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Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., se sídlem Potoční 1094, 73801 Frýdek-Místek, zástupce soudního exekutora JUDr.
Milana Vlhy, Exekutorský úřad Ostrava, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu, který vede exekuci na základě pověření exekučního
soudu - Okresního soudu v Karviné ze dne 18.08.2015, č.j. 47 EXE 2365/2015-11, přičemž exekuce je vedena podle vykonatelného platebního
rozkazu Okresního soudu v Karviné č.j. 33 Ro 869/2006-10; ze dne 16.06.2006, který nabyl právní moci dne 14.09.2006, vykonatelného dne
14.09.2006, v právní věci
oprávněného:

Město Bohumín, IČ: 00297569, Masarykova 158, 735 81 Bohumín,

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 34 054,00 Kč, poplatek z prodlení 2,50‰ denně z částky 6 051,00 Kč od 1.5.2006 do zaplacení,
úrok z prodlení 9,00% ročně z částky 16 961,00 Kč od 01.05.2006 do 16.06.2006, úrok z prodlení repo sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z
částky 16 961,00 Kč od 17.06.2006 do zaplacení, a náklady této exekuce
proti povinnému:

Petr Chyliński, IČ: 44182431, nar. 07.02.1964, Studentská čp. 182, 735 81 Bohumín,
zast. JUDr. Jana Kudrnová PhD., advokátka, Na Hradbách čp. 119 / čo. 3, 702 00 Ostrava,

ve věci prodeje nemovitých věcí povinného

ROZHODL TAKTO:
Dražba nemovitých věcí (spoluvlastnického podílu), níže uvedeného povinného, a to:

a)

b)

přičemž u budovy č.p. 1146, 1147, 1148, 1149, byt. dům, se jedná pouze o společné části,

nařízená jako elektronická dražba s počátkem dražby 15.05.2019 v 09:30 hod se odročuje na:
Zahájení elektronické dražby: dne 15.08.2019 v 09:30 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit a zvyšovat podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 15.08.2019 v 10:00 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.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ve Frýdku-Místku, dne 9. 5. 2019

JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.
soudní exekutor
zástupce JUDr. Milana Vlhy
Toto usnesení se doručuje:
Město Bohumín, se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569
Petr Chyliński, bytem Studentská čp. 182, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 44182431, nar. 07.02.1964
zast. JUDr. Jana Kudrnová PhD., advokátka, se sídlem Na Hradbách čp. 119 / čo. 3, 702 00 Ostrava
Dagmar Šrubařová, 1. máje 1256, Lutyně, 735 14 Orlová
Spoluvlastníci:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Bohumíně
Městský úřad Bohumín (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Okresní správa sociálního zabezpečení Karviná
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
Společenství vlastníků Štefánikova 1146,1147,1148,1149 Bohumín, Štefánikova 1149, 735 81 Bohumín, IČ: 03242595
Oprávněný:
Povinný:

