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.j.:  080 EX 2083/08 – 492 
 

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 eské 
Líp  pod .j. 9 Nc 7142/2008 dne 16.07.2008, kterým byl na ízen výkon exeku ního titulu, kterým je:  rozsudek, 
který vydal Okresní soud v eské Líp  dne 08.03.2006 pod .j. 13 C 427/2005-36, k uspokojení pohledávky 
 
oprávn né(ho):    
1. Komer ní banka, a.s., I : 45317054, 

sídlo: Na P íkop  33, 114 07 Praha 1, 
zn.opr.: 13R  
 

v ástce 3.395.467,30 K  s p íslušenstvím, t.j.:  
- úrok z prodlení - 25% ro  z ástky 3.395.467,30 K  od 22.09.2006 do zaplacení, 
- náklady z p edchozích ízení ve výši 40.300,00 K , 
a pro náklady exekuce a náklady oprávn né(ho) ur ené v p íkazu k úhrad  náklad  exekuce, 
 
proti povinné(mu):   
1. Hana Benešová, dat.nar.: 22.07.1948,  

bydlišt : Skalice u eské Lípy 417, 471 17 Skalice u eské Lípy, 
 

rozhodl ve v ci exekuce prodejem nemovitostí povinné(ho) takto: 
 

Dražební jednání na ízené usnesením o na ízení dražebního jednání .j.: 080 EX 2083/08-117 ze dne 11.02.2011, 
i kterém budou draženy nemovitosti v katastrálním území Skalice u eské Lípy, okres eská Lípa, a to:  

 

 

 

 
etn  p íslušenství: t.j.: p ípojek elekt iny, vody, kanalizace do septiku s p epadem, p ípojky zemního plynu do 

pilí e na hranici pozemku, p íst ešku s krbem, kolny, oplocení, vrat a vrátek, zpevn ných ploch a trvalých 
porost , 
 
se koná dne 15.11.2018 v 10:30 hod. v sídle Exekutorského ú adu v Mladé Boleslavi, Táborská 527, 293 05 
Mladá Boleslav.  
 
O d  v o d n  n í:  Usnesením soudního exekutora .j. 080 EX 2803/08-117 ze dne 11.02.2011 byla 

na ízena dražba p edm tných nemovitostí. Usnesením .j. 080 EX 2083/08-126  ze 
dne 06.04.2011 bylo dražební jednání odro eno na neur ito vzhledem k podání 
odvolání proti dražební vyhlášce. Dne 18.04.2011 nabylo právní moci usnesení 
Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobo ka v Liberci .j.30Co94/2011-127, kterým 
soud rozhodnutí soudního exekutora potvrdil. Usnesením .j. 080 EX 2083/08-141 ze 
dne 20.04.2011 pak bylo dražební jednání na ízeno na 25.05.2011 a usnesením .j. 
080 EX 2083/08 - 147 bylo z d vodu podání vylu ovací žaloby odro eno na neur ito. 
Dne 27.08.2011 bylo rozsudkem 15 C 118/2011-37 ze dne 19.07.2011 ízení o 
vylu ovací žalob  pravomocn  zastaveno. Dne 21.05.2013 bylo usnesením .j. 080 
EX 2083/08-171 na ízeno dražební jednání na den 27.06.2013. Dne 05.05.2013 bylo 
proti dražební vyhlášce podáno odvolání, a proto bylo dražební jednání usnesením .j. 
080 EX 2083/08-192 odro eno na 31.10.2013 a usnesením .j. 080 EX 2083/08-204 
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na neur ito. Dne 13.03.2014 Krajský soud v Ústí nad Labem – pobo ka v Liberci 
usnesením .j. 30 Co 464/2013-197 odvolání odmítl. Usnesením .j. 080 EX 2083/08-
247 ze dne 13.6.2014 bylo dražební jednání na ízené na den 17.6.2014 odro eno na 
neur ito vzhledem k tomu, že Krajský soud v Ústí nad Labem – pobo ka v Liberci 
zahájil dne 5.6.2014 ve v ci povinného Jaroslava Beneše insolven ní ízení. 
Usnesením .j. KSLB 76 INS 15546/2014-A-7 ze dne 24.6.2014 Krajský soud v Ústí 
nad Labem – pobo ka v Liberci insolven ní ízení zastavil. Povinný Jaroslav Beneš 
dne 25.1.2016 zem el. Usnesením .j. 080 EX 2083/08 - 410 ze dne 11.09.2017, které 
nabylo právní moci dne 30.09.2017, bylo rozhodnuto, že v exeku ním ízení bude 
pokra ováno s právním nástupcem Jaroslava Beneše – Hanou Benešovou, nar. 
22.7.1947. 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. 

  
Výsledná cena nemovitostí byla ur ena ve výši 1.536.000 K . Nejnižší podání bylo 
stanoveno ve výši 1.024.000 K . Výše jistoty byla stanovena ve výši 300.000,- K . 
Jistotu je t eba zaplatit v hotovosti v sídle Exekutorského ú adu v Mladé Boleslavi, 
Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav v dob  od 9,00 hodin do 15,00 hodin nebo na 

et soudního exekutora íslo 1017513931/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., 
pobo ka Mladá Boleslav, s uvedením variabilního symbolu 208308,  k jistot  
zaplacené tímto zp sobem lze p ihlédnout jen tehdy, bude-li p ed zahájením 
dražebního jednání zjišt no, že došla na ú et soudního exekutora. 

 
 
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 09.10.2018 
 
 
       Mgr. Martin Slavata, v.r. 
       soudní exekutor 
Za správnost vyhotovení: 
Hana Barto ová 
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