
Orná půda - Mutěnice 

22.6.2022 Vydražen pozemek - orná půda a mez o celkové rozloze 4.092 m2, obec Mutěnice, okres 

Hodonín.  Vydražen za 71.500 Kč 

24.6.2022 Od exekutorského úřadu Brno – město jsme do datové schránky obdrželi listinu „Usnesení o 

příklepu“. Nyní běžela 15ti-denní lhůta na podání předražku. 

8.7.2022 Bylo doplaceno nejvyšší podání ve výši 31.500 Kč (složená jistina byla 40.000 Kč) 

30.7.2022 Firma Extrh Group s.r.o. kontaktovala emailem exekutorský úřad Brno-město s dotazem, zda 

obdrželi nejvyšší podání. Odpověď přišla 23.8.2022. 

7.8.2022 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj obdržel od exekutorského úřadu Brno–město listinu 

„Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu“. Nyní běžela 10ti-denní lhůta na případné vyjádření 

firmy Extrh Group s.r.o. 

23.8.2022 Exekutorský úřad Brno-město odpověděl na náš email ze dne 30.7.2022 s tím, že výtěžek 

z dražby byl odeslán notářce paní JUDr. Václavkové, která by měla vydat rozvrhové usnesení, na základě, 

kterého mělo dojít k výmazu zástav z listu vlastnictví 

30.8.2022  Byl proveden zápis do katastru nemovitostí, tj. vlastnické právo přešlo na Extrh Group s.r.o. 

Nyní se čeká na výmaz Zástavního práva exekutorského podle § 69a exekučního řádu. 

2.9.2022 Firma Extrh Group s.r.o. kontaktovala emailem paní notářku JUDr. Václavkovou s dotazem na 

aktuální stav řízení. 

9.9.2022 Od paní notářky jsme obdrželi email s informací, že došlo k přepisu vlastnického práva. 

13.9.2022 Firma urgovala notářku JUDr. Václavkovou s dotazem, kdy dojde k výmazu zástav na pozemku. 

Odpověď jsme neobdrželi. 

30.9.2022 Firma opět kontaktovala notářku paní JUDr. Václavkovou s urgencí, kdy dojde k výmazu zástav 

na pozemku. Odpověď jsme neobdrželi. 

11.10.2022 Firma Extrh Group s.r.o. telefonicky kontaktovala paní notářku JUDr. Václavkovou s dotazem, 

kdy dojde k výmazu zástav na pozemku. Notářský koncipient si nebyl jistý, kdo má provést výmaz, proto 

zaslal dotaz přímo exekutorskému úřadu Brno-město. Máme čekat na jeho odpověď. 

19.10.2022 Firma Extrh Group s.r.o kontaktovala emailem exekutorský úřad Brno-město s dotazem, kdy 

dojde k výmazu Zástavního práva exekutorského 

19.10.2022 Exekutorský úřad Brno-město odpověděl na náš email. Pověřený pracovník nás informoval, že 

si není zcela jistý, zda rozvrhové usnesení vydává notář nebo exekutorský úřad. Obrátil se proto s dotazem 

přímo na exekutora pana Urbana. Následně nás měl informovat. 

26.10.2022 Exekutorský úřad Brno-město nás emailem informoval, že výmaz zástav musí provést notář a 

máme se obrátit přímo na něj. 

31.10.2022 Firma Extrh Group s.r.o. zaslala urgenci paní notářce JUDr. Václavkové s dotazem, kdy dojde 

k výmazu zástav, jelikož tenhle úkon má udělat notář 

1.11.2022 Telefonicky jsme kontaktovali notářku JUDr. Václavkovou s tím, že máme informaci od 

exekutorského úřadu Brno-město, že výmaz zástav musí provést ona. 

1.11.2022 Notářka JUDr. Václavková ihned vydala rozvrhové usnesení, které následně přes datovou 

schránku zaslala katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj. Na základě tohoto usnesení dojde k výmazu 

zástav na pozemku. 


