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Opravné usnesení 
 

 

 

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., sídlem Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek, provádějící v souladu s ust. § 76 odst. 2 

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.“) 

dražbu spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 

08280495, se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno-město, insolvenční správce dlužníka: Jakub Szymon, nar. 30.11.1983, bytem Stonava 983, 

735 34 Stonava, 

 

 

 

ROZHODL TAKTO: 
 

 

I. Nesprávné označení dat uvedených ve výrocích X. a XV. usnesení (dražební vyhlášky) č.j. 143 DC 00006/22-004, ze dne 13.06.2022,  

jako: „13.06.2022“ 

 

správně zní: „13.07.2022”. 

 

 

Odůvodnění: 
 

Ve výroku X. a XV. usnesení (dražební vyhlášky) č.j. 143 DC 00006/22-004, ze dne 13.06.2022, kterém byla nařízena elektronická 

dražba spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech níže uvedeného dlužníka, a to: 

 

 

bylo nesprávně uvedeno označení dat, přičemž k tomuto chybnému označení došlo chybou v psaní.  

Ve smyslu ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění (dále jen „o.s.ř.“), soudní exekutor proto 

vydal toto opravné usnesení. 

 

 



 

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu 

v Ostravě, prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského. 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne 14. 6. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. 

soudní exekutor 
 

Toto usnesení se doručuje: 

 

Insolvenční správce: AK-KT insolvence v.o.s., IČ: 08280495, se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno-město 

Dlužník: Jakub Szymon, nar. 30.11.1983, bytem Stonava 983, 735 34 Stonava 

Spoluvlastníci: Václav Szymon, nar. 13.10.1985, Fryštátská čp. 72 / čo. 1, 733 01 Karviná - Fryštát 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava 
Obecní úřad Albrechtice (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce) 

Magistrát města Karviné (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce) 

Magistrát města Havířova (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce) 
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