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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 Přerově dne 8.12.2011., čJ. zg1xE2848/2o77-t5,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 2.6.2oa4, č.j.
L3CtBl2a04-26 vydalOkresnísoud v Přerově, platební rozkazze dne 30.5.2005, č.j.23Ro1142/2a05-5 vydalokresní
soud v Přerově, usnesení ze dne 20.4.2Oa4, Č.j. t9E969/2003-15 vydal Okresní soud v Přerově k uspokojení pohledávky
oprávněného: Statutární město Přerov, Bratrská 34,75OO2 Přerov, lČo 00301825, zast. JUDr. petr Dutko, advokát,

ratrská 709/34, 75002 Přerov
§tÝin-iá6žTnákladů exekuce, jejichž výše se

Blahoslavova 2, 75oo2 Přerov, lČo 66243459, proti povinnému:
přerov l-Město.- - ... - _ částce 121 o20,0o Kč s příslu
určuje zvláštním roiň6ónuťíml- 

-.-
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ll.

lll.

rozhodl takto:

Nařízená exekuce se zcela zastavuje.
Povinná je povinna soudnímu exekutorovi uhradit náklady exekuce ve výší 7.865,- Kč, a to
nejpozději do tří dnů po právní moci tohoto usnesení.
Žaanil z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
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odůvodnění

Na základě pověření soudního exekutora, které vydal okresní soud v přerově dne 8.12.2011, č.j.
29EXE2848/2011-15 byla zahájena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1ZtO20 Kč s příslušenstvím
a nákladů exekuce.

Dne 2.4.2019 obdrŽel soudní exekutor návrh oprávněného na zastavení exekuce. oprávněný uvedl, že
navrhuje zastavit exekuci pro zřejmou bezvlislednost, když takto byla zastavena již exekuce vedená vůči povinné pod
číslem jednacím 2O3 Exa7325/09.

Dle § 55 odst. 3 e.ř. podá-li účastník návrh na zastavení exekuce, exekutor do 15 dnů od doručení návrhu
vyzve dalŠÍ ÚČastníky exekuce, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, a aby se v případě, kdy nesouhlasí s tvrzeními
obsaŽenými v návrhu na zastavení, vyjádřili k návrhu a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Jestliže všichni
ÚČastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce-do 30 dnů od marného
uPlynutí lhŮty k vyjádření nebo od doručení souhlasného vyjádření, nastalo-li dříve. Nevyhoví-li eXekutor návrhu na
zastavení exekuce, postoupíjej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.

Dle § 55 odst, 4 e,ř. o zastavení exekuce rozhodne exekutor i bez návrhu, souhlasí-li se zastavením oprávněný.

Soudní exekutor tak dle § 55 odst. 3 a 4 e.ř. vyhověl návrhu na zastavení exekuce, neboť tento podal přímo
oprávněný.

Soudní exekutor dále rozhodl, že účastníci řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení, když žádný
z účastníků na těchto ničeho nežádal.

Soudnímu exekutorovi byl přiznán nárok na náhradu nákladů exekuce v celkové výši 7.865,-Kč, když tyto



sestávají z minimální odměny soudního exekutora ve \^iši 3.000,-Kč dle ust. § 6 odst, 3 ve spojení s ust. § 11 odst. 2
vYhl, Č, 33o/2ool Sb., z PauŠální náhrady hotových výdajů ve výši 3.5oo,-Kč dle ust. § 13 odst. 1 vyhl. č. 33o/2o01 Sb.a2t % DPH, Povinnost knáhradě bYla uložena povinné, když nelze dovodit, že by oprávněný měl povědomí
o bezvýslednosti exekuce (a tedy nemajetnosti povinné) již při podání exekučního návrhu. Tento závěr vyplynul až
z lustrací majetku Povinné, jak v rámci této exekuce, tak rovněž exekuce s dřívějším pořadím (tj, exekuce vedená pod
sP,zn, 203 Ex 07325109). Zavinění na zastavení exekuce tak nelze spatřovat na straně oprávněného. povinnost
k náhradě bYla uloŽena povinné v obvyklé pariční lhůtě 3 dnů po právnímoci tohoto usnesení.

(NÓhrodu nókladŮ řízení soudního exekutora 7s65,-KČ uhraďte na účet č. 175 236 496/0900 variabilní
symbol :55558259 1 1, vede né ho u ČSoil,

Poučení: Proti tomuto usnesení je moŽno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím
soudního exekutora. O odvolání rozhoduje Krajský soud v Ostravě.

V Přerově dne 11.4.2019

Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.5.2019
Právní moc vyznačil Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát dne 12.6.2019


