
Č.j.: 137Ex 9617/11-261
Ev.č. opr.21083 C 02/2010

Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na základě usnesení 
č.j.  53 EXE 1106/2011 - 9 Okresního soudu v Břeclavi ze dne  24.05.2011, kterým byl nařízen výkon dle  platebního 
rozkazu č.j. 11 EC 267/2010-12 ze dne 24.11.2010 vydaného Okresním soudem v Břeclavi, který nabyl právní moci a je 
vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: innogy Energie, s.r.o.
se sídlem Limuzská 3135/12, Praha, PSČ: 108 00, IČ: 49903209,
práv. zast. advokátem Mgr. Kamil Stypa, advokát, se sídlem Rubešova 162/8, Praha, PSČ: 120 
00, IČ: 71334629

(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

Milan Zeman
bytem Lanžhotská 437/17, Břeclav, PSČ: 690 02, dat.nar.: 28.10.1970

(dále pouze povinný)

rozhodl 
t a k t o:

Jednání o rozvrhu jistoty složené obmeškalým vydražitelem se nařizuje na den 11.09.2019 v 10:00:00 hod na 
adrese Veveří 125, 616 45 Brno, 1. NP v     sídle Exekutorského úřadu Brno-venkov  

O d ů v o d n ě n í:

Ve shora uvedené věci proběhla v rámci nařízené exekuce, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Petr 
Kocián, Exekutorský úřad Brno – venkov, dražba nemovitých věcí - podíl na společných částech 1/10

a bylo vydáno usnesení soudního exekutora o udělení příklepu č.j. 137Ex 9617/11-199  ze dne 25.04.2018, jenž nabylo 
právní  moci.  Vydražitel  však  nezaplatil  částku  106.666,- Kč  –  nejvyšší  podání,  když  složená jistota  před  konanou 
dražbou činila 10.000,- Kč. 

Pokud vydražitel nedoplatí nejvyšší podání, ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soudní exekutor usnesením určí, stane se 
obmeškalým vydražitelem. Usnesení o příklepu se marným uplynutím lhůty dodatečné lhůty zrušuje a soudní exekutor 
nařídí další dražební jednání. Obmeškalý vydražitel je následně povinen nahradit  náklady, které vznikly v souvislosti 
s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním 
jednání  dosaženo  nižší  nejvyšší  podání,  rozdíl  na  nejvyšším  podání.  Na  tyto  dluhy  se  započítá  jistota  složená 
obmeškalým vydražitelem.

Soudní exekutor proto nařizuje jednání k rozvrhu jistoty složené obmeškalým vydražitelem.

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení  n e n í odvolání přípustné.

V  Brně dne 17.07.2019

JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor

 



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím 
služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky 
– kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto  
dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a 
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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