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USNESENÍ
JUDr. Alena Blažková, Ph. D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, Konečného
nám. 2, 611 18 Brno, IČ: 66240697, vede toto exekuční řízení na podkladě exekučního titulu: rozsudek č.j.
10C223/2016-72, který vydal Okresní soud Žďár nad Sázavou dne 04.10.2016 a který se stal pravomocným
dne 04.07.2017 a vykonatelným dne 20.07.2017, a to na základě pověření č.j. 15 EXE 1896/2017 - 26, které
udělil soudnímu exekutorovi dne 14.12.2017 exekuční soud: Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
k uspokojení pohledávky
oprávněného

E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 37049, České Budějovice, IČ
26078201, zast. Mgr. Pavel Vincík , advokát, Ovocný trh 1096/8, 11000, Praha
značka BE-140030-1344

proti
povinnému

EU-TRANSACTION, s.r.o., Revoluční 1082/8, 11000, Praha, IČ 27914119

ve výši 21 601,00 Kč s příslušenstvím
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce,
rozhodl takto:

I. Dražební jednání nařízené na základě dražební vyhlášky soudního exekutora ze dne
13.2.2020 č. j. 006 EX 2424/17-77 se odročuje na den 23.7.2020 ve 14.00 hod. (od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání). Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne
23.7.2020 v 15.00 hod.
II. Ve zbytku zůstává dražební vyhláška č. j. 006 EX 2424/17-77 beze změny.
Odůvodnění
JUDr. Alena Blažková, Ph. D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, Konečného
nám. 2, 611 18 Brno, IČ: 66240697, vede toto exekuční řízení na podkladě exekučního titulu: rozsudek č.j.
10C223/2016-72, který vydal Okresní soud Žďár nad Sázavou dne 04.10.2016 a který se stal pravomocným
dne 04.07.2017 a vykonatelným dne 20.07.2017, a to na základě pověření č.j. 15 EXE 1896/2017 - 26, které
udělil soudnímu exekutorovi dne 14.12.2017 exekuční soud: Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
k uspokojení pohledávky ve výši 21 601,00 Kč s příslušenstvím.
Soudní exekutor rozhodl o odročení dražebního jednání s ohledem na vyhlášený nouzový stav na
území České republiky den 23.7.2020.
Dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), exekutor poté, co mu bylo doručeno pověření, posoudí, jakým způsobem bude exekuce
provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz ohledně majetku, který má být exekucí postižen.

Dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při
výkonu exekuční činnosti a další činnosti, stanoví-li tak zákon, rozhoduje exekutor v exekučním řízení
exekučním příkazem nebo příkazem k úhradě nákladů exekuce, v ostatních případech rozhoduje usnesením.
Na rozhodnutí exekutora se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu o usnesení, nestanovíli zákon nebo tato vyhláška jinak.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§328b odst. 3 o.s.ř.)

V Brně dne 28.4.2020
JUDr. Alena Blažková, Ph. D.
soudní exekutor
Vyřizuje: Mgr. Jan Rathouský
Dle § 28c odst. 1 vyhlášky MS č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, Vede-li se ve věci elektronický spis a soud vyhotovuje listinné stejnopisy rozhodnutí a
jiné písemnosti soudu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, předá je soud v elektronické podobě tomuto provozovateli, který v souladu s uzavřenou smlouvou
vyhotoví jejich listinnou podobu a doručí je; autorizovanou konverzi přitom provozovatel poštovních služeb neprovádí. Předávání a vyhotovování se provádí automatizovaným
způsobem, který vylučuje lidský zásah nad míru nezbytně nutnou.
Dle § 17b odst. 3 kancelářského řádu (Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky) ve spojení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu poučujeme účastníky řízení
takto: K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis podle odst. 1 § 17b kancelářského řádu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

