Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

Č.j.142 DC 00008/19-030
Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19, PSČ
738 01, pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých
Budějovicích sp. zn. KSCB 28 INS 11573/2018 dle Pokynu zajištěného věřitele ze dne 13. 2. 2019 a na základě smlouvy o
provedení dobrovolné dražby ze dne 1. 4. 2019 uzavřené mezi soudním exekutorem a insolvenčním správcem, jako osobou
oprávněnou disponovat s předmětnými nemovitými věcmi, kterým je:
JUDr. Eva Janíková, IČ: 66219558, se sídlem Farní čp. 19, PSČ 738 01 Frýdek-Místek
ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka
Vlastimil Kronika, nar. 18. 04. 1952, K. Šafáře 220/27, 37005 České Budějovice
v souladu s ust. §286 odst. 1 písm. d) ve spojení s §289a zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) a v souladu s ust. §52 odst. 1, §69 a ust. §76 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř.") a ve vazbě na §335 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.")

rozhodl takto:
Dražební jednání ve věci prodeje nemovitých věcí insolvenčního dlužníka: Vlastimil Kronika, nar. 18. 04. 1952, K. Šafáře
220/27, 37005 České Budějovice:

včetně jejich součástí a příslušenství, které budou s nemovitými věcmi draženy jako jednotný celek
zapsané na listu vlastnictví č. 761 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, katastrální
území Frymburk, obec Frymburk.

nařízené na 24. 09. 2021 v 12:00 hodin se

ODROČUJE NA 18. 03. 2022 v 09:00 hodin
Odůvodnění:
Usnesením o nařízení dražebního jednání č.j. 142 DC 00008/19-009 ze dne 02. 04.2019 byla soudním exekutorem nařízena
elektronická dražba výše uvedených nemovitostí povinného na 12. 07. 2019 v 10:00 hod, a dále Usnesením o odročení dražebního
jednání č. j. 142 DC 00008/19-011 ze dne 11.07.2019 byla elektronická dražba odročena na 17. 04. 2020 v 08:00 hod.

ID DS: 593q955, e-mail: podatelna@kocinec.eu, www.kocinec.eu
Tel. 777092502, 776047050, IČ: 71468706, zapsán u EK ČR pod ev.č. 142

Z důvodu podání žaloby na vyloučení spoluvlastnického podílu dlužníka ve výši id. 3/4 na nemovité věci zapsané na listu
vlastnictví č. 761 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, katastrální území Frymburk,
obec Frymburk z majetkové podstaty ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích dne 09. 07. 2019, rozhodl soudní exekutor o
odročení dražebního jednání na 17. 04. 2020 v 08:00 hod. Vzhledem k tomu, že o podané žalobě nebylo doposud pravomocně
rozhodnuto, rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního jednání na 21. 08. 2020 v 08:00 hod. a dále na 13. 11. 2020 v 12:00
hod. Dále z důvodu probíhajícího sporu, vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 43 ICm 1913/2019
rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního jednání na 16. 04. 2021 v 08:00 hod., dále na 24. 09. 2021 ve 12:00 hod. a dále na
18. 03. 2022 v 09:00 hod.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.
Za správnost vyhotovení zodpovídá Hana Sattori, pověřená soudním exekutorem
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za
součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k
Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato
písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho
zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na
technickém nosiči dat.
Ve Frýdku-Místku, dne 06.09.2021
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.
soudní exekutor
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