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UsNEsENí
Soudní exekutor ]UDr. Lukáš ]ícha, se sídlern [xekutorského úřadu Přerov, Konrenského 3B, povéřený

provedenÍnt exekuce na základě usnesenÍ, které vydal okresní soud v Přerově dne 14.7.2010, č.1,32EXElog2/2ola-fl,
kterým byla naťízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí; usneserri ze dne 9.B.2005, č,j.
20í312/2OO5-31 vydal Okresní soucl v Přerově, rozsudek ze dne 12.3.2009, č.j 16C29/2a09,11 vydal okresní soud v
Přerově, rozsudek ze dne 8.3,2007, Č.i. 1,5C22/2007-27 vydal Okresní soltd v Přerově k uspokojení pohledávky
oprávněného: Domovní správa |nésta Přerova, Blahoslavova 3, ]5002 Přo*v lČn &7 1341)L zaqŤ ]Ullř Pf'L: nlllkn.
advokeit, Blaho!ldvovaZ :rov, lČO 66243459, proti povinnémrr

|v Částce 67 993,00 KČ s příslr-rŠenstvím, jakož i nákladú exekuce, jejichž výše se
urcuje ZVlaštnlm růZhodnLJtiftl,

ll.

rozhodl taktol

Exekuce5e za5tavuj€.

Povinný je povinen zaplatit oprávněnému náhradu nákladů řízení ve výši 11 882,- Kč do tří dnů od právní
moci tohoto usnesení, k rukám právního zástupce oprávněného.

Povinný je povinen raplatit soudnímu exekutorovi JUDr, Lukáši Jíchovi, se sídlem v přerově, Komenskriho
38, 75002 Přerov, náhradu nákladů říeení ve výši 7 865,- Kč, do tří dnů od právní moci usnesení.

odůvodnění:
Usnesenírn ze dne 74.].201"0 Č,j. 32EXE1092/2al"a-ú, které vydal Okresní soud v Přerově, bylo nařízena

exekr-ice na majetek povinného a jejínr provedením byl pověřen navržený souclníexekutor.
Oprávněný souhlasí se zastavením exekuce pro nemajetnost povinného, jelikož soucjní exekutor při řízení

nezjistil Žádný postiŽitelný majetek, z néhož by bylo možrro pohledávku oprávnéného r_rspokojit.
Dle § 55 oclst.4 exekučního řádu o rastavení exekuce rozhodne exekuior i bez návrhu, souhlasí_li se

zastavenim oprávnéný.
Oprávněnémtl a soudnímu exekutorovi nrllze vytkrrout;rrocesní zavinětrí na zastavení exekuce, a proto nlají

proti povinnému právo na náhradu nákladŮ řízení, které jinr v souvislo§ti s exekuci vznikIy.
Soudní exekutor proto povinnénru uložil podle § 89 věty prvni exekučního řádu zaplatit oprávněnéntu náklady

právního zastoupení spočívající v odmČnó advokáta z tarifni hodnoty určenó v § 7, popi. § 14b vyhl. č.177l1996sb,,
náhradě hotových výdajŮ dle § 13 odst. 3, popř, § 14b vyhl. Mrnisterstva spravedlnosti č, !7}lLgg6 Sb. a 21% dané z
přidané hodnoty dle § ],37 odst,3 o,s.ř.

Povinnému bylo dále uloŽeno zaplatit soudnirnu exekutorovi náhradu nákladů řízeríi spočívající v odlněně
cxekutora dle § 11 ods{, 2 vyhl, MirTisterslva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., rráhrac.lě hotových výciajů dle § 13 odst. 1
věta prvá cit. vyhl. a 21% daně z přidané hodnoty dle § 87 odst, 1 e.ř,

(Nahradu nákladŮ řizení soud, exekutola uhrad'te na účet č.175 236 496/0300 vs:5551817710, vedenóho u Čsoa1

P o u č e n í: Proti tomuto usneseníje rnožno podat odvolánido 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím
soudniho exekutora. O odvoláni rozhocluje Krajský soud v Ostravě.

V Přerové clne 30,1ó.20:I-B
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Mgr. Pavel Ščirčinský, exekuiorský kancliclát
pověíen .lU Dr Lukášem J íchotl, sor-rcln ím exekutoren-l



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, ker;ý vznikl pod pořadovýrn číslem 114778308-107628-19a110111306
převedenírn z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu.
jehož převedenírn vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzl{e správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich
sclulad s právtrírni předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávé byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného ele}dronického podpisu byla ověřena dne 10.0l .2019 v 1l:13:14. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platn}m (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifilcítu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu
10.01,20l9 fi:32:|4, Udaje o kvalifikovaném elektronickérn podpisrr: číslo kryalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis 38 84 0E. kvalifikovaný certifikát pro elektronicki podpis byl vydán kvalifikovaným
poskýovatelem slrržeb vývářejících důvěru PostSignum Qualified CAz, Ceskrá pošta, s.p. [IC 47114983| pro
podepisující osobrr Mgr: Pavel §čučins\ý, knndidát soudního exekutora, JUDr.Lukáš Jícha,soudní exekutor,
24, JlJDr. Lulcíš Jícha, soudní exekutor [IČ 04S86614|, L}znávaný elektronic\ý podpis byl označen platným
kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným
kvalifikovanýn poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne l0.01.20l9 v 11:l3:l4. Údaje o
časovém razítku: datum a čas 30.10.2018 17:14:23, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 2D CB
E9, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3, Česki pošta, s.p.

íIC 47114983l.

Vystavil: Dutko Petr, JUDI:, advolclt
Pracoviště: Dutko Petro J[IDr., advolcít
v Přerově dne 10.0t.2019

Jménoo příjmení a podpis osobyo která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
PETR DUTKO

otisk úředního razítka:

JUDr. Fe'r DUTI(C : ", i * *
A}VOKnl ,. \x_J,.

u Ó.irt arlvolrátni kcŤo1}, v trlil;c/
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Poznámka:

Kontrolu íélo doložky lze provésí v cenírdlní evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím ddlkový přístup na atlrese
h ttps : /h*r,ru. cze c h po i ní cďove r ov uc kl o l a z ky.


