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Usnesení 
 
Soudní exekutor, JUDr. Ji í Tomek, Exekutorský ú ad T ebí , se sídlem Bráfova 471/58, 674 01 T ebí , 
pov ený provedením exekuce na základ  usnesení, které vydal Okresní soud ve Ž áru nad Sázavou dne 
2.9.2011 pod .j. 12 EXE 1931/2011-15, kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného exeku ního 
titulu  - rozsudek . j. 14 C 132/2010-25, který vydal Okresní soud ve Ž áru nad Sázavou dne 25.11.2010, 
rozhodl ve v ci uspokojení pohledávky 
 
oprávn né(ho):  E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  eské Bud jovice, I :26078201, 

DI :CZ26078201 
 zast. Mgr. Bc. Pavel Vincík, advokát, Ovocný trh 1096/8, 110 00  Praha 1 
proti  
povinné(mu):     Karel Popelka, Vír 18, 592 66  Vír, I :11474718, r. .501022/088 
 zast. JUDr. Markéta N mcová, advokátka, Riegrova 1378/1, 612 00  Brno 
 
v ástce 60 705,00 K   s p íslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v ízení stanoveny,  
 

takto: 
 

 
I. Na izuje se dražební rok na den 3. kv tna 2016 v 14:00 hodin v sídle Exekutorského ú adu 

ebí , soudní exekutor JUDr. Ji í Tomek, Bráfova 471/58, T ebí .  
 

II. edm tem dražby jsou nemovitosti: 
 

- pozemek st. p. . 30 o vým e 770 m2 – zastav ná plocha a nádvo í, sou ástí je stavba . p. 18 
– rod. d m, stavba stojí na pozemku st. p. . 30, pozemek p. . 619/15 o vým e 606 m2 – 
zahrada, pozemek p. . 627 o vým e 65 m2 – ostatní plocha, pozemek p. . 629/1 o vým e 216 
m2 – zahrada, zaps. na LV . 514, k. ú. Vír, Katastrální ú ad pro Vyco inu, Katastrální 
pracovišt  Byst ice nad Pernštejnem. 

 
 
III. Jedná se o 1. dražební jednání ve v ci. Dne 29.10.2014 vydal soudní exekutor pod .j. 093 Ex 

1362/11-102 dražební vyhlášku, kterou na ídil dražbu nemovitostí ve vlastnictví povinného na den 
10. prosince 2014 v 13:00 hodin. Dne 10.12.2014 vydal soudní exekutor pod .j. 093 Ex 1362/11-
168 usnesení, ve kterém dražební jednání na ízení na den 10.12.2014 ve 13:00 hodin odro il na 
neur ito. Nahlédnutím do insolven ního rejst íku bylo soudním exekutorem zjišt no, že insolvence 
vedená v i povinnému pod sp. zn. KSBR 38 INS 33275/2014 u Krajského soudu v Brn  byla 
ukon ena odmítnutím insolven ního návrhu dlužníka a tedy rozhodl o vydání usnesení o na ízení 
dražebního roku, když odpadla p ekážka bránící provedení dražby výše uvedených nemovitostí. Dne 
4.11.2015 vydal soudní exekutor pod .j 093 Ex 1362/11-241 ve kterém stanovil dražební rok na den 
17.12.2015 v 10:00 hodin. Nahlédnutím do insolven ního rejst íku bylo zjišt no, že dne 17.12.2015 
v 8:08 hodin byl v insolven ním rejst íku zve ejn n insolven ní návrh povinného. Následn  soudní 
exekutor vydal usnesení o odro ení dražebního roku na neur ito pod .j. 093 Ex 1362/11-319. 



Vzhledem ke skute nosti, že soudním exekutorem bylo zjišt no, že ve v ci 44 INS 31396/2015 byl 
zápis v rejst íku ukon en ke dni 22.2.2016. 
 

