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soudní exekutor JUDr. Lukáš .lícha , 750 02 Pře rov. Komenského 38
tell 588 003 999 . fax: 58B 003 990
e-nlail: urad@eujicha,cz r i}",]ternet: www.eujicha.cz . lD datové schrá
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UsNEsENl
Soudní exekutor.JUDr. tukáš ]ícha, se sídIerrr Éxekutorského úřadu Přerov, Konrerrskóho 3B, povéřerrý

provedenirn exekuce na základě usnesenÍ, které vydal Okresnísoucl v Kroméříži dne 8,7.2010, č.j. i2EXE721lzan-25,
kterým byla nařízena exekuce podle pravonlocných a vykonátelných rozhodnutí: platebni rozkaz ze dne 72,2.20a7, č.j.

Rola4/2{]t]2,5 vydal Okrcsni soud v Přerovó k uspokojení pohiedávky oprávnénóho: Domovtrí správa nlěsta přerova,

Blahoslavova 3, ?\a02 Přerov, lČo 47184728, 2ast, ]UDr- Petr DUtko, advokát, Blahoslavova 2, 75Oo2 Přerov, lČO
66'213459, proti povlnl,cInl

-]

-

.tstce ] b /U9,t]0 Kc s prísILlšenstvim, jakož i
náktadu exeKuLe, JeJlLll1 !y)e se urČu.je zvlaŠtnin-r rozhodnutim,

rozhodl takto:

Exekucese za9tavuje.

Povinný je povinen zaplatit oprávněnému náhradu nákiadů řílení ve výši 8 5a3,- Kč do tří dnů od právní
moci tohoto usnesení, k rukám právního zá§tupce oprávněného,

Povinný je povinen raplatit 5oudnímu exekutorovi JUDr, Lukáši Jíchovi. se sídlem v Přerově, Komenského
38, 75002 Přerov, náhradu nákladů říaení ve výši 7 865,- Kč, do tří dnů od právni moci usnesení.

odůvodnění:
Usneserlim ze dne 8.7.2OIa Č.j, 12EXE721l20|0-25, které vydal Okresní soud v Kroměřiži, byla nařízena

exekuce na majerek povinného a jejir"rr provedeníli byl pověřen navržený roudníexekutor,
Oprávněný 50uhlasí sé zastaverrím exekuce pro nernajetnost povinného, jelikož soudní exekutor při řízení

nezji§til žárlný postižitelný nrajetek, z něhož by bylo nrožno pohledávkr-r oprávněného uspokojit,
Dle § 55 odst.4 exekučniho řádu o zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu. souhlasí-li se

zastaVenim oprávněný,
Oprávněnernu a soudttírrtu exekutorovi nelze vytknoul procesní zavinění na zastavení exekuce, a proto mají

proti povinnérlr,r právo na náhraclr: nákIadů řizeni, které jim v souvislosti s exekucí vznikly.
Soudniexekutr:r proto povinrlému uložil podle § 89 véty prvniexekučního řádu zaplatit oprávněnému náklady

pravrriho za:;toupeni spoČívající v odrněně advokáta z tarifni lrodnoty určené v § 7, popř. § 14b vyhl. č, 177/1996 Sb,,
náhradě hotových výda.iů dle § 13 odst, 3, popř. § 14b vyhl. Mini§terstva spravedlnosti č. l}]/1996 Sb. a 210z6 daně z

přidané hodnoty dle § 137 od5t. 3 o.s,ř.
Povirrnému by1o déle uloieno zap{atit soudninru exekutorovl náhradu nákladů iízeni spočivající v odrněné

exekutora dIe § 11 od5t.2 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č.330/ž001 Sb., náhradě hotových výdajů dle § 1^3 odst. 1

věta prvá cit. vyh|. a 21?i dané z přidané hodnoty dle § 87 odst. 1 e.ř, ?

(Náhradu náklaciŮ řízeni soud, exekutora uhr.';dte rra účet č. 175136 49610300 vs:5551817410, vecjeného u ČSOa;

Poučeni Proti tomLrto usnesení,ie možno poclat odvolání do 15 dnů od jeho do.ručerrí prostřednictvíln
soudního exekutora. O odvoiáni rozhodu.jc Krajský soud v Brně.

M gr. Pave l ŠčLrči n ský, exe kuto rský ka ncl iclát
povéřen JUDr. Lukášenr Jícl-tott, soudním exekutorenr
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V Přerovó dne 30.10,2018



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, kteý vznikl pod pořadovýrn číslem ll4778t83-107628-1901l0l11131
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu,
jehož převederríln vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu ajejich
soulad s právními předpisy.

Vstupní dokurnent obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovanýnr elektronic§m podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne l0.0l ,2a19 v 11;ll:38. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vťrči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu
l0.01.20l9 l0:l0:54. Udaje o kvalit'ikovanénr elektronickérn podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis 38 84 0E, kvalifikovaný certifikát pro elekŤronický podpis byl lydán kvalifikovaným
poslq,tovatelern služeb r,1,,tvářejících důvěru PostSignum Qualified CA2, Ceslcí pošta, s.p. [IC 47114983| pro
podepisující osobu Mgr. Pavel Ščučinský, kandidát soudního exekutora, JUDr:iuMš JÍcha,soudní exeúio.o
24, .IUDr. LuIc{š Jíchao soudní exekutor [IČ 048866]{|.lJznávaný elektronický podpis byl označen platným
kvalilikovaným časovým razííkem nebo l<valifikovaným elektronickým časov}m razítkem vydanýrn
kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 10.0I.2019 v ll:ll:38. Úaale o
časovém razítku: datunr a čas 30.10.201817:14zl53, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 2D CB
EA, časové razítko bylo r,ydi{no kvalifikovaným poskytovatelem Post§ignum Quatified CA3, Česk{ pošta, s.p.

[rC 47114983],

Vystavil: Dutko Petr, J[IDr., advolc{t
Pracoviště: Dutko Petr, JtlDr., advoluit
v Přerově dne l0.01.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
PETR DtJTKo

otisk úředního razitltal
JlJDr. Fe,'r DL.,Ti{ů
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Pozndmkt:

konírolu táo tloložky ll.e pťolJést v centrólni evidenci
htt ps : //wwv, c ze c h po i n t. c ďove r ov a c i do l o zky.

tloložek přístupné způsobem umožňujícím rlólkavý přístup na adrese


