Č.j. 189 DDR 26/21-5

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Školská
695/38, 110 00 Praha 1, oprávněný dle § 76 odst 2 zák. 120/2001 Sb. (exekuční řád) k provedení nedobrovolné
dražby v rámci další činnosti exekutora na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby uzavřené mezi
soudním exekutorem JUDr. et Mgr. Jiřím Leskovjanem, LL.M., a insolvenčním správcem Insolvenční
společnost, v.o.s., IČ: 04506227, se sídlem: Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, dlužníka BLUE
CAMPANULA s.r.o. ‘‘v likvidaci‘‘, IČ: 28174721, se sídlem Velká Dobrá, Berounská 318, PSČ 273 61, okres
Kladno. Insolvenční řízení proti dlužníkovi je vedeno u Krajského soudu v Praze, pod č.j. KSPH 72 INS
19504/2019

vydává
Dražební vyhlášku
I. Dražební jednání se koná dne 06.12.2021 v 8.45 hodin ve skladu Exekutorského úřadu Praha 4, na adrese
Palackého 168, 755 01 Vsetín.
II. Zápis dražitelů proběhne v den dražby od 8.00 do 8.15 hodin v místě konání dražby. V době určené pro
zápis dražitelů bude provedena prezence spojená s přidělením dražebního čísla. Zájemce o dražené předměty
(movité věci) při prezenci předloží platný občanský průkaz, a pokud půjde o účast v dražbě v zastoupení
zástupce, předloží také úředně ověřenou plnou moc.
III. Dražené věci si lze prohlédnout ve skladu Exekutorského úřadu Praha 4, na adrese Palackého 168,
755 01 Vsetín v den dražby od 8.00 do 8.30 hodin.
IV. Předmětem dražby bude soubor movitých věcí. Nebude-li soubor movitých věcí vydražen, budou
věci, které jsou předmětem dražby, draženy samostatně. Předmětem dražby jsou movité věci:
položka
číslo
1

sepsaná movitá věc

množství
1

rozhodná
cena Kč
458 000,-

nejnižší
podání v Kč
350 000,-

Nákladní automobil HUMMER, bližší specifikace:
nákladní automobil skříňový, kategorie
vozidla: N1G, tovární značka: HUMMER, typ: H2,
reg. značka 1AS 0002, VIN:
5GRGN23858H101785
Odhadní cena souboru věcí jako celku: 458 000,- Kč
Nejnižší podání souboru věcí jako celku: 350 000,- Kč
V. Výši jistoty soudní exekutor stanovuje v částce 80 000,- Kč. Zájemci o koupi dražených movitých věci
jsou povinni složit jistotu před vlastní dražbou, a to pouze na účet exekutora č. 4200477223/6800, VS
0262021, specifický symbol či poznámka: rodné číslo nebo IČO dražitele, a to nejpozději do 4.12. 2021.
K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li ve stanovené lhůtě zjištěno, že na jeho účet
také došla. Do dražby budou připuštěni jen dražitelé, kteří takto zaplatili dražební jistotu do
uvedeného termínu.
VI. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné
podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, exekutor
losem, komu má příklep udělit.
VII. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota, pokud je její zaplacení vyžadováno.
Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se zaplacená jistota vrátí po skončení dražebního jednání.
VIII. Vydražitel musí nejvyšší podání po skončení dražby ihned zaplatit!!!!!!!!!!!!!

IX. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání či doplatek nejvyššího podání, draží se věc znovu bez účasti
tohoto dražitele. Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady,
které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která
vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl
na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto
závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto závazcích, případném započtení anebo vrácení zbytku
jistoty rozhodne exekutor usnesením.
X. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené
věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu.
XI. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na
věci.
XII. Soudní exekutor upozorňuje oprávněného a ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, že se při
rozvrhu podstaty se mohou domáhat uspokojení svých vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zadržovacím právem, nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva k předmětu
dražby, pouze v případě, že přihlásili své pohledávky nejpozději do doby zahájení dražby a ve své přihlášce,
kdy v přihlášce bude uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství a budou-li zároveň připojeny listiny,
která pravost a výši přihlašované pohledávky prokazují. K přihláškám, které neobsahují stanovení výše nebo
příslušenství přihlašované pohledávky se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f o.s.ř. se použijí
přiměřeně.
XIII. Povinný a osoby uvedené v § 329 odst. 1 o.s.ř. nesmí dražit.
Upozornění pro dražitele: Vydražitel nemůže ani vůči soudnímu exekutorovi ani vůči povinnému
uplatňovat práva z odpovědnosti za vady.
P o u č e n í : Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné
Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost,
která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí
(ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému
byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v
žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze dne 05.11.2021
Soudní exekutor
JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M.