IV. Výsledná cena dražených nemovitostí iní 670.000,- K  (slovy: šestsetsedmdesáttisíc korun 
eských). 

 

V. Výše nejnižšího podání iní 446.667,- K  (slovy: ty ista ty icetšesttisícšestsetšedesátsedm 
korun eských). 
 

VI. Výše dražební jistoty iní 100.000,- K  (slovy: jednostotisíc korun eských). 
 

Jistotu lze zaplatit bu  v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na ú et . 
6500014211/7940 (Waldvierler Sparkasse Bank AG). Platba musí být provedena pod variabilním 
symbolem 136211, a s uvedením specifického symbolu, kterým bude rodné íslo dražitele, jde-li o 
fyzickou osobu, nebo identifika ní íslo, jde-li o právnickou osobu. K platb  na ú et soudního 
exekutora lze p ihlédnout jen tehdy, bylo-li p ed zahájením dražebního jednání zjišt no, že na ú et 
soudního exekutora také došla. 

 
VII. S nemovitostí nejsou spojena žádná práva ani závady.  

 
VIII. Prodejem v dražb  nezaniká žádná závada.  

 

IX. Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem následujícím po 
doplacení nejvyššího podání, nejd íve však po uplynutí lh ty podle ust. § 336ja odst. 1 o.s. . 
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o 

íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu.  
 

X. Soudní exekutor upozor uje, že se mohou oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako další 
oprávn ní, a další v itelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo 
pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které byla na ízena exekuce, jestliže je p ihlásí 
nejpozd ji do zahájení dražebního jednání, jestliže v p ihlášce uvedou výši pohledávky a jejího 

íslušenství a prokáží-li je p íslušnými listinami. K p ihláškám, v nichž výše pohledávky nebo 
jejího p íslušenství nebude uvedena, se nep ihlíží.  
 

XI. Soudní exekutor upozor uje ty, kdo p istoupili do ízení jako další oprávn ní, a další v itele a 
povinného, že mohou pop ít p ihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, za azení do skupiny a 
po adí, a to nejpozd ji do 15 dn  ode dne zve ejn ní oznámení podle § 336p odst. 1, nebo v téže 
lh  žádat, aby k rozvržení rozd lované podstaty bylo na ízeno jednání. K námitkám a žádosti o 
jednání u in ným pozd ji se nep ihlíží.  
 

XII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu, aby je uplatnil u soudu a 
aby takové uplatn ní práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozd ji p ed zahájením dražebního 
jednání. Soudní exekutor upozor uje, že jinak k jeho právu nebude p i provedení exekuce p ihlíženo.  
 

XIII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité v ci nájemní i pachtovní právo, vým nek 
nebo v cné b emeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, 
nejde-li o nájemce bytu, vým nká e, je-li sou ástí vým nku právo bydlení nebo oprávn ného z 



cného b emene, aby takové právo oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne 
íklepem nebo v p ípad  zem lského pachtu koncem pachtovního roku.  

 

XIV. Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitostem p edkupní právo nebo výhradu zp tné 
koup , že je mohou uplatnit jen v dražb  jako dražitelé a že ud lením p íklepu p edkupní právo nebo 
výhrada zp tné koup  zanikají, nejde-li o p edkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka 
pozemku k právu stavby, p edkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke 
stavb  nebo zákonné p edkupní právo, která ud lením p íklepu nezanikají. 

 
U p o z o r n  n í:  Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 o.s. . obecní ú ad, v jehož obvodu je nemovitost, vyhlášku 
nebo  její podstatný obsah uve ejní zp sobem v míst  obvyklým, p íslušný katastrální ú ad vyhlášku nebo 
její podstatný obsah uve ejní na své ú ední desce. 
 
 
Pou ení:  Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné.  
 
 
 
V T ebí i 23.3.2016 
 
  
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Mgr. Linda Široká 
exekutorský koncipient 
 
 

JUDr. Ji í Tomek 
  soudní exekutor 
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