudní
PoPlatek je moŽno podat odvolrání do 15 dnů ode dne jeho aorueení ke
krajskému soudu v ostravě prostřednictvím podepsaného soudu.NesPlnitĚntí(á) dobMim tozkazem uložené
povinnosti, může se oprávněný(á) domáhat naŤízeníqýkonu rozhilwl

V Přerově, dne 30. května 2005

Jana svecová
vyšši soudní úřednice v.r.

Za spráfr}ost vyhotovení :

Pavla Friinmlová

*) nehodící se škrtněte

(o.s.ř. č.105 - platební rozkazptotijednomu žalovanému * druhá strana)


