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U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229/5, 790 
01  Jeseník, pověřený k provedení exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce/pověření k provedení 
exekuce,  vydaného  Okresním  soudem  v  Jeseníku  dne  11.05.2009 č.j.  9  Nc  528/2002-10,  podle 
vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Jeseníku č.j. 3C 34/99-18 ze dne 09.06.1999, 

proti povinnému: Dostrašil Josef, bytem Svobodova 155, Vidnava,  dat. nar.: 07.05.1962

na návrh oprávněného: Správa majetku města Jeseník, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo 
nám. 167/1, Jeseník, IČ: 72018763

k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši  1.870,- Kč s příslušenstvím a 
k vymožení  povinnosti  povinného  uhradit  oprávněnému  náklady  oprávněného  a  povinnosti  povinného 
uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, r o z h o d l

t a k t o :

I. Exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Jeseníku dne 11.05.2009 č.j. 9 
Nc 528/2002-10 se  

z a s t a v u j e .

II. Povinný je povinen nahradit  soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 
630,- Kč.

    
III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení o zastavení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením  Okresního  soudu  v  Jeseníku  dne  11.05.2009 č.j.  9  Nc  528/2002-10 byla  nařízena  exekuce 
na majetek povinného, kdy provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor.

Podáním doručeným soudnímu exekutorovi dne 15.3.2017 povinný navrhl zastavení exekučního řízení, když 
uvedl  jako důvod k zastavení  exekuce svoji  nemajetnost.  Oprávněný se  přes  výzvu soudního exekutora 
k návrhu na zastavení exekuce ve lhůtě dle ust. § 55 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „e.ř.“), nevyjádřil.

Dle ustanovení § 52 odst. 1 e.ř. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí  se pro exekuční řízení přiměřeně 
ustanovení občanského soudního řádu.

Dle  ustanovení  §  55 odst.  2  e.ř.  exekutor vyhoví  návrhu na zastavení  exekuce do 30 dnů od marného 
uplynutí lhůty k vyjádření.

Dle ustanovení § 268 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen 
 

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.
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„o.s.ř.) bude výkon rozhodnutí zastaven, jestliže zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho 
nařízení.

Dle § 87 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb. jsou náklady exekuce odměna exekutora, náhrada hotových výdajů, 
náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů 
správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátce daně z přidané hodnoty, je nákladem exekuce 
rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního předpisu.

Odměna exekutora je vyčíslena v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 
330/2001 Sb., v platném znění. Hotové výdaje jsou pak vyčísleny v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky 
Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., v platném znění. 

Podle ustanovení § 89 e.ř. dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, 
který zastavení zavinil.  K náhradě nákladů exekuce byl zavázán oprávněný, když tento procesně zavinil 
nařízení  exekučního  řízení  a  následně  jeho  zastavení  (nevyjádření  se  k návrhu  na  zastavení).  Náklady 
exekuce činí částku, představující odměnu exekutora a hotové výdaje, z toho byla uhrazena částka ve výši 
1.790,- Kč, k úhradě zbývá částka ve výši 630,- Kč.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 52 odst. 1 e.ř. ve spojení § 146 odst. 1 písm. b) o.s.ř.

S ohledem na shora uvedené soudní exekutor exekuční řízení podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. c) o.s.ř,  
ve spojení s ustanovením § 55 odst. 2 e.ř., zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, ke 
Krajskému soudu v Ostravě prostřednictvím podepsaného soudního exekutora.

Jeseník 09. května 2017

Mgr. Alan Havlice, v.r. 
soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Jan Přikryl
exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem
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