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Sp. zn. oprávněného VZP-13-01054418-P71E

Čj.:

030 EX 2882/13-352  
(předchozí sp. zn. 016 EX 
2608/03)

Usnesení

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno, 
v  právní  věci  oprávněného –  VZP ČR, Orlická 4/2020,  130 00 Praha 3;  Regionální  pobočka Plzeň, 
pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sady 5. května 2708/59, 301 00 Plzeň – Východní 
Předměstí, IČ: 41197518, proti povinnému SIGMUND Václav, č.p. 55, 339 01 Čachrov, IČ: 66386446, 
nar. 27.6.1972, manžel/ka SIGMUNDOVÁ Naděžda, č.p. 55, 339 01 Čachrov, nar. 24.8.1974, ke splnění 
povinnosti povinného uložené exekučním titulem –  platební výměr sp. zn. 4249900160, který vydal VZP 
ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka - Krajská pobočka pro Plzeňský a Karlovarský 
kraj, Klientské pracoviště - Územní pracoviště Klatovy dne 22.6.1999, platební výměr sp. zn. 2149900159,  
který vydal VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka - Krajská pobočka pro Plzeňský a 
Karlovarský kraj, Klientské pracoviště - Územní pracoviště Klatovy dne 22.6.1999, platební výměr sp. zn. 
1349814257, který vydal VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka - Krajská pobočka 
pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Klientské pracoviště - Územní pracoviště Klatovy dne 4.12.1998, platební 
výměr sp. zn. 1349901016, který vydal VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka -  
Krajská pobočka pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Klientské pracoviště - Územní pracoviště Klatovy dne 
22.12.1999, platební výměr sp.  zn. 1340001341, který vydal  VZP ČR, Orlická 4/2020,  130 00 Praha 3;  
Regionální  pobočka - Krajská pobočka pro Plzeňský a Karlovarský kraj,  Klientské pracoviště - Územní 
pracoviště Klatovy dne 7.11.2000, platební výměr sp. zn. 1340101398, který vydal VZP ČR, Orlická 4/2020, 
130  00  Praha  3;  Regionální  pobočka  -  Krajská  pobočka  pro  Plzeňský  a  Karlovarský  kraj,  Klientské  
pracoviště - Územní pracoviště Klatovy dne 12.11.2001, platební výměr sp. zn. 1340201460, který vydal 
VZP  ČR,  Orlická  4/2020,  130  00  Praha  3;  Regionální  pobočka  -  Krajská  pobočka  pro  Plzeňský  a 
Karlovarský kraj, Klientské pracoviště - Územní pracoviště Klatovy dne 5.11.2002 a na základě usnesení 
o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. j. Nc3360/2003-5, Nc 3360/2003-15 ze dne 3.11.2003, 
11.1.2013, které vydal Okresní soud v Klatovech rozhodl 

takto:

I. Dražební rok movité věci:

nařízený  na  den  16.6.2020 usnesením č. j.  030  EX  2882/13-343 ze  dne  8.4.2020 se  odročuje  
následovně:

Dražba výše uvedené movité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: 
www.  ok  drazby.cz  

mailto:exekutorsky.urad@brno-mesto.cz
http://www.okdrazby.cz/
http://www.okdrazby.cz/
http://www.okdrazby.cz/
http://www.urad.exekutorsky.cz/
mailto:podatelna.eu@brno-mesto.cz


Zahájení elektronické dražby: dne 21.7.2020 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit 
podání).

Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 21.7.2020 v 11:30 hod. 

Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
(dále jen o. s. ř.). Bude-li v  posledních pěti minutách před stanoveným  okamžikem  ukončení dražby 
učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět 
minut od okamžiku učinění tohoto podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle věty předchozí 
se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má 
se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování veřejné dražby je veřejně přístupné.

II. Vydražitel je oprávněn  převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to  v  
externím skladu soudního exekutora  v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál  se  
nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E)  
dne 30.7.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného 
předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli 
předáno potvrzení o příklepu.

III.  Ostatní výroky dražební vyhlášky č.j. 030 EX 2882/13-343 ze dne 8.4.2020  zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:

Soudní  exekutor  vydal  dne  8.4.2020  dražební  vyhlášku  č.j.  030 EX 2882/13-343,  kterou  stanovil 
termín dražebního roku na den 16.6.2020. Následně byly schváleny legislativní změny, kdy dle ust. § 23 
odst. 1 z.č. 191/2020 Sb. do 30. června 2020 soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Dle 
ust. § 23 odst. 2 z.č. 191/2020 Sb. se odstavec 1 nepoužije, pokud povinný písemně oznámí soudu, že má ve 
výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí pokračovat. Vzhledem k tomu, že se povinný k dražbě movitých 
věcí nevyjádřil, rozhodl soudní exekutor na základě výše uvedeného o odročení dražby movité věci, tak jak 
je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení. 

Možnost prohlédnout si  dražené movité věci  bude dne 16.7.2020 v externím skladu soudního 
exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, 
Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 
10:55  hodin.  Pro  jakékoliv  další  dotazy  týkající  se  technického  stavu  movitých  věcí  kontaktujte 
zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Brně dne 16.6.2020

Mgr. Jan Zdražílek, v.r. 
exekutorský kandidát 

Mgr. Jaroslava Homoly 
soudního exekutora

Za správnost vyhotovení: 
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