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značka oprávněného:  
 
  
 
 

 

U  S  N  E  S  E  N  Í  
 
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený 

provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Novém Jičíně dne 29.10.2004, č.j. 
53Nc2392/2004-5, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz ze 
dne 18.5.2004, č.j. 60 ro 873/2004 vydal Okresní soud v Novém Jičíně k uspokojení pohledávky oprávněného: Milan 
Štětiar, Dr. Martínka 114, 73944 Brušperk, nar. 10.4.1956, zast. Mgr. Pavel Szkandera, advokát, Svatoplukova 1209, 
73801 Frýdek-Místek, IČO 68309228, proti povinnému: Martin Kabát, Kateřinice 127, 74258 Kateřinice, nar. 19.1.1969, 
v částce 150 000,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává 
toto 

 

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO ROKU 
o provedení elektronické dražby  

 
I. 

 
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:   

www.okdrazby.cz  
 
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. 
 
Zahájení elektronické dražby: dne 24.7.2019 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání). 
 
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 24.7.2019 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 
336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti 
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a 
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, 
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno 
další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. 
 
 
 
Předmětem dražby je následující spoluvlastnický podíl povinného na nemovitých věcech a jejich příslušenství: 
 
LV 178 
 KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Frýdek-Místek 
 Okres: Frýdek-Místek 
 Obec: Hukvaldy 
 Kod k.ú.: 748307 Rychaltice 

 Podíl: 1/6 
 Pozemky: 
 Parcela Výměra m2 Druh pozemku 
 St. 224 290 zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba: Rychaltice, č.p. 150, rod.dům  
 Stavba stojí na pozemku p.č.: St.  224 
 1130/1 2550 trvalý travní porost 
 1130/2 434 zahrada 
 1128 355 orná půda 
 
 
 

Naše č.j.: 
203 Ex 05167/04-141 
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http://www.okdrazby.cz/


LV 315 
 KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Frýdek-Místek 
 Okres: Frýdek-Místek 
 Obec: Hukvaldy 
 Kod k.ú.: 748307 Rychaltice 

 Podíl: 1/3 
 Pozemky: 
 Parcela Výměra m2 Druh pozemku 
 1109/1 4622 trvalý travní porost 
 1176/1 3020 trvalý travní porost 
 1588/1 401 ostatní plocha 
 
a jejich příslušenství 
1. na LV č. 178 
 
a) vedlejší stavby: 
Na levou část rodinného domu (pohled z ulice) navazuje zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. 
 
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: 
- oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce 
- venkovní schody do RD 
- okapový chodník betonový 
- dlážděný přístupový chodník 
- přípojky IS 
 
c) příslušenství pozemku p.č. 1130/1  
Na pozemku je situována dřevěná stodola pod sedlovou střechou krytou cementovou taškou a plechovou krytinou, vedle které se vpravo nachází 
dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. 

 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Usnesením – dražební vyhláškou - 103 Ex 05167/04-73, které vydal soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána dne 
16.11.2015, byla nařízena dražba spoluvlastnického podílu povinného na příslušných nemovitých věcech. Soudní 
exekutor rozhodl o nařízení další dražby tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.  
 
 
V Přerově, dne 21.5.2019 
 

Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát 
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem  
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