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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 Zlíně dne
10.5.2011 pod č.j. 23 EXE 1108/2011-9, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního
titulu - platební rozkaz č. j. 13Cm 73/2010-14, který vydal Krajský soud v Brně dne 2.11.2010, 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):
CENTRUM SLAVIA s.r.o., 2. května 685, 763 61
Napajedla, IČ:27735036,
DIČ:CZ27735036
v částce 218 475,00 Kč s příslušenstvím a s náklady exekuce, které budou v řízení stanoveny,

takto:
Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 093 EX 379/11-127 ze dne 22.2.2019 na den 2.5.2019 s časem
zahájení v 10:00 hodin a časem ukončení v 11:00 hodin s e n e k o n á.

O d ů v o d n ě n í:
Usnesením č.j. 093 EX 379/11-127 ze dne 22.2.2019, bylo nařízeno na den 2.5.2019 dražební jednání, jehož
předmětem měly být věci nemovité:
-

pozemek st. p. č. 911/2 o výměře 1468 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jeho součástí je stavba: bez
čp/če - jiná st., zaps. na LV č. 5699, pro obec a k. ú. Napajedla, Katastrální úřad pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Zlín

Vzhledem k tomu, že dlužná částka a náklady exekuce byly zcela uhrazeny, rozhodl soudní exekutor tak, jak
je uvedeno ve výrokové části tohto usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).

V Třebíči dne 13.3.2019
JUDr. Jiří Tomek
soudní exekutor
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