

Exekutorský úřad <označení úřadu>
<jméno soudního exekutora>
<adresa>


V …………………… 

dne ……………………..


Ke sp. zn. __ __ __ EX __ __ __ __ __ __ __ / __ __ 



Povinný (dlužník): 

Jméno a příjmení:  		…………………………………………………………………………………


rodné číslo/datum narození: 	…………………………………………………………………………………


adresa:		…………………………………………………………………………………


<nepovinné> email:		…………………………………………………………………………………

<nepovinné> telefon:		…………………………………………………………………………………



Oprávněný (vymáhající věřitel): 

Jméno a příjmení:  		…………………………………………………………………………………


IČO/rodné číslo/datum narození: 	…………………………………………………………………………………


adresa:		…………………………………………………………………………………


Návrh na odklad - „tornádo“


I.

K dnešnímu dni vede proti mně exekuci:

soudní exekutor 			<jméno soudního exekutora> 

exekutorský úřad            	<označení úřadu>     

se sídlem 			<adresa>


Soudní exekutor byl exekučním soudem pověřen k vedení shora označené exekuce k vymožení povinnosti stanovené exekučním titulem:

*rozsudkem Okresního soudu v      <označení soudu>         , č.j. ________________________ ze dne ___.___._______

* rozhodnutím či aktem jiného orgánu:     <označení orgánu, který vydal exekuční titul>          , č.j. ____________________ 

ze dne ___.___._______
					

II.

Jak bude rozvedeno dále - bez své viny jsem se ocitl/a přechodně v takovém postavení, že by neprodlené vedení exekuce mohlo mít pro mě a příslušníky mé rodiny zvláště nepříznivé následky. Z tohoto důvodu mám za to, že je na místě podle § 266 odst. 1 občanského soudního řádu a § 54 exekučního řádu odložit probíhající exekuci. Jsem přesvědčen/a, že oprávněný by nebyl odkladem exekuce rozhodnutí vážně poškozen.


Dne 24. června 2021 se místem, kde bydlím, tj.                              <adresa>  		               , prohnala extrémní bouře s krupobitím a tornádem. 

K tomu např.: 

	https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poskozene-domy-pozar-dopravni-nehody-extremni-boure-uderila-na-hodoninsko-168131
	https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hrusky-jizni-morava-moravska-nova-ves-cesko-tornado-bourky_2107021849_dok
	https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3331758-tornado-na-morave
	https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/prehled-vladni-pomoci-poskytnute-postizenym-tornadem-189493/

aj.


Tato bouře mi způsobila značné škody na mém majetku a/nebo mém zdraví, resp. zdraví příslušníků mé rodiny, kteří se mnou bydlí ve společné domácnosti. 

Konkrétně bouře způsobila tyto újmy:

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

To dokládám následovně <např. fotografie, hlášení pojistné události, žádost o mimořádnou pomoc, žádost o dotaci či jinou finanční či materiální pomoc, zdravotní zprávy atp.>: 	

	…
	…
	…
	…
	…



V současné době jsem nad rámec mého každodenního pracovního i rodinného života plně zaměstnán řešením shora uvedených problémů. Na odstranění těchto problémů budu potřebovat všechny své finanční prostředky, abych zajistil sobě a svým rodinným příslušníkům důstojné bydlení a umožnil sobě i jim návrat do normálního života. V současné době jsem rovněž velice zatížen komunikací se složkami IZS, pojišťovnou a státními či municipálními institucemi. 


V současné době nutně potřebuji určitý čas, abych mohl odstranit následky bouře, stabilizovat svoji finanční a rodinnou situaci a navrátit se zpět do produktivního života, který mi umožní se opětovně věnovat také úhradě svých dluhů. Odhaduji, že k tomu budu potřebovat _____ měsíců, což odůvodňují takto:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………


K věci chci dále uvést: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

III.

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soudní exekutor odložil exekuci a vydal toto usnesení:

Provedení exekuce vedené soudním exekutorem ______________________ pod sp.zn. __ __ __ EX __ __ __ __ /__ __ na základě pověření vydaného ______________ soudem  ______________________  dne ______________________ pod č.j. __ __ __ EXE __ __ __ __ /__ __ __ __ se odkládá do          _______<uvedení konkrétního data>________________ . 





…………………….……………………..
Podpis povinného




