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tel:588 003 999 o fax: 588 003 990
e-nrail : urad fileujicha.cz r .internet: www,eujicha.cz
Pro platby povinných (dlužníků} ,l ČSOa )) č.ú. 175

Komenského 38

. lD datové schránky;
236 49610300 ll

značka oprávnéného
Naše č.j,:

203 t"x a3475l1"I-76

UsNE§ENí
§oudrrí exekutor JUt]r. LukáŠ.]Ícha, se sídlem Ixekutor5k€iho úřadu Přerov, Komenského 38, povéřeny

provedenín] exektrce na základě r_rsnesenÍ, které vydal okresrrí soucJ v Přerové cJrre 22.2.2011, č.j.29EXE445l2071,-10,
kterým byla nařizena exekuce podle pravornocrrých a vykonatelnýclr rozhodnutí: rozsudek ze dne 26.1O 2000. č,j,
12C85/2000-20 vydal Okresrrí soucí v Prerově k uspokojeni pohlerlávky oprávněnóho: Dotnovní správa města přercva,
Blahoslavova 3. 75002 Přerov, lČO 47],84728, žást, JUDr, Petr Dutko, adVokát, Bla[o5lavova l 7So]]l Přerov. lčů
66243459, proti povinnému: l
15 606,00 KČ s přísluŠenstvírn, ]akoz l naKlaclu exexuce, JeJlcnz vyse §e urcu]e zvlaštnim rozhodnutím,

rozhodl takto:

ll.

l" fxekuce§e zastávuje.

Povinný je povinen zaplatit oprávněnému náhradu nákladů řízení ve výši 3 896.- Kč do tří dnů od právní
moci tohoto usneseni, k rukám právního zástupce oprávněného.

lll. Povinný je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, se sídlem v přerově, Komenského
3g, 75002 Přerov, náhradu nákladů řízení ve výši 7 865,- Kč, do tří dnů od právní moci usnesení,

,Odůvodnění:

Usnesenírn ze dne }2.2.2013. a.j, 79íXE445/2011-rc, které vydai Ol<resni soud v Přerové, byla nořízena
exekuce na majetek povinného a jejínl provecleninr byl povéřen navržený soudni exekutor.

Oprávněný souhlasí 5e zaStavenÍm exekuce pro nema,ietnost povinrrého, jelikož soudni exekutor při řizení
nerjistil Žádný posliŽitelný nra]etek, z něhož by bylo rnožno pohledávku oprávněrrého uspokojit,

DIe § 55 oulst- 4 exekučniho řáclu o lastaveni exekuce rozhodne exekutor ibez névrhu, sor_ihlasí-lj se
zastavenim oprávněný,

Oprávirěnému a soudnínru exekutorovi nelze vytknout procesrri zavinění rra zastavení exekuce, a proto nraji
proti povinnértlu právo na náhradu nákladŮ řizení, které jim v souvislosti s exekucí vznrkly_

Soudniexekutor proto povinnérnu uložil podle § 89 věty prvníexekučniho řádu zaplatit oprávněnému náklaciy
právního Zastoupeni spoČÍvajíci v odměrrě advokáta Z tariíní hodnotY určené v § 7, popř. § 14b vyhl č. ]"7]/1996sb,,
náhradé hotových výdajŮ dle § 13 odst. 3, popř. § 14b vyh1. Ministerstva spravedlnosli č. 1,77 lL996 Sb, a 21% dané z
přidané hodnoty dle § 137 odsi. 3 o.s,í,

Povinnétnu bylo dále uloŽeno 2aplatit soudnínru exekutorovi náhradu nákladů řízení spočiva.jíci v odměně
exekutora dle § 11 oclst,2 vyhl, Ministerstva spravedltrosti č.330/2001 Sb., nálrradě hotových vrldajú dle § 13 oclst. 1

věta prvá cit, vyhl. a 2]"% daně z přidané hodnoty dle § B7 odst. .]. e.ř,

(Náhradunákladůřízenisoud,exekutorauhrad'te naúčet č,115236496/0300vs:5550347511,ředenóhouČsoei

Poučení Proti tomuto usneseníje možno podat odvolánído 15 dnů od jeho doručeni prostřednictvínr
soudního exekutora, O odvoléni rozhoduje Krajský soud v Ostravě,

Mgr. Pavel ŠčLrčinský, exekutorský kanclidát
pověřen JUDr. Lukášenr liclrou, soudtTím exekutolerr]
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V Přerově dne 25.10.2018



Dotožka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Tento dokunrent v listinné podobě, keqý vznikl pod pořadovým číslem l14776637-1a7628_1g01101052t3převedením z dokumentu obsťeného v daiové zpráv'é, sktadaliciho se z 2 listů, se shoduje s obsahenr dokumentu,jehož převedením vznikl, J -"'

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

VstuPní dokument obsaŽený,v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnostkvalifikovaného elektronického podpisu byla overena áne 10.01.20l9 ; W:52:49. Kvalifikovaný elektronický
PodPis bYl shledán Ptatn;.fin (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu proelektronický PodPis bYlo Provedeno vŮČi ,u.ř.;něné*u seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datul0,01,2019 09:33:35. Úda;e o kvalifikovanénr elektronickém podpisu: čísló kvalifikovaného certifikátu proelektronický PodPis 38 84 0E, kvalifikovan} certifikát p.o .i.laionic\ý podpis uyr uyaan kvalifikovaným
Poskytovatelem služeb vyvářejících důvěru postSignum Qualified.Ca z, česne'p"sti.'r.ri. uč;;ii;ř;j il;PodePisující osobu Mgr. Pavet ŠČuČins§, kandiořt souanrno exekutora, J{JDr.Lukíš Jícha,soudní exekuttrr,24, JUDr. Lutráš Jícha, soudní exekutor PČ O+aSOO74|. |Jznáua.ný elektronický podpis byl označen platnýmkvalifikovaným časovým razitkem nebó kvalifikovaným elekironický; árfi," razítkem rtrdanýrnkvalifikovaným poskytovatelem. Platnost čTgťlq razítka byla ověřena dne 10.01.2ól';; lÓ;Ziir.'Ů§j; 

"Časovém razítku: datum a ěas 25.10.2018 17:38:58, číslo kvajifikouaného certifikátu pro časové razítko 2D CB
P*::::YÍ::zítko bylo vydáno kvalifikovaďm posky.tovatelem postsignum Qualified ÓÁ];§"jfr;;fi;..
IIC 47114983].

Vystavil: Dutko Petr, J[IDr., advolrrlt
Pracoviště: Dutko Petr, J[.IDr:, advol*{t
v Přerově dne 10.01.2019

{199_nXlmení a PodPis osoby, která autorizovanou konverzi doknmentu provedla:PETR DUTKO
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Poz.nómka:

Kontrulu íéto tloložkJJ lze provést v centrtilní eviďenci rloložek
https : //www, czechpoi nt cďoverov acitlo! orhv.

přístapné způsobem umožňujícím dátkou,ý přístup na atlrese


