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

Lukáš Biedrawa

Sp.zn. 143 EX 00722/19-188

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 00722/19), na základě pověření exekučního soudu: Okresního soudu v Blansku, ze dne 30. 7.
2019, č.j. 90 EXE 1116/2019-13 přičemž exekuce je vedena podle exekučního titulu: rozsudku č. j. 77 C 270/2015-178, který vydal Okresní
soud v Blansku dne 19. 7. 2018 v právní věci
oprávněného:

Capital ABK s.r.o., IČ: 07084111, Santražiny čp. 575, 760 01 Zlín,

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 530 101,58 Kč, úrok 4,87 % ročně z částky 518 018,92 Kč od 23. 6. 2015 do 19. 11. 2015, úrok
4,87 % ročně z částky 286 980,32 Kč od 20. 11. 2015 do 11. 2. 2016, úrok 4,87 % ročně z částky 285 963,42 Kč od 12. 2. 2016 do zaplacení,
úrok z prodlení 7,75% ročně z částky 518 018,92 Kč od 23. 6. 2015 do 19. 11. 2015, úrok z prodlení 7,75% ročně z částky 286 980,32 Kč od 20.
11. 2015 do 11. 2. 2016, úrok z prodlení 7,75% ročně z částky 285 963,42 Kč od 12. 2. 2016 do zaplacení, nákladů soudního řízení ve výši
41 628,00 Kč, včetně nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů exekuce
proti povinné:

Mgr. Margita Dubnická, nar. 16. 9. 1970, Nám. Svobody čp. 32 / čo. 3, 678 01 Blansko - Blansko,

ve věci prodeje spoluvlastnického podílu na nemovité věci povinné

ROZHODL TAKTO:

Dražba spoluvlastnického podílu na nemovité věci níže uvedené povinné, a to:

Jedná se o řadovou krajní stavbu (navazuje na rodinný dům č.p. 47). Základy objektu jsou smíšené. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel a
kamenné. Střecha je z větší části sedlová s krytinou z tašek, částečně je střecha plochá se střešní krytinou IPA. Klempířské konstrukce jsou
provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky chybí, vnitřní omítky také chybí. Ostatní nebylo možno zjistit, jelikož znalci nebyla
umožněna prohlídka. Zastavěná plocha činí 78 m2.
Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěny.
nařízená jako elektronická dražba s počátkem dražby 14.12.2021 v 10:30 hod se odročuje na:
Zahájení elektronické dražby: dne 26.01.2022 v 10:30 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit a zvyšovat podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 26.01.2022 v 11:00 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
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

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 14. 12. 2021

JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.
soudní exekutor
Toto usnesení se doručuje:
Capital ABK s.r.o., IČ: 07084111, Santražiny čp. 575, 760 01 Zlín
Mgr. Margita Dubnická, nar. 16. 9. 1970, Nám. Svobody čp. 32 / čo. 3, 678 01 Blansko - Blansko
Růžena Baldrmannová, Husova 76, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Ivoš Matal, Absolonova 1702/19, 678 01 Blansko
Marie Tesařová, Jablonec nad Jizerou 805, 512 43 Jablonec nad Jizerou
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště v Blansku
Městský úřad Blansko (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Okresní správa sociálního zabezpečení Blansko
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
Oprávněný:
Povinný:
Spoluvlastníci:
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