číslo jednací : 122 EX 763/06-95

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad Kroměříž, Jánská 25/1, Kroměříž, pověřený
vedením této exekuce, pověřením vydaném Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou (exekuční
soud) dne 04.12.2006 pod č. j. 27 Nc 978/2006-5 k vymožení povinnosti dle exekučního titulu, kterým
je platební rozkaz, který vydal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou pod č. j. 21 Ro 434/2006-5 dne
24.03.2006, který nabyl právní moci dne 30.09.2006, k uspokojení pohledávky (práva) oprávněného:
VIVACO s.r.o., se sídlem Škroupova 957, Hradec Králové, PSČ 500 02, IČ 25959263, zast. Mgr.
Marcela Horáková, advokátka, Riegrova 12, Olomouc, PSČ 772 00, ve výši 5.572,- Kč spolu s
přísl.: úroky z prodl. ve výši 2.25% ročně z částky 5.572,- Kč ode dne 11.02.2005 do zaplacení,
náklady nalézacího řízení ve výši 6.133,50 Kč , jakož i k náhradě nákladů této exekuce proti
povinnému: Petr Procházka, Vratislavovo Náměstí č.p. 103, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31,
r.č. 600808/1761, IČ 64417174,
rozhodl takto :
I.

Exekuce, kterou nařídil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením č. j. 27 Nc
978/2006-5 ze dne 04.12.2006, se zcela zastavuje.

II.

Náklady exekuce ve výši 1.000,- Kč je povinen uhradit soudnímu exekutorovi
oprávněný. Na náklady exekuce se započítává oprávněným složená záloha na
náklady exekuce ve výši 1.000,- Kč.

Odůvodnění:
V této právní věci pověřením, které vydal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, byl pověřen
vedením exekuce soudní exekutor Mgr. David Chaloupka, Exekutorský úřad v Kroměříži,
Jánská 25/1.
Oprávněný návrhem na zastavení exekuce ze dne 20.10.2020 pro další neúčelnost reagoval
na přípis soudního exekutora, kterým byl seznámen se stavem řízení a výsledkem zjišťování
postižitelného majetku povinného.
Návrh oprávněného hodnotil soudní exekutor jako souhlas s úplným zastavením exekuce pro
zjištěnou nemajetnost povinného. Podle ust. § 55 odst. 3 e.ř. soudní exekutor exekuci zastaví i bez
návrhu, souhlasí-li s tím oprávněný.
Náklady exekuce byly určeny dle ust. § 89 ex. řádu, podle něhož platí, že v případě zastavení
exekuce pro nemajetnost povinného hradí účelně vynaložené náklady exekuce oprávněný. Výši těchto
nákladů určil soudní exekutor v souladu s ust. § 13 vyhl. č. 330/2001 Sb. částkou skutečně
vynaložených nákladů ve výši 826,50 Kč. Vzhledem k tomu, že je soudní exekutor plátcem daně z
přidané hodnoty, zvyšuje se částka výdajů též o tuto daň ve výši 173,50 Kč. Na takto určené náklady
exekuce se započítává oprávněným složená záloha na náklady exekuce ve výši 1.000,- Kč (ust. § 90
odst. 3 e.ř.).

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke

Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Davida Chaloupky,
Exekutorský úřad Kroměříž, Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž, ve dvojím vyhotovení.

V Kroměříži, dne 22.10.2020
otisk úředního razítka
Mgr. David Chaloupka, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Miroslav Úlehla

Usnesení se doručuje:

•

1x oprávněná(-ý),

•

1x povinná(-ý).

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

