
. ' Jednací číslo: Ro 1939/2002 - 5

PLATEBNÍ ROZ K^Z
Okresní soud v Přerově rozhodl vyšší soudní ťrřednicí Janou Kadlecovou

ve věci

Žalobce (Žalobkyně): Domovni správa města Přerova, Blalroslavova 3, přerov,

zastouPeného (zastoupené): JUDr. Petrem f)utkem, advokátem, Blahoslavova 7, přerov,
proti
žalovanému r.č. |, přerov.

o ?.410,- Kč s příslušenstvím

takto:

I. Soud ukládá Žalovanénru (žalované), aby do 1 5 dnů ode dne doručení platebního rczkazu

zapl'atil {a) žalob ci (žal o bky n i )

a) Pohledávku ve qiši 7.410,, Kč s poplatkem z proclleni ve výši 2,5 promile denně od
6,2.2002 do 8.1 a.2002 v celkové částce 2.390,- Kč, a clále s poplatkem z prodleni ve výši 2,5
promile denně od 9. 10.2002 z ďlužné částky 7 .4l0,- Kč až do zaplacení.
s lll %o úrokem z prodlení od lll do zaplacení

s poplatkem z prodlení lll od lll do lll .nejméně

b) náhradu nákladŮ Ťízení ve výši 6.600,- Kč k rukám JUDr. Petra Dutka, advokáta,

ne["lo

aby podal(a) proti tomuto platebnímu rozkazu do 15 dnů ode dne jeho doručení u
podepsanélro soudu odpor.

IL Pro PříPad. Že bude podán odpor, soud ukládá žalovanému (žalované), aby se ve lhůtě 30
dnŮ ode dne Podání odportr proti platebnímu rozkazu písemně vyjádřil(a) ve věci samé k
žalobě. která nru fií) byla doručena spolu s platcbním rozkazem.
Ve vYjádření je Žalovaný(á) povinen (povinna) uvést. zda nárok uplatněný v žalobě uznává,
PoPříPadě zda nárok uznávájerr zčásti nebo co do základu. tjzná-li nárok, rozhodne soud na
tomto základé o věci samé (o její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro lznáni (§ l53a
odst. l o,s.ř.).
JestliŽe Žalovaný(á) nárok uplatněný v žalolrě zcela neuzná. je povinen (povinna) ve
vYjádření vYlíČit rozhodující skutečnosti o věci samé. na rrichž staví svoji obranu proti žalobě,
a oznaČit dŮkazy k prokázání svýclr tvrzení, K. vyjádření musí připojit listiny. na něž se ve
svém vyjádření odvolává.
Vyjádření je třeba předložit sorrdu ve 2 r,yhotoveních.



Nemůže_li ža|ovaný(á) podat ve stanovené lhůtě písemné vyjádření ve věci samé, je povinen

(povinna) před uplynutím stanovené lhůty sdělit sorrdrr , jaký vážný důvod mu fií) v tom bránÍ.

Na výzvu soudrr je povinen (povinna) tvrzetý vážný důvod prokázat.

III. Žalovaný(á) je povinen (povinna) zap\atit České republice - Okresnímu soudu v Přerově

souciní poplatek za žalobu (návrh na zahájení iízeni) ve výši lll Kč do 3 dnů od právní moci

tohoto platebního rozkazu.

Soudní poplatek je třeba zaplatit podepsanému soudu /// 
r

p o u č e n í: Včas podaným odporem se platební rozkaz v plném rozsalru rušÍ. OPoŽděně

podaný odpor nebo odpor podaný tím. kdo k němu neni opťávněn" soud

usnesením odmítne,
fil§bni ffikaz. proti ffiffffiilyl podffii.rl$o přoti iiěiit ž podaný

odpor byl soudem odmítnut. má účinky pravomocného rozsudku.
Proti výroku, kterym byio žalovanému (žalované) uloženo, aby se ve věci samé

písemně vyjádřil(a), není odvolání přípustné.
podá-li ža|ovany{á) proti platebnímu rozkazu včas odpor a jestliŽe se bez

vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhŮtě

soudu nesdělí, iaký važný důvoci mtr fií) v tom brání, bude mít soud za to, Že

nárok. kteú je proti němu (ní) žalobou uplatňován , uznává. Soud proto ve věci

samé rozlrodne rozsudkem pro uznánj (§ l53a odst.3 o.s.ř.),
podá-li žalovaný(á) proti platebnímu rozkazu včas odpor a nebudou-li splněny

podmínky pro vydání rozsudku pro užnání, soud k projednání a rozhodnutí

věci nařídi jednání.
proti výroku o náhradě nákladťr Hzení avýroku o povinnosti zaplatit soudní

poplatek je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke

Krajskému soudu v Ostravě prostřednictvím podepsaného soudu.

Nesplní-li povinný(á) dobrovolně tímto platebním rozkazem uloŽené

povinnosti, může se oprávněný(á) domáhat nařízeni výkonu rozhodnutÍ.

V Přerově drre 25.9,2003

Jana Kadlecová
vyšší soudní úřednice

Za správno 5ť rry*hotoveni :

Pavla Frimmlová

O.s.ř. č. l07


