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U S N E S E N Í
O ODROČENÍ DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
V exekuční věci 203 Ex 46675/18, na základě vykonatelného exekučního titulu – elektronický platební rozkaz ze
dne 23.1.2018, č.j. EPR274082/2017-6 vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku na základě usnesení o pověření, které
vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku dne 30.11.2018, č.j. 26EXE5844/2018-7 v prospěch oprávněného:
RBP, zdravotní pojišťovna (dříve Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna), Michálkovická 967/108,
71005 Ostrava Slezská Ostrava, IČO 47673036
a v neprospěch povinného:
David Chlád, Vělopolí 42, 73959 Vělopolí, nar. 22.6.1998

soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Komenského 38, 75002 Přerov, rozhodl
takto:
Dražba nemovité věci

LV 5
KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Třinec
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Vělopolí
Kod k.ú.: 779849 Vělopolí
Podíl: 1/4
Pozemky:
Parcela
Výměra m2
Druh pozemku
250
677
trvalý travní porost
251
1822
trvalý travní porost
252
3746
orná půda
253
346
trvalý travní porost
254
3015
orná půda
255
321
trvalý travní porost
256
1990
orná půda
257
669
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Vělopolí, č.p. 42, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 257
258
801
zahrada
259
1372
orná půda

Příslušenství nemovité věci, kterého se exekuce týká:
a) vedlejší stavby:
Nalevo od rodinného domu (pohled z příjezdové silnice) se nachází dřevěný přístřešek s valbovou střechou krytou
standardní povlakovou krytinou IPA. Před rodinným domem se nachází dřevěný přístřešek s valbovou střechou krytou
standardní povlakovou krytinou IPA. Napravo od rodinného domu se nachází dřevěná vedlejší stavba se sedlovou

0998.0420549544

na vymožení pohledávky v částce 3896 Kč s příslušenstvím,

střechou krytou povlakovou krytinou IPA. Na zadní část rodinného domu navazuje zděná garáž se sedlovou střechou
krytou taškou pálenou. Za rodinným domem se nachází torzo vedlejší stavby.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- dřevěná vrata
- ocelová vrata
- 2x ocelová vrátka
- studna
- žumpa
- přístupový chodník betonový
- přípojky IS
nařízená usnesením č.j. 203 Ex 46675/18-32, které vydal dne 24.5.2019 soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha se
odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že při zahájení dražebního jednání nebyly splněny podmínky pro jeho pokračování dle § 336i
odst. 2 o.s.ř., odročuje se dražební rok na neurčito, a to až do rozhodnutí soudu dle § 336i odst. 2 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Přerově, dne 24.7.2019

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

