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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 nemovitých věcí na návrh vlastníků a osob oprávněných disponovat s věcí, a to manželů: Juraj Bódis, nar. 03.03.1976, bytem 

Dobrá čp. 982, 739 51 Dobrá a Mgr. Jana Bódisová, nar. 03.07.1976, bytem Dobrá čp. 982, 739 51 Dobrá,  

 

 

 

 

 

ROZHODL  TAKTO: 
 
 

Dražba nemovitých věcí, níže uvedených vlastníků, a to: 

 

 
 

Příslušenství nemovitých věcí tvoří: 

Přípojky IS (voda, elektro, kanalizace, plyn), zpevněné plochy, venkovní schodiště. 

 

nařízená jako elektronická dražba s počátkem dražby dne 08.12.2022 v 10:00 hod se odročuje na: 

 

 

Zahájení elektronické dražby: dne 18.01.2023 v 10:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit a zvyšovat podání). 

 

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 18.01.2023 v 10:30 hod. Dražba se však se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 

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 08.12.2022 

 

 

 

JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. 

soudní exekutor 
Toto usnesení se doručuje: 

 



 

 

Navrhovatel dražby: Juraj Bódis, nar. 03.03.1976, bytem Dobrá čp. 982, 739 51 Dobrá  

Mgr. Jana Bódisová, nar. 03.07.1976, bytem Dobrá čp. 982, 739 51 Dobrá  

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek 
Magistrát města Frýdek-Místek (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce) 
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