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

Lukáš Biedrawa

Linka:

Sp.zn. 143 EX 00193/17-493

provolba 92
zn. oprávněného: 1953203551

biedrawa@exekutorskyurad.net

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Potoční 1094, PSČ 738 01
pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 21. 9. 2004, č.j. 30 Nc 6340/2004-19, které
nabylo právní moci dne 29. 12. 2004, ve spojení s protokolem o převzetí spisu dle § 44b exekučního řádu, kterým soudní exekutor převzal
exekuční spis sp. zn. 102 EX 00631/04 dříve pověřeného soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, Exekutorský úřad Ostrava, přičemž exekuce
byla nařízena podle platebního rozkazu Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. 50 Ro 2566/2003-26 ze dne 14. 1. 2004 v právní věci
oprávněného:

IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, Čechyňská čp. 419 / čo. 14a, 602 00 Brno - Trnitá,
zast. Mgr. Marek Indra, advokát, Čechyňská čp. 361 / čo. 16, 602 00 Brno - Trnitá,

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 136 914,48 Kč, úrok z prodlení ve výši 6,00 % ročně z částky 135 510,36 Kč od 1. 11. 2003 do
zaplacení, úrok z prodlení ve výši 2,00% ročně z částky 135 555,36 Kč od 1. 8. 2003 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení ve výši
5 480,00 Kč, včetně nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů exekuce
proti povinným:

1) Libor Jakeš, IČ: 63354306, nar. 01.12.1965, Radniční čp. 1148, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek,
2) Helena Jakešová, nar. 06.07.1966, Baška čp.420, 739 01 Baška,
3) Pavel Jakeš, nar. 04.05.1968, Baška čp.420, 739 01 Baška,

ve věci prodeje spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech povinné 2) Heleny Jakešové

ROZHODL TAKTO:

Dražba spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech níže uvedené povinné, a to:
a)

Jednotka č. 2/03 je byt 1+1 se vstupem z ulice umístěný ve 2. nadzemním podlaží v chodbě vpravo. Celková plocha jednotky s příslušenstvím
činí 39,31 m2. Jednotka se skládá z kuchyně o výměře 9,52 m2, pokoje o výměře 22,01 m2 a komory o výměře 7,78 m2.
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b)

přičemž u budovy č.p. 2 se jedná pouze o společné části.
Budova č.p. 2 má dvě nadzemní a jedno částečné podzemní podlaží. Do budovy se vchází dvěma vchody, jeden přímo z ulice a druhý vchod ze
dvora. Dům je zděný, se sedlovou střechou s volným půdním prostorem. Společné WC v přístavku budovy s přístupem ze dvora. V domě je
celkem 9 bytových jednotek v budově není nebytová jednotka. V prvním podzemním podlaží se nachází společné sklepní prostory budovy.

nařízená jako elektronická dražba s počátkem dražby 20.07.2022 v 10:00 hod se odročuje na:
Zahájení elektronické dražby: dne 18.08.2022 v 10:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit a zvyšovat podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 18.08.2022 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.“)) - 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.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v
seznamu přijatých podání. Na shora uvedené webové adrese dochází taktéž k informování o postupu při dražbě

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ve Frýdku-Místku, dne 18. 7. 2022

JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.
soudní exekutor
Toto usnesení se doručuje:
Oprávněný:
Povinný:
Spoluvlastníci:

IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, Čechyňská čp. 419 / čo. 14a, 602 00 Brno - Trnitá
zast. Mgr. Marek Indra, advokát, Čechyňská čp. 361 / čo. 16, 602 00 Brno - Trnitá
1) Libor Jakeš, IČ: 63354306, nar. 01.12.1965, Radniční čp. 1148, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek
2) Helena Jakešová, nar. 06.07.1966, Baška čp.420, 739 01 Baška
3) Pavel Jakeš, nar. 04.05.1968, Baška čp.420, 739 01 Baška
Anna Dočkalová, Na Hrázi 2089/30, 750 02 Přerov I-Město
Valentina Šimarová, Podkopčí 473, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Jindřich Veselský, U Veselských 1105, 370 06 Srubec

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
Finanční úřad pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Přerově
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště ve Frýdku-Místku
Obecní úřad Lobodice (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Obecní úřad Baška (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Magistrát města Přerova (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
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
Jiří Vašina, Novosady 188, 751 14 Dřevohostice
Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město
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