
.íednací číslo : Ra 22452a03 _ 4

P!ATEBNI RoZKA7

okresni soud v přerově rozhodl wšší soudní úřednicí Jantru kadlecovou
ye věci
žalobce (žalobkynč} Domovní spniva města Přerova, Blahoslavova _3

právně zastoupené(ho) JtJDr. Petrem f)utkern. advokátem v Přerově, Blahoslavova 7
proti
žalovanému(žalované)
r.č. (nar.)
b3,tem - sídlem

o zapiacení

i ťřerov

l0.152.- Kč s příslušenstvím.

takťo:

lCO ll

1. Soud ukládá žalovanému (žalovarré). aby clr: t5 dnů ode dne dorttčeni platebního rozkaztt
zaplatil(a) žalo bci (žaloblcyni}

a) pohledávku ve výši l(). l52,- Kč, s poplatkem z prodlení ve v.vši 2,5 prrrmile denně od
6.11 2Oa2 do 24"l(),2(}{)3 v celkové částce 4,8-56"- Kč a dále od 25.10,2OO3 s poplatkem z
prodlení ve v}ši 2,5 promile denně z dluž_né čestky ld).152"- Kč ť do zaplacení.

br) náhradu nákladů řízení ve ýši 6.630"- Kč. k rukám JtjDr. Petra Dutko. advokáta.

netlo

aby podal(a) proti tomuto platebnímu razkazu do 15 dnťr ode dne jeho doručení u podepsaného
soudu odpor,

[tr. Pro případ, že bude podán odpor.. soud ukládá žalovanému (žalované},aby se ve lhťrtě 3O
dnŮ ode dne podáť odporu proti platebnínru rcrzkazrr písemně vyjádřil(a) ve věci samé k
žalotrc. která mu (jí) byla dtrručena spolu s platebním rozkazem,
Ve lyjádřeni je žalovaný(á) povinen(povinna} uvést, zda narok uplatněný v žalobě uzmává.
popřipadě zda nárok uznávájen zčásti nebo co do základu. L.lzná-li nárok. rozhodne soud na
tomto aikladě o věci samé (o její části nebo o je_iim zakladu) rclzsudkem pro uznání (§ l53a
tldst.l tl.s.ř. ).

Jestliže žalolaný(á) nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, je povinen (povinna) ve r,y_iádřen1
vyličit rozhodující skutečnosti o věci samé. na riichz stavi svoji obranu proti žalobě. a oz,načit
důkazy k prokázáni svých tvrzení, K v"vjádření musí připojit listiny, na něž se ve svém
vy,|ádření odvtllává. Vy.iádřeni je třeba předložit strudu ve 2 vyhotoveních"

Nemůže-li žalovaný{á) podat ve stanovené lhůtě písemné vy.iádření ve věci samé, je povinen
(pcvinna) před uplynutínr stanovené lhůty sdělit soudu, jaký, vazný důvod rnu fií)'rl tom brání.



},la v}zvu sorrdu je povinen (povinna) tvrzený vážný důvod prokázat.

III" Žalovaný(á) je povinen (povinna) zaplatit České reprrblice - Okresnímu strrtdu v Přerově
soudní poplatek zažalobu (-návrh na zahájení íizení\ ve výši // Kč do 3 dnů od právni nrclci
tolrotrr platebního rozkazu.

Soudní poplatek.ie třeba zaplatit podepsanénru soudu
*) v kolcích /l
*) na účet. který trutle sdělen po právní rnoci

Poučen,í:
Včas podaným odporem se platební rozkaz v plném rozsahu ruší. Opožděně podaný odpor
nebo odpor podaný tím, kdo k němu není oprávněn, sottd usnesením odmítne. 4
Platební razkaz. proti němuž nebyl podár3dpg nebo ptffi ně.ry.qfuodaný odpor byl soudem
odmítnut, má účinky pravomocného rozsudkrr. .l*r; . ,;i,u*il
Proti qfroku, kterým bylo žalovanému (žalované) ultůi;,. ab,lile ve věci samé písemně
vyjádřit(a), není odvoláni přípustné.
Podá-li žalovaný(á) proti platebnímu rozkazu včas odpor a jestlře se bez važného důvodu ve
věci samé včas písemně nevy,jádří a ani ve stanovené lhůtč soudrr nesrlělí, jaký vážný důvod
mu (í) v tom bráni. bude mít strud za ta, že nár<sk, který .ie proti rrěmu (ni) žalobou
uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudk§m pro uznáni (§ l53a odst. 3

o.s.ř.).
Pcldá-li ža\ovaný(á) proti platebnimu r<rzkazu včas odpor a nebudou-li splrrěny prrdmínky pro
vydání rozsudku pro uznání. soud k pro_iednání a rpzhodnutí věci nařídíjednáni.
Proti výroku o náhratiě naklarJů Ť:zeni a výroku o povinnosti zaplatit soudní poplatek je
možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jehcr doručení ke Krajskómu soudu v Ostravě
prostřednictvím podepsaného soudu"
Nesplnili povinný(á) dobrovolně tímto platebním rozkazem uiožené povinnosti, může se
oprávněný( á) dorrláhat nŇízení qýkonu rozhodnutí.

V Přerově dne ža.1.2aa4
Jana kadlecová

vyšší soudní úřednice

Za správno st vy-ho tg ven i

Karla Došková \
I
l1

*) rrehodící se škrtněte (O.s.ř. č.l07-platebói razkaz proti jednomu žalovarrému s ul<rženim

ptlvinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci)


