JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Potoční 1094, 73801 Frýdek-Místek
Vyřizuje:

Lukáš Biedrawa

Linka:

Sp.zn. 143 EX 00122/22-072

provolba 92
biedrawa@exekutorskyurad.net

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Potoční 1094, PSČ 738 01,
který vede exekuční řízení (pod sp.zn. 143 EX 00122/22), na základě pověření exekučního soudu: Okresního soudu Česká Lípa, ze dne 17. 2.
2022, č.j. 9 EXE 25/2022-15 přičemž exekuce je vedena podle exekučního titulu: vykonatelného notářského zápisu sepsaného jménem notářky
Mgr. Marcely Veberové notářskou kandidátkou Mgr. Veronikou Jírovou dne 7. 9. 2021, č. j. NZ 753/2021, a pokračování notářského zápisu
sepsaného notářkou JUDr. Marcelou Veberovou dne 20. 9. 2021, č. j. NZ 807/2021, v právní věci
oprávněného:

Pavel Šomek, nar. 27.08.1969, Nad Dvorem čp. 908 / čo. 48, 713 00 Ostrava - Heřmanice,

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1 534 194,68 Kč, úrok z prodlení 11,75% ročně z částky 1 534 194,68 Kč od 26.01.2022 do
zaplacení, smluvní pokuta 0,1 % denně z částky 1 534 194,68 Kč od 26.01.2022 do zaplacení, včetně nákladů oprávněného v exekučním řízení a
nákladů exekuce
proti povinnému:

Martin Fenyk, nar. 28.11.2000, Janovice V Podještědí čp. 7, 463 53 Janovice v Podještědí,

ve věci prodeje nemovitých věcí povinného

ROZHODL TAKTO:

Dražba nemovitých věcí níže uvedeného povinného, a to:

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí (voda, elektro).
nařízená jako elektronická dražba s počátkem dražby 04.10.2022 v 10:00 hod se odročuje na:
Zahájení elektronické dražby: dne 04.11.2022 v 10:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit a zvyšovat podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 04.11.2022 v 10:30 hod. Dražba se však se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby
učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání; je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se
čas ukončení dražby o pět minut; uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se
tím končí.

ID datové schránky: 94dniqp, email: podatelna@exekutorskyurad.net, http://www.exekutorskyurad.net
tel. 558438091, fax 558111092, IČ 72064412, zapsán u EK ČR pod ev.č. 143

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ve Frýdku-Místku, dne 04.10.2022

JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.
soudní exekutor
Toto usnesení se doručuje:
Pavel Šomek, nar. 27.08.1969, Nad Dvorem čp. 908 / čo. 48, 713 00 Ostrava - Heřmanice
Oprávněný:
Martin Fenyk, nar. 28.11.2000, Janovice V Podještědí čp. 7, 463 53 Janovice v Podještědí
Povinný:
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
Finanční úřad pro Liberecký kraj - územní pracoviště v Liberci
Obecní úřad Janovice v Podještědí (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Magistrát města Liberec (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Finanční úřad pro Liberecký kraj - územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97/25, 460 07 Liberec III-Jeřáb
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