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UsNEsENí
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený

provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Bruntále dne 18.6.2010, č.j. 61EXE3O7/2Ot0-23,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 9.3.2005, č.j.

73c29l20a5-25 vydal Okresnísoud v Přerově, platební rozkazze dne 7.2.2006, č,j.43Ra978/2005-t4 vydal Okresní
soud v Bruntále, usnesení ze dne 25.8.2005, č.j. L9E376/2004-31 vydal Okresní soud v Přerově k uspokojení
pohledávky oprávněného; Domovní správa města Přerova, Blahoslavova 3,750O2 Přerov, 1f6 471gna--.r ltn
Petr Dutko, advokát, Blahoslavova 2,L5qO2 Pj rov, lČO 66243459, proti povinnému
75002 Přerov Přerov l-Město, r.č.
jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,

;ástce 126 360,00 Kč s příslušenstvlm, JaKoz l nákladú exekuce,

rozhodl takto:

Exekucese zastavuje.

Povinný je povinen zaplatit oprávněnému náhradu nákladů řízení ve výši 13 431,- Kč do tří dnů od právní
moci tohoto usnesení, k rukám právního zástupce oprávněného.

lll. Povinný je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, se sídlem v Přerově, Komenského
38, 75002 Přerov, náhradu nákladů řízení ve výši 7 865,- Kč, do tří dnů od právní moci usnesení.

odůvodnění:
Usnesením ze dne 18.6.2010 č.j. 61EXE301/20La-B, které vydal Okresní soud v Bruntále, byla nařízena

exekuce na majetek povinného a jejím provedením byl pověřen navržený soudní exekutor.
Oprávněný souhlasí se zastavením exekuce pro nemajetnost povinného, jelikož soudní exekutor při řízení

nezjistil žádný postižitelný majetek, z něhož by bylo možno poh|edávku oprávněného uspokojit.
Dle § 55 odst. 4 exekučního řádu o zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se

zastavením oprávněný,
oprávněnému a soudnímu exekutorovi nelze vytknout procesní zavinění na zastavení exekuce, a proto mají

proti povinnému právo na náhradu nákladů řízení, které jim v souvislosti s exekucí vznikly.
Soudní exekutor proto povinnému uložil podle § 89 věty první exekučního řádu zaplatit oprávněnému náklady

právního zastoupení spočívajícív odměně advokáta z tarifní hodnoty určené v § 7, popř, § 14b vyhl. č. 177l1996 Sb.,

náhradě hotových výdajů dle § 13 odst, 3, popř, § 14b vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. L77lt996 Sb. a 2L% daně z

přidané hodnoty dle § 137 odst. 3 o.s.ř.

Povinnému bylo dále uloženo zaplatit soudnímu exekutorovi náhradu nákladů řízení spočívající v odměně
exekutora dle § 11odst..2 vyhl, Ministerstva spravedlnosti č. 330/2oot Sb., náhradě hotových uidajů dle § 13 odst. 1

věta prvá cit. vyhl. a 21% daně z přidané hodnoty dle § 87 odst. 1 e.ř.

{Náhradu nákladů řízení soud. exekutora uhraďte na účet č. L75 236 495/0300 vs:5550977810, vedeného u ČSOa;

p o u č e n í ; Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím

soudního exekutora. O odvoláni roihoduje Krajský soud v Ostravě.
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V Přerově dne 30.10.2018



|,

Mgr. Pavel Ščučinský, exekutorský kandidát
pověřen ]UDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

Toto usnesení nabylo právní moci 12.12.2018.
Právnímoc vyznačil Mgr. Pavel Ščučinský, exekutorský kandidát, dne 24,1.2019.
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