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Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Jiří Tomek, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 471/58, 674 01 Třebíč, 
pověřený provedením exekuce na základě usnesení/pověření, které vydal Okresní soud ve Žďáru nad 
Sázavou dne 2.9.2011 pod č.j. 12 EXE 1931/2011-15, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného
exekučního titulu - rozsudek č. j. 14 C 132/2010-25, který vydal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou dne 
25.11.2010, rozhodl ve věci uspokojení pohledávky

oprávněné(ho): E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  České Budějovice, IČ:26078201, 
DIČ:CZ26078201
zast. Mgr. Bc. Pavel Vincík, advokát, Ovocný trh 1096/8, 110 00  Praha 1, IČ:66254515

proti 
povinné(mu):    Karel Popelka, Vír 18, 592 66  Vír, IČ:11474718, nar. 22.10.1950

zast. JUDr. Markéta Němcová, advokátka, Riegrova 1378/1, 612 00  Brno

v částce 60 705,00 Kč  s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v řízení stanoveny, 

takto:

elektronické dražební jednání nařízené na den 29.7.2019, v 10:00 hodin, prostřednictvím elektronického 
systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz,  se  o d r o č u j e na den 29.8.2019.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 25.5.2019 vydal soudní exekutor pod č.j. 093 Ex 1362/11-561 usnesení o nařízení dražebního jednání, dle 
kterého nařídil dražbu nemovitostí ve vlastnictví povinného na den 26.6.2019, v 10:00 hodin, a to:

 pozemek st. p. č. 30 o výměře 770 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č. p. 18 – rod. 
dům, stavba stojí na pozemku st. p. č. 30, pozemek p. č. 619/15 o výměře 606 m2 – zahrada, 
pozemek p.č. 627 o výměře 65 m2 – ostatní plocha, pozemek p. č. 629/1 o výměře 216 m2 – zahrada, 
zaps. na LV č. 514, k. ú. a obec Vír, Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár 
nad Sázavou.

Dne 26.6.2019 byla Krajským soudem v Brně vydána pod č.j. KSBR 33 INS 10584/2019-A-2 vyhláška o zahájení 
insolvenčního řízení. Soudní exekutor odročil dražební jednání na 29.7.2019. Soudním exekutorem byl 
k příslušnému soudu podán návrh na vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona 
o omezení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení. Tomuto návrhu bylo soudem vyhověno, ovšem 
povinný proti tomuto rozhodnutí podal odvolání.

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního jednání ze dne 29.7.2019 v 10:00 
hodin na den 29.8.2019 v 10:00 hodin.

Poučení: Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť usnesení o odročení jednání je ve smyslu 
ust. § 52 exekučního řádu a ust. § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř., rozhodnutí exekutora, jímž se 
upravuje vedení exekučního řízení. Toto usnesení nabývá právní moci doručením.

V Třebíči dne 29.7.2019

JUDr. Jiří Tomek
  soudní exekutor
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