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U S N E S E N Í 
 
 
Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor 
Exekutorského ú adu Mladá Boleslav, se sídlem Táborská 527 
293 05 Mladá Boleslav, pov ený provedením exekuce na základ  usnesení, které vydal Okresní soud v 
Jablonci nad Nisou pod .j. 16 EXE 3167/2010-17 dne 12.08.2010, kterým byl na ízen výkon exeku ního titulu, 
kterým je:  usnesení, které vydal Okresní soud v Jablonci nad Nisou dne 09.09.2009 pod .j. 0 Nc 3604/2008-67,  
usnesení, které vydal Krajský soud v Ústí nad Labem, pobo ka Liberec dne 20.04.2010 pod .j. 73 Co 44/2010-
89,  ve v ci exekuce 
 
oprávn né(ho):    
1. FINFIX a.s., I : 24822931, 

sídlo: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, 
zn.opr.: 33R  
 

proti povinné(mu):   
1. Ladislav Dvo ek, dat.nar.: 10.11.1976,  

bydlišt : U lávky 238, 46841 Tanvald, 
 

pro uspokojení pohledávky zástavního v itele ve výši 106.055,62 K  s úrokem ve výši 166.225,12 K  ke dni 
27.1.2020, úrokem 8,50% ro  z ástky 106.055,62 K  od 28.1.2020 do zaplacení, úrokem z prodlení ve výši 
138.389,87 K  ke dni 27.1.2020, úrokem z prodlení 8,05% ro  z ástky 106.055,62 K  od 28.1.2020 do 
zaplacení a poplatky ve výši 19.140,-K  
 
a pro náklady exekuce a náklady oprávn né(ho) ur ené v p íkazu k úhrad  náklad  exekuce, 
 
 
rozhodl ve v ci exekuce prodejem nemovitých v cí povinné(ho) takto: 
 
 
Elektronická dražba na ízená usnesením o na ízení dražebního jednání .j.: 080 EX 1558/10 - 53  ze dne 
31.03.2014, odro ená usnesením .j. 080 EX 1558/10 - 72 ze dne 24.11.2014, p i které budou draženy nemovité 

ci v katastrálním území Šumburk nad Desnou, okres Jablonec nad Nisou, a to: 
 

 

etn  p íslušenství: t.j.: d ev né verandy, p ípojky IS, žumpy, venkovních úprav 
 
se koná dne 16.02.2021 od 09:00 do 10:00 hod. prost ednictvím portálu www.exdrazby.cz. 
 
O d  v o d n  n í:  Usnesením soudního exekutora .j. 080 EX 1558/10 - 53 ze dne 31.03.2014 byla 

na ízena elektronická dražba p edm tných nemovitostí. Usnesením .j. 080 EX 
1558/10 - 72 ze dne 24.11.2014 bylo dražební jednání odro eno na neur ito. Dne 
30.11.2020 nabylo právní moci usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou .j. 16 
EXE 3167/2010-201, kterým soud rozhodl, že p edm tná exekuce prodejem 
nemovitých v cí povinného bude pokra ovat, a to pro uspokojení pohledávky 
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zástavního v itele ve výši 106.055,62 K  s úrokem ve výši 166.225,12 K  ke dni 
27.1.2020, úrokem 8,50% ro  z ástky 106.055,62 K  od 28.1.2020 do zaplacení, 
úrokem z prodlení ve výši 138.389,87 K  ke dni 27.1.2020, úrokem z prodlení 8,05% 
ro  z ástky 106.055,62 K  od 28.1.2020 do zaplacení a poplatky ve výši 19.140,-

. S ohledem na uvedené je t eba na ídit nové dražební jednání, t.j. stanovit nový 
termín dražby, když o ostatních náležitostech dražby není již znovu rozhodováno. 
Usnesením .j. 080 EX 1558/10 - 110 ze dne 07.01.2021 byl nový termín dražby 
stanoven na 16.01.2021, což je však nesprávný termín, a proto bylo dražební jednání 
tímto usnesením odro eno na správný termín 16.02.2021. 

 Výsledná cena nemovitostí byla ur ena ve výši 670.000 K . Nejnižší podání bylo 
stanoveno ve výši 446.667 K . Výše jistoty byla stanovena ve výši 250.000 K . 
Jistotu je t eba zaplatit v hotovosti v sídle Exekutorského ú adu v Mladé Boleslavi, 
Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav v ú edních hodinách nebo na ú et soudního 
exekutora íslo 1017513931/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobo ka Mladá 
Boleslav, s uvedením variabilního symbolu 080155810 a specifického symbolu, 
kterým je rodné íslo nebo I  dražitele, k jistot  zaplacené tímto zp sobem lze 

ihlédnout jen tehdy, bude-li p ed zahájením dražebního jednání zjišt no, že došla na 
et soudního exekutora. 

Dražitel musí být zaregistrován na portálu www.exdrazby.cz, p ipojit se k dražb  a 
musí soudnímu exekutorovi prokázat totožnost prost ednictvím formulá e „Doklad o 
prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu 
www.exdrazby.cz“, kde musí být jeho podpis ov en. Prokázat totožnost lze jedním 
z t chto zp sob  - uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “M j ú et“,  
zasláním prost ednictvím ve ejné datové sít , a to bu  na adresu elektronické 
podatelny exekutorského ú adu podatelna@exekutormlboleslav.cz, a nebo do datové 
schránky soudního exekutora – ID: mevg8zb. 

 
 
P o u  e n í :  Proti tomuto usnesení, kterým byl pouze stanoven as a místo dražebního jednání 

(§336b odst.2, písm.a) o.s. .) není odvolání p ípustné (§ 336c odst. 5 o.s. .).  
 

 
 
V Mladé Boleslavi dne 11.01.2021 
 
 
       Mgr. Martin Slavata, 
       soudní exekutor 
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