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Usnesení

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno,
v právní věci oprávněného – Obec Silůvky, Prachatičky 39/, 664 46 Silůvky, IČ: 00488305, zast. JUDr.
Zdeněk Hrouzek, advokát, ev.č. 4504, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno – Štýřice, proti povinnému Obec
Prštice,  Hlavní  1/,  664  46  Prštice,  IČ:  00282405,  zast.  Mgr.  Radovan Vrbka,  advokát,  ev.č.  3917,
Rašínova 103/2, 602 00 Brno – Brno-město, ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem –
rozsudek č.j. 7C 38/2012-313, který vydal Okresní soud Brno - venkov dne 30.9.2013, rozsudek č.j. 19Co
139/2014-387, který vydal Krajský soud v Brně dne 29.4.2015, a na základě pověření soudního exekutora
č. j. 55 EXE 2391/2015-25 ze dne 30.7.2015, které vydal Okresní soud Brno - venkov, rozhodl 

takto:

I. Provedení  exekuce  se  odkládá  do  právní  moci  rozhodnutí  o  návrhu  povinného  na  zastavení
exekuce ze dne 17.8.2015.

II. Ode dne vydání tohoto usnesení není povinný vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47
odst. 5 exekučního řádu.

Odůvodnění:

Povinný podal soudnímu exekutorovi návrh na zastavení a návrh na odklad exekuce s tím, že na účet
soudního exekutora složil jistotu ve výši vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce. 

Dle ust.  § 54 odst.  5 exekučního řádu soudní exekutor v případě složení  jistoty ve výši  vymáhané
pohledávky,  nákladů oprávněného a  nákladů exekuce na návrh povinného odloží  provedení  exekuce do
právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce podaném povinným a rozhodne o tom, že povinný
není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 4 exekučního řádu ode dne vydání rozhodnutí
o odkladu.

Soudnímu exekutorovi je z exekutorského spisu známo, že jistota představující vymáhanou pohledávku
včetně  nákladů  exekuce  a  nákladů  oprávněného  byla  skutečně  povinným  složena.  Povinný  rovněž
u soudního exekutora  podal  návrh na  zastavení  exekuce.  S ohledem na tyto  skutečnosti  rozhodl  soudní
exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení. Na okraj soudní exekutor uvádí, že v případě neúspěchu
povinného s  návrhem na  zastavení  exekuce,  bude  povinnému přikázáno,  aby uhradil  odměnu soudního
exekutora v plné výši, neboť složení jistoty nelze považovat za dobrovolné plnění.
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Poučení: Proti  tomuto usnesení je přípustné odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se
podává prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly.

V Brně dne 24.8.2015

Mgr. Dagmar Charamzová, v.r. 
exekutorský kandidát 

Mgr. Jaroslava Homoly 
soudního exekutora

Za správnost vyhotovení: 

Usnesení se doručuje:
• 1x oprávněný
• 1x povinný
• 1x pro spis
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