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JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor 
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 23, 73801 Frýdek-Místek 

 

Vyřizuje: Jiří Trojanovský 

Linka: 558438094 
 

Sp.zn. 143 EX 00286/11-085 

trojanovsky@exekutorskyurad.net  

Usnesení 
 

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-

Místek, Farní 23, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve 

Frýdku-Místku ze dne 26.7.2011, č.j. 26 EXE 4333/2011-11,  které nabylo právní moci dne 19.11.2011, 

kterým byla nařízena exekuce podle usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. 31 E 109/2009-7 ze 

dne 29.4.2009 a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. 50 Ro 

1732/2007-20 ze dne 20.2.2008, který nabyl právní moci dne 3.5.2008, vykonatelného dne 3.5.2008 a  

usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku č.j. 28E 97/2008-11 ze dne 30.10.2008 v právní věci 

 

oprávněného: ART MEDIA SERVICE, s.r.o., IČ: 27794661, náměstí Míru 551, 739 61 Třinec,    

 zast. Mgr. Zuzana Božková, advokát, nám. Míru č. 551, 739 61 Třinec,   

  

k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 19 608,00 Kč, pohledávky oprávněného ve výši 6 320,00 

Kč, jako náklady řízení o výkon rozhodnutí ve věci sp.zn.: 28E 97/2008 ve výši 6.320,00 Kč, pohledávky 

oprávněného ve výši 7 444,80 Kč, jako náklady řízení o výkon rozhodnutí ve věci sp.zn.: 31E 109/2009 ve 

výši 7.444,80 Kč, úrok z prodlení 26,00% ročně z částky 19 608,00 Kč od 1.2.1998 do zaplacení, nákladů 

soudního řízení ve výši 12 030,00 Kč, nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce 

 

proti povinnému: Daniel Bystřický, IČ: 12091120, narozen 6.4.1956, Střítež čp.51, 739 59 Střítež,     

  

ve věci prodeje nemovitostí povinného 

 

 

ROZHODL  TAKTO: 
 

I. Dražba spoluvlastnického podílu ne nemovitostech povinného, a to:  

 

 
 



 

nařízená dražební vyhláškou č.j. 143 EX 00286/11-035 a odročená usnesením č.j. 143 EX 

00286/11-040 se nařizuje prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: 

 

 

www.exdrazby.cz 

 

 

Zahájení elektronické dražby: dne 27.8.2013 v 09:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé 

činit podání). 

 

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 27.8.2013 v 10:00 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 a taktéž je dražiteli potvrzeno e-

mailem.  

 

 
II. Při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další 

oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek za 

povinným přiznaných vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 

o.s.ř., nebo v § 40 e.ř., anebo pohledávek zajištěných zástavním právem na prodávaných 

nemovitostech, než pro které byla nařízena tato exekuce, jestliže je přihlásí u soudního exekutora 

nejpozději do 26.8.2013 (v této lhůtě musí být přihláška doručena soudnímu exekutorovi). Ostatní 

poučení týkající se přihlášek pohledávek uvedené ve výroku X. dražební vyhlášky č.j. 143 EX 

00286/11-035 zůstává v platnosti. 

 

 

III. Hodlá-li osoba již svědčí předkupní právo toto právo uplatnit při dražbě, musí je uplatnit a 

prokázat nejpozději do 26.8.2013 (v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva včetně 

důkazů doručeno soudnímu exekutorovi). Ostatní poučení týkající se předkupního práva uvedené 

ve výroku XIII. dražební vyhlášky č.j. 143 EX 00286/11-035 zůstává v platnosti. 

 

 

IV. V ostatním zůstává dražební vyhláška v platnosti.  

 

 

 

Odůvodnění 
 

 
 Po vydání výše uvedeného usnesení (dražební vyhlášky) bylo proti povinnému bylo dne 6.11.2012 

zahájeno insolvenční řízení, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. KSOS 25 INS 19126/2012. 

Proto soudní exekutor rozhodl tak, že dražební jednání odročil. Následně bylo předmětné isnolveční řízení 

zastaveno. 

 Neprodleně poté však bylo na základě návrhu povinného zahájeno další insolvenční řízení vedené 

u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. KSOS 25 INS 8199 / 2013, v tomto insolvečním řzení však bylo na 



základě usnesení Vrchního soudu v Olomouci KSOS 25 INS 8199/2013, 3 VSOL 355/2013-A-19 

nařízeno předběžné opatření, kterým se umožnuje soudnímu exekutorovi provést již nařízenou exekuci, 

tedy dražbu předmětného spoluvlastnického podílu na nemovitostech. 

 Proto soudní exekutor rozhodl tak, jak je ve výrocích tohoto usnesení uvedeno. 

 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné 

 
 

 
 

Ve Frýdku-Místku, dne 26.7.2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

JUDr. Jiří Trojanovský 

  soudní exekutor 
Toto usnesení se doručuje: 

 
Oprávněný: ART MEDIA SERVICE, s.r.o., se sídlem náměstí Míru 551, Třinec, PSČ 739 61, IČ: 27794661 

právní zástupce Mgr. Zuzana Božková, advokát, se sídlem Třinec, nám. Míru č. 551, PSČ 739 61 

Povinný: Daniel Bystřický, bytem Střítež čp. 51, Střítež, PSČ 739 59, IČ: 12091120, nar. 6.4.1956 

Spoluvlastníci: Kuczera Gustav, Střítež čp. 51, Střítež, PSČ 739 59, nar. 23.3.1935 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec (soudní exekutor taktéž žádá o zveřejnění na 

úřední desce) 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Třinci, Náměstí Svobody 1141, 739 63 Třinec 

Obecní úřad Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce) 

Městský úřad Třinec Jablunkovská 160 , 739 61 Třinec (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce) 

Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Praha 10., Na Míčánkách 2 

Revírní bratrská pokladna,zdravotní pojišťovna, Michálkovická 108, 71015 Slezská Ostrava 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, 703 00   Ostrava-Vítkovice 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4  

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova ul., 293 01 Mladá Boleslav 
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