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Č.j.: 171

EX 00426/18-293

Usnesení
Soudní exekutorka Mgr. Simona Kiselová, Exekutorský úřad Karviná, se sídlem Karviná - Fryštát, Na Bělidle
801/4, PSČ 733 01 pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 19. 2.
2018, č.j. 29 EXE 2233/2018-9, které nabylo právní moci dne 19. 4. 2018, kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného elektronický platebního rozkazu Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. EPR 193922/2017 ze dne 9. 11.
2017, který nabyl právní moci dne 2. 12. 2017 v právní věci
oprávněných:

1) Peter Kröhn, Na Kopci čp. 2066 / čo. 11, 734 01 Karviná - Mizerov,
2) Eva Krőhnová, Na Kopci čp. 2066 / čo. 11, 734 01 Karviná - Mizerov,
zast. JUDr. Martin Schulhauser, advokát, Karola Śliwky čp.125 / čo.20, 733 01 Karviná - Fryštát,

k vymožení pohledávky oprávněného s příslušenstvím a nákladů této exekuce
proti povinnému:

Ladislav Szijjártó, s příslušenstvím, Hukvaldy čp. 30, 739 46 Hukvaldy,

ROZHODL TAKTO:
I. Dražební jednání ohledně prodeje nemovitostí povinného, zapsaných na LV č. 141, vedeného u Katastrálního
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Hukvaldy, kat. území
Sklenov, a to:

nařízené usnesením č.j. 171 EX 00426/18-238 ze dne 07.10.2020 na den 19.11.2020 v 10:00, které bylo
usnesením č.j. 171 EX 00426/18-246 ze dne 04.11.2020 odročeno na neurčito, se bude konat prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz dne 21.09.2021 od 10:00 do 11:00.
II. Všechna ostatní ustanovení výrokové části usnesení č.j. 171 EX 00426/18-238 ze dne 07.10.2020, tedy všechna
jiná, nežli ta, která se dotýkala data a času zahájení elektronické dražby, nejsou tímto usnesením dotčena a
zůstavají v platnosti.
Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal dne 07.10.2020 usnesení (dražební vyhášku) č.j. 171 EX 00426/18-238, kterým nařídil na den
19.11.2020 v 10:00 dražební jednání za účelem prodeje výše uvedených nemovitostí.
Po nařízení dražebního jednání došlo k přijetí ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných
činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších právních
předpisů, tedy do 31. ledna 2021 soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo
trvalého pobytu. Toto opatření bylo následně prodlouženo do 30.06.2021.

Poučení pro příjemce písemnosti: Pokud jste obdrželi písemnost nepodepsanou, jedná se o stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K
písemné žádosti účastníka, kterému byl takový stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
elektronické podobě a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Vzhledem k tomu, že byly splněny zákonem předpokládané podmínky, rozhodl soudní exekutor usnesením č.j. 171 EX
00426/18-246 ze dne 04.11.2020 o odložení nařízeného dražebního jednání na neurčito.
Jelikož datum 30.06.2021 uplynulo a nová zákonná opatření v boji proti koronaviru SARS CoV-2 nebyla přijata, rozhodl
soudní exekutor o nařízení odročené dražby, jak je uvedeno v bodě I.
Pro úplnost a časový odstup bude všem adresátům zasláno na vědomí i usnesení č č.j. 171 EX 00426/18-238 ze dne
07.10.2020.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Karviné, dne 6. 8. 2021
Mgr. Simona Kiselová
soudní exekutor
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