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.j.:  080 EX 985/12 - 138 
 

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 Kladn  
pod .j. 54 EXE 722/2012-11 dne 18.06.2012, kterým byl na ízen výkon exeku ního titulu, kterým je:  rozsudek, 
který vydal Okresní soud v Kladn  dne 31.01.2012 pod .j. 121 C 73/2010-62,  k uspokojení pohledávky 
 
oprávn né(ho):    
1. Lenka Plicková, dat.nar.: 02.02.1956,  

bydlišt : U Stadionu 808, 293 01 Mladá Boleslav, 
  

v ástce 50.300,00 K  s p íslušenstvím, t.j.:  
- úroky ve výši repo sazby stanovené NB platné vždy v první den kalendá ního pololetí prodlení zvýšené o 

7%, z ástky 50.300,00 K  od 19.03.2010 do zaplacení, 
- náklady z p edchozích ízení ve výši 25.607,80 K , 
 
a pro náklady exekuce a náklady oprávn né(ho) ur ené v p íkazu k úhrad  náklad  exekuce, 
 
proti povinné(mu):   
1. Roman Pokuta, dat.nar.: 31.08.1975,  

bydlišt : Hobšovice 38, 27321 Hobšovice, 
 

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

 
I.  Elektronická dražba na ízená usnesením o na ízení dražebního jednání .j.: 080 EX 985/12 - 96  ze dne 
02.05.2018, p i které budou draženy nemovité v ci v katastrálním území Otruby, obec Slaný, okres Kladno, a to: 

 
 

 
 
spole  s  
 

 
                             



tel.: 326736952, fax: 326736953, mobil: 732756775, e-mail: 

podatelna@exekutormlboleslav.cz 

 
 
 

etn  p íslušenství, t.j.: balkón a sklepní kóje umíst ná v 1. PP 
 
se koná dne 04.04.2019 od 11:00 do 12:00 hod. prost ednictvím portálu www.exdrazby.cz. 
 
O d  v o d n  n í:  Usnesením soudního exekutora .j. 080 EX 985/12 - 96 ze dne 02.05.2018 byla 

na ízena elektronická dražba p edm tných nemovitostí. Usnesením .j. 080 EX 985/12 
- 118 ze dne 01.06.2018 bylo dražební jednání odro eno na neur ito vzhledem 
k podání odvolání proti dražební vyhlášce Dne 08.10.2018 nabylo právní moci 
usnesení Krajského soudu v Praze .j. 20 Co 206/2018-129, kterým soud usnesení 
soudního exekutora potvrdil. 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 490.000 K . Nejnižší podání bylo 
stanoveno ve výši 326.667 K . Výše jistoty byla stanovena ve výši 120.000 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 08098512, jako 
specifický symbol uvede dražitel rodné íslo nebo I , k jistot  zaplacené tímto 
zp sobem lze p ihlédnout jen tehdy, dojde-li na ú et soudního exekutora nejpozd ji 
den p ede dnem konání dražby. 
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 04.03.2019 
 
 
       Mgr. Martin Slavata 
       soudní exekutor 
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