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Výsledek elektronické veřejné dražby id. spoluvlastnického podílu 1/12
k celku pozemku p.č. 10827 k.ú. Plzeň.

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 25. 4. 2013 svým usnesením č. 185 účast
města Plzně na elektronické veřejné dražbě vyhlášené dle dražební vyhlášky č.j.
167 EX 2307/11-182 ve věci konání dražebního jednání proti povinnému Milanu
Hegnerovi, nar. 18. 3. 1942, bytem Škroupova 686/9, 301 00 Plzeň o vymožení
povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce ve prospěch oprávněného – společnosti
Anacreon a.s.
Předmětem elektronické dražby byl id. spoluvlastnický podíl 1/12 k celku
pozemku p.č. 10827 o výměře 10098 m2, orná půda, zaps. na LV č. 1732 pro k.ú. Plzeň
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, přičemž
město Plzeň má v současné době v majetku id. spoluvl. podíl ¼ k celku pozemku.
Dle platného Územního plánu města Plzně se výše specifikovaný pozemek
nachází z části v ploše ostatní krajinné zeleně a z části v ploše trvalého travního porostu.
Pozemek je zasažen změnou územního plánu č. 676 – rozšíření Zoologické a botanické
zahrady v Plzni. Stanoviskem Technického úřadu MMP č.j. MMP/041969/13 ze dne
22. 2. 2013 bylo doporučeno získat id. spoluvl. podíl 1/12 této nemovitosti do majetku
města Plzně, a to vzhledem k jeho zasažení výše uvedenou změnou územního plánu
pro rozšíření Zoologické a botanické zahrady v Plzni.
Rada města Plzně dne 2. 5. 2013 přijala usnesení č. 492, kterým schválila nejvyšší
možnou nabídku města a dále usnesení Rady města Plzně č. 507 ze dne 23. 5. 2013,
kterým byla k příslušným krokům při dražbě zplnomocněna paní Helena Matoušová,
členka Rady města Plzně.
Elektronická dražba se měla uskutečnit dne 4. 6. 2013 od 11.00 hodin na portálu
www.drazby-exekutori.cz. Před tímto termínem, město Plzeň obdrželo usnesení soudního
exekutora č.j. 167 EX 2307/11-218, kterým došlo k odročení dražby výše
specifikovaného id. spoluvlastnického podílu nemovitosti na neurčito. Důvodem bylo
zjištění soudního exekutora, že v insolvenčním rejstříku byla zveřejněna vyhláška, vydaná
Krajským soudem v Plzni dne 3. 5. 2013, kterou bylo oznámeno, že ve věci povinného
Milana Hegnera bylo zahájeno insolvenční řízení a tímto okamžikem také nastaly účinky
spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dle § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), je se zahájením insolvenčního
řízení spojen účinek, že exekuci nelze provést. Z tohoto důvodu byl soudní exekutor
nucen dražební jednání odročit na neurčito.
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Dražební vyhláška
Příloha č. 2 - Usnesení o odročení dražby
Příloha č. 3 - Usnesení ZMP

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze RMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
Projednáno v RMP:
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H. Matoušová, členka RMP
21. 10. 2013
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
17. 10. 2013

Petráková, MAJ MMP
souhlasí

