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U§NEs§NÍ
5oudni exekUtor JUDr, l"ukáŠ jicha, se sicJlem Exekutorskóho úřacju Pierov, (omenského 3B, povéřerlýi"li'f€oením exekuce na ?ákladě Usne5enÍ, ktere vyrlai okresni soucJ v přer..Jvě dne 18,6,2{.l10, č.j, 29tXt9 b0/201a_Ib,

':l"irr 
bYla nařízena exekuce Podle pravon-r'cných a vykonateiný.r-.' ,orn"*nutl ,,.,.o., )§l.: ';J;." 21,5,.)aa6, č.1,:]iirij]i3,/2006-7 vYdal okresnisoud v Pi'erově. rozsudek ze dne 3,3,2]009, č,j. 16C24 j/2aa._34vydal úkresniscuci v]"frOvč k uspokojení pohleclávt<i' oprávnénéirc. Dc[novní správa nrésla l-,ierrrva, Blahoslavova 3, 75ů02 Pierov. lčor]]Ór]]Q 71Čl ]1tnr ýp11 11','tk'o, {d!qL{L§!]roslavova 2, 75102 Přerov,l(-l): i:6243459, proti povinlerni,l

Pro platby povinných {dtužníků) u Čsog 
" e,r:. rzs 236 496l03aa n ůYr&}, ?&n?

značka oprévněného: D5{l1"0
I

Naše č,j.:
2a3 Ex 277úi7a34

p,,sllianstvim, jakož i rrákladů exekuce, 1e; irhž .l,yirl se urcu]e Zvla5til}lli l u1_1l.,cJ..,uti.1, l Č;stcP 19 75U'u'"' nt :

ll.

l.

rCI?hCIdl takto:

Exekucese ta§tavuje.

povinný je povinen raplatit oprávněnénru náhrarJu nákladů řizení ve výši 7 623,_ kč do iří dnů od právnímoci tohot§ usnesenÍ, k rukám právniho zástupce oprávněného,

povinný je povinen zaplatit snudninru exekutoroví Jutsr" Lukáši ]ichovi, se sidiem v přerově, komenského38, 75002 Přerov, náhradu náklaclŮ iízení ve výši 7 865,- Kč, do tří dnů od právní mcci usnesení.

nal-iradu nákladťr řízení spočivaýcí v odměně
5b., náliradě hotových výcjajů clle § 13 odst. 1

odůvodnění:
Usnesením ze dne 18,6,2010 Č,1, 29EXE960 l7arc-rc, kteró vyrJal okresnl sour.J v přerově, byla nařízenaexekuce na nrajetek povinného a jejínl provedenim byl pověřen navržený souctrrí exekutor,oPrávnéný souhIasi se zastavením exekuce pro nelnajetnost por.linného, jelikož sourJni exekutor při řízenílezlistil Žádný PostiŽitelný majetek. z něhož bil bylo možno pohledávku oprávněného uspokojit,Dle § 55 cldst,4 exekučniho řácu o zastavení exekilce ro;hoc,jne exekutor ibez návrhu, souhlasí_li se;astavením oprávněný.
oPrávněnemu a soucjrlínru exekLjtOrOVi nelze vytknout procesní zaviněni n;,: zastaveni exekuce, a proto majíproti povinrIému právo na náhraclu náklacJŮ řizt:ni, které jim v souvisiosti :, exe klc-l ,,,rriikiy.
soudní cxekutor proto prlvinnérrrr-r uloiil podle § 89 věty prvníexekučniho řádu zaplatit oprávněnér-nu nákladyprávního zastouper:Í spoČÍvající v odměně advokaia z tarifrrí hocinotv lr,jené v § 7, popř. § 14b vyhl č. t77/19gb sb.,

;i:;ť*:'."J§]:ťi1."ri§,1 '-r'J:;: 
3, popř § 14b vyhl rori"i,,".,i",lpravecllrosti č 177/1gg6Sb a 21% daně z

; Povinnénru bylo dále uioženo žaplat't soudnírnu exekutor-ovi
exekutora dle § 11 odst,2 vyhl. Ministersiva spraveclinostr č.330/2001
véta prvá cit, vyhl a 21% daně z přirlané hodnoty dle § B7 rlc]s|. ]. p,ř
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{l\áhraiju nákladŮ řízenísoud, exekutora uhrad'tc na ÚČet č, 175 236 496/0300 vs:555211t]31,0, vecjeného u čsos)
P o u Če n Í: Proti ťornulo',rsneseníje nroŽno pociat odvolárrido 15 dnú rl11 jeho rjoručeni prosťřerlnictvím

soudniho exekUtora, o oiJvolánirozhociuje Kralský soud v 0str;vě,

V Přerově dne 30,10,201B


