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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 00656/22), na základě pověření exekučního soudu: Okresního soudu ve Frýdku-Místku, ze dne 

07.10.2022, č.j. 26 EXE 4997/2022-10, přičemž exekuce je vedena podle exekučního titulu: notářského zápisu č. j. NZ 474/2022, který sepsal 

Mgr. Vojtěch Novobilský notář ve Frýdku-Místku dne 29.09.2022 v právní věci 

 

oprávněného: Vratislav Nitra, nar. 23.03.1968, Skalice čp. 526, 738 01 Frýdek-Místek - Skalice,     

  

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 660 000,00 Kč, úrok z prodlení repo sazbou navýšenou o 8%-ních bodů z částky 660 000,00 Kč od 

01.10.2022 do zaplacení, smluvní pokuta 0,1 % denně z částky 660 000,00 Kč od 01.10.2022 do zaplacení, včetně nákladů oprávněného v 

exekučním řízení a nákladů exekuce 

 

proti povinnému: Tibor Kurilla, nar. 20.01.1954, Skalice če. 251, 738 01 Frýdek-Místek - Skalice,    

 zast. Mgr. Ondřej Smolka, advokát, Zámecké nám. čp.1254, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek,   

  

 
ve věci prodeje nemovitých věcí povinného 

 

 

 

ROZHODL  TAKTO: 
 

Dražba nemovitých věcí níže uvedeného povinného, a to: 

 

 

 

 
 

Příslušenství nemovitých věcí tvoří: 

- přípojky inženýrských sítí (elektro, voda). 

 

 

nařízená usnesením (dražební vyhláškou) č.j. 143 EX 00656/22-036, ze dne 11.01.2023, jako elektronická dražba s počátkem dražby               

dne 06.03.2023 v 09:00 hod se odročuje na neurčito. 

 

 

Odůvodnění: 
 

 

 Před zahájením dražby bylo soudnímu exekutorovi prokázáno, že byl podán návrh na odklad a částečné zastavení exekuce. 

 Podle ust. § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, v platném znění (dále jen „e.ř.“), do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor exekuci neprovede, jde-li o návrh na 

odklad exekuce podle odstavce 5 nebo 7 anebo podle § 266 občanského soudního řádu. 

 S ohledem na shora uvedené nezbylo soudnímu exekutorovi než dražbu nemovitých věcí odročit, přičemž nový termín bude nařízen po 

případném odpadnutí překážek bránících provedení dražby. 



 

 

 

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne 31.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. 

soudní exekutor 
 

Toto usnesení se doručuje: 

Oprávněný: Vratislav Nitra, nar. 23.03.1968, Skalice čp. 526, 738 01 Frýdek-Místek - Skalice 

Povinný: Tibor Kurilla, nar. 20.01.1954, Skalice če. 251, 738 01 Frýdek-Místek - Skalice,    
zast. Mgr. Ondřej Smolka, advokát, Zámecké nám. čp.1254, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek 

Bývalá manželka 

povinného: 

Alena Kurillová, nar. 26.08.1953, bytem Mánesova čp. 69, 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek 

zast. Mgr. Jan Skotnica, advokát, Hlavní třída čp. 15, 738 01 Frýdek-Místek - Místek 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště ve Frýdku-Místku 

Magistrát města Frýdek-Místek 
Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek 

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 
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