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Pro platby povinných (dlužníků) u ČSOa ll č.ú. 175 236 496/0300 ll

značka oprávrtélÉno: DL9 l La
Naše č.j.:

203 Ex 09405/10-39

UsNEsENí
Soudni exekutor JUDr. Lukáš.]ícha, se sidlem Éxekutorského úřadu Přerov, Kornenského 3B, povéřený

provedenín exekuce na základě r-tsnesenÍ, které vydal Okresní soud v Přerrrvě dne 15.4.2010, č.j.29EXE44Bl7ota.16,
kterýnr lryla nařizena exekuce podle pravornocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz ze dne 4.3,2004, č.j,
Ro211B/2003-B vydal Okresrii soud v Pierovó, platební razkazze dne 13,2,2001, č) RoZaI8l2000- vydaI Okresni soud
v Přerově, plalebni rozkaz ze c]ne 14 1.2003, č^j. Ro2468l2002-5 vydal Okresrri soud v Přerové k uspokojeni pohtedávky
oprávnéného: Domovní správa mésta Přerova, Blahoslavova 3, 75002 Přerov. 1Ča 4f 7847'lX ,^.t lllĎr u* n,,'
a.JVnkáL BIahosl;,lova ], 75002 Přerov, lČo 66243459. protr povinrtému:

Částce 82 682,00 Kč s pl l)lu5eTstvlnl 1akož i nákladů exekuce, jejichž
VY!e 5e UlcU]e ZVliistr]lrT] IoZrlUUllLl!llll/

l.

rozhodl takto:

Exekuce5e za5tavuje.

Povinný je povinen zaplatit oprávněnému náhradu náktadů řízení ve výši 12 753,- Kč do tří dnů od právní
moci tohoto usnesení, k rukám právního zástupce oprávněného.

5oudní exekutor nemá nárok na úhradu nákladů exekuce.

odůvodnění:
Usneseninl ze dne 15,4.2010 č.1. 29EXĚ448/Zarc-rc, kiere vydal Okresnr soucl v Přerově, byla nařizena

exekuce na rnajetek povinrlého a jejim provedenim byl pověřen navržený soLidni exekutor,
Oprávněný souhIasí se zastavením exekuce prr: nemajeinost povinného, jelikož soudní exekutor při řízení

nezjistil žádný postižitelný majetek, ž llěhož by bylo možno pohiedávku oprávněného uspokojit,
Dle § 55 odst.4 exekucního řádu o zastave|]í exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu. souhlasí,li se

zastaven inr oprávnéný.
Oprávněnérrru a soudnírrtu exekutorovi ne|ze vytknotrt procesni zavinéní rra zastavení exekuce, a proto rrrají

proti povinnérrtr: právo na náhradu nákladŮ řizeni, kteró jim v souvislosti s exekucí vznikiy.
Soudníexektrtor proto 1:ovinnéntu uložil podle § 89 véty prvniexekučr.ího řádu zaplatit oprávněnému náklady

právního zastoupení spočívajicí v odrrrěně advokáta z tariíni hodnoty určené v § 7, popř. § 14b vyhl. č. 177 lL996 Sb.,
nóhradě hotových výclajŮ dle § l"3 odst. 3, popř. 9 14b vyhl, Ministerstva spravedlrrosti č, L77l1996 Sb. a 21% daně z
přidané hodnoty dle § 137 odst. 3 o.s.ř.

Sor_rdní exekutor náhradu dalŠích nákladů exekuce nepožadoval. když mu byly povinným částečně uhrazeny
na základé již vydaného přikazu k úhradé nákladů exekuce a dosud vymožené částky,

Poučení Proli tomuto usneseníje možno podat oclvoláni do 15 dnů od jeho clorlrčení prostřednictvim
soudrrího exekutora. O odvoláni roziroduje Kraiský sotLd v Oslravó.

Nigr. Pavel Ščučinský, exekutoiský kandíclát
pověřen JUDr. Lukášem ]íchor-r, soudním exekuiorem
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V Přerově dne 30,10,20]"B



Doložka konverze na žádost do dokumentu y listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 114778476-107628-§an0111500
Převedením z dokumentu obsťeného v datové zprávě. skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu,
jehož převedením vznikl,

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepoťvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu ajejich
soulad s právnirni předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě bi,l podepsán kvalifikovaným elekronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla or,ěřena dne l0.01.20t9 v 11:l5:10. Kvalifikovaný elektronick}
podpis byl shledán platnýnr (dokunrent nebyl změněn) a ovčření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamll zneplatněných certifikátů vydanérrru k datu
l0.01.2f}l9 1a3214. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisir: číslo kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis 38 84 0E. kvalifikovaný certifikát pro elektronicki podpis byl vydán kvalifikovaným
poskýovatelem služeb vy,tvářejících důvěru PostSignum Quali{ied CAl, Česká pošta,, s.p. [IČ 47114983| pro
podepisqjicí osobu Mgr. Pavel Ščučinskýo kandidát soudního exekutora, JUDr.iuMš Jícha,soudní exelruior,
24, JUDr. LuMš Jícha, soudní exekutor [rČ 04S86614l. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným
kvalifikovanýrn časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časov}m razítkern vydaiim
kvalifikovaným posIqytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 10.01.20l9 v ll:l5:10. Úaa;ě o
časovóm razítku'. datum a čas 30.10.2a18 ú:14:19, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 2D CB
E9_, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným posky,tovatelem Post§ignum Qualified CA 3, Českí pošt4 s.p.
[lC 47114983].

Vystavil: Dutko Petro JIIDn, advolcít
Pracoviště: Dutko Petr, J[IDr., advolcit
v Přerově dne 10.01.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
PETR DUTKO
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u Českó advc{atni kcr:Toty v ří&§a

pod eviíJ. č. 4817 Iillllllffiffiffiffiffilllll
11 47 7 847 6-1 07628_ 1 90 11 0 1 1 1500

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrdlní evirlenci
h tt ps : //www cze c h po i nt, cďover ou aci do l tl zky.

doložek přísfupné způsobem umožňujícím dtilkavý přístup na aďrese


