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U s n e s e n í 
 

Městský soud v Praze rozhodl v právní věci žalobkyně: Ing. Jana Komrsková, nar. 8. 
2. 1978, bytem Praha 10, V Dolině 1515/1c, zast. Mgr. Janem Vydrželem, advokátem, se 
sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, proti žalovanému: PRAHA 10 – Majetková, a.s., IČ 
27205703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, v řízení o žalobě proti rozhodnutí 
žalovaného ze dne 23. 10. 2017, č. j. P10M – 3848/2017 

 
t a k t o : 

 
Soud vyzývá žalobkyni, aby v propadné lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy zaplatila 

soudní poplatek z podané žaloby, který činí 3.000,- Kč (položka 18 bod 2 písm. a/ Sazebníku 
soudních poplatků příl. k zákonu č. 549/1991 Sb. v platném znění), 
 
v kolcích (§ 37 odst. 3 s. ř. s.) na připojeném tiskopise anebo na účet Městského soudu 
v Praze u České národní banky, č.ú. 3703-2928021/0710, VS – 0333016517. 
 

Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě žalobcem zaplacen, bude řízení 
zastaveno. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Soud však řízení 
nezastaví, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by žalobci mohla vzniknout újma, 
jestliže žalobce ve shora stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí 
osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl soudní poplatek dosud zaplatit. 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (ustanovení § 14 zákona             
č. 549/1991 Sb. v platném znění). 
 
 
V Praze dne 16. 11. 2017 

                                                                                  
JUDr. Jan Ryba 

                                                                                                předseda senátu 
 
Za správnost vyhotovení: 
Mgr. Alžběta Baloghová 
 
  
 
Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou od něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může 
u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznání osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. 
Poplatník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být usnesením předsedy senátu osvobozen od 
soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne 
(§ 36 odst. 3 věta prvá a druhá s. ř. s.). 
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