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Značka opráVněneho
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UsNE5ENí
Soudní exekutor -JUDr. Lukáš Jicha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov. Komenského 38, pověřený

provedením exekuče na základě usnesení, které vydaI Okresní soud v Přerové dne 23,3.2009, č.j, 32Nc454/2009-6,
kterýnr byla nařízena exekuce podle pravomocných e vykonatelných rozhodnuti; ustresení ze dne I1,2,2004, č.i.
13C1 1/2004-14 vydal Okresni soud v Přerově, platební rozkaz ze dne 1.5.7.2004, č.j. Ro1365/2004-4 vydal Okresní soud
v Přerově k uspoko.iení pohledávky oprávrrěného; Dornovníspráva rněsta Přerova, Blahoslavova 1,75002 Přerqv, lČO
4718472B, zast..]UDr. Petr Dutko, advokát, B|ahoqllvryrJ l(m6!- l '.di^L-^-
I
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castce 100 134,00 Kó s přisiušenstvínr, ,jakož i nákiadŮ exekuce,

ieiichž výše se urču je zvláštním rozhodnutínr

rozhodl takto:

l. Exekucese zastavuje. 
=;-§l|. Povinný je povinen zaplatit oprávněnému náhradu nákladů řízení ve výši 11 979,- Kč do tří dnů od právní :

moci tohoto usnesení, k rukám právního zástupce oprávněného 

=
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lll. soudní exekutor nemá nárok na úhradu nákladů exekuce, 
=n
+

Odůvodnění: 
=Usnesením ze dne 23.3.2009 č.j, 32Nc454/2009-6, které vydal Okresní soud v Přerové, byla nařízena exekuce =na majetek povinr-rého a jejim provedenim byl pověřen navržeriý 50udni exekutor,

Oprávněný souhlasi 5e zastavenirn exekuce pro nenrajetnost povinného, jelikož soudní exekutor při řizení
nerjistil žádný postížitelný majetek, z něhož by bylo nrožno pohledávku oprávnéného uspokojit,

Dle § 55 odst.4 exekučního řádu o zastaver]í exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se
zastavením oprávnéný.

Oprávněnemu a soudnínru exekutorovi nelze vytknout procesní zavinéni rlá zastaver,]í exekuce, a proto nraji
proti povínnému právo na náhradu nákladů řizení, které jim v souvislosti s exekucí vznikly,

Soudní exckutor proto povinnómu uložil podle § 89 vČty první exe kučniho řádu zaplatrt oprávněnému rráklady
právního zastoupeni spočívající v odměně advokáta z tarifní hodnoty určené v § 7, popř. § 14b vyhl. (.. 1,77 l1"996 Sb.,

náhrildě hotových výdajů dle § 13 odst,3, popř. § 14b vyhl, Ministerstva spravedinostr Č.777l1996 Sb. a 21% daně z

přidané hodnoty dIe § 137 odst.3 o.s.ř,
soudni exekutor nenrá nárok na ůhradu nákladů exekuce.

Poučení Proti tomuto u5nesenije možno podat odvolání do 15 dnů od ]ehr: dortlčení řostřednictvím
soudního exekutora. O odvoláni rozhoduje Krajský soud v Ostravó.

V Přerovó dne 25.10,2018

Mgr. Pavel Sčučinský, exekutorsky kandidát
povóřelr ]UDr. Iukášcm Jíchou, soudnín-r exekulorem
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Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vzníkl pod pořadovým číslem I14777848-t07628-L90110110733
převedenírn z dokumentu obsaženého v datové zprávě. skládajícího se z 1 listů, se shodr-rje s obsahem dokumentu,
jehož převedením vznikl.

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

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronic§rn podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne l0.01 .2019 v 11:07:42. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů lydanému k datu

l0.01.20l9 10.32:14. Udaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro

elektronický podpis 38 84 0E, kvalifikovaný certifikát pro elelcronický podpis byl r,ydán_ kvalifikovaným
poslq,tovatelem siužeb qtvářejících důvěru PostSignum Qualified CA2, Česk{ pošta, s.p. [IČ 47114983l pro
podepisující osobu Mgr. Pavel Sčučinský, kandidát soudního exekutora, JIlDr.Lulcíš Jícha,soudní exekutor,
24, JtIl}r. Lulc{š Jícha, soudní exekutor UČ 04886674]. Uz,návaný elektronický podpis byl označen platnlýrn

kvalifikovaným časoým razítkem nebo kvalifikovaným elektrorrickým časovým razítkem vydaným
kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost ěasového razítka byla ověřena dne 10.0|.2a19 v 11:07:42. Udaje o

časovern razítku,, datum a čas 25.10.2018 17:38:43, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítka 2D CB
EA, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskYovatelem Post§ignum Qualified CA 3, Česk{ pošta, s.p.

[IČ 47114983l.

§stavil: Dutko Petr, J[IDr., advokát
Pracoviště: Dutko Petro JUDr.o advokit
v Přerově dne 10.01.2019

Jménoo příjmení a podpls osotly, lďerá autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
PETR DUTKO
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Pozndmka:

Kontrolu této doložky lze provést v cenírúlní evidenci doložek přístupké způsobem umožňujícím dólkový přistup na adrese
h t tps ; //www. czec hpoi nL c ďove rov a c i ď o t o zky.


