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usNE§ENí
Soudní exekutor JUDr. Lukáš .lícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený

provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Přerově dne 30.3,2009, č.j. 29Nc452l21o9-9,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 27.9.2a02, č.j.
1,1,C19/20a2-25 vydal Okresní soud v Přerově, rozsudek ze dne 27.9.2aO2, č.j, tl,C20l2002-32 vydal okresnísoud v
Přerově k uspokojení pohledávky oprávněného: Statutární město Přerov, Bratrská 34,75ao2 přerov, lČo 00301825,
,ast.199rriel!.P!!!9_.du_o!9], Blqloi!*va 2,75a02 Přerov, lČo 66243459, proti povinnému: . . _ }' . atrská 7a9/34,75002 Přerov Přerov |-Město,

jakÓffiktadů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním

rozhodl takto:

Exekuce§e zastavuje.

Žaani z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

soudní exekutor nemá nárok na úhradu dalších nákladů exekuce.

odůvodnění:

Usnesením ze dne 30.3.2OO9 č.j.29Nc45?/2aag-g, které vydal Okresní soud v Přerově, byla nařízena exekuce
na majetek povinných a jejím provedením byl pověřen navržený soudní exekutor.

Oprávněný souhlasí se zastavením exekuce pro nemajetnost povinných, jelikož soudní exekutor při řízení
nezjistil žádný postižitelný majetek, z něhož by bylo možno pohledávku oprávněného uspokojit,

Dle § 55 odst, 4 exekučního řádu o zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí{i se
zastavením oprávněný.

y,, t
žádný z účastníků nepožadoval náklady řízení a rovněž soudní exekutor neuplatnil jejich další náhradu, když

mu byly povinnými částečně uhrazeny na základě již vydaného příkazu k úhradě nákladů exekuce, proto bylo
rozhodnuto, jakje uvedeno ve výrocích ll. a lll, tohoto usnesení.

Poučení; Proti tomutousneseníjemožnopodatodvolánído15dnůodjehodoručeníprostřednictvímsoudního
exekutora. O odvolání rozhoduje Krajský soud v Ostravě, .

V Přerově dne22.3,2077
Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát

pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

Toto rozhodnutí nabylo právní moci 8.4.2017
Právní moc vyznačil Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát, dne 22.5.2Ot7.
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, v částté 41 083,00 Kč s příslušenstvím,
rozhodnutím,
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