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Usnesení

Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Bryksova 818/48, Praha 14,
pověřený k provedení exekuce  Okresním soudem v Karlových Varech ze dne  02.05.2022, č.j.  46 EXE
970/2022-9, podle vykonatelného notářského zápisu JUDr. Ing. Ondřeje Kličky, notáře, č.j. NZ 274/2022,
N 194/2022 ze dne 10.03.2022, ve věci
oprávněného: Hologram4U s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 1307/2, Praha, IČ: 26354586, práv.

zast. advokátem Mgr. Kratěnová Zuzana, advokátka, se sídlem Bělehradská 
572/63, Praha, 

proti povinnému: LightGate, a.s., se sídlem Sadov č.p. 4, Sadov, IČ: 26145219

k vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit  oprávněnému:  pohledávku  ve  výši  235.950,- Kč,  včetně  a
povinnosti  povinného  uhradit  oprávněnému  náklady  oprávněného  a  soudnímu  exekutorovi  náklady
exekuce, 
vydává tuto 

Dražební vyhlášku
o provedení dražby movitých věcí

I. Soudní exekutor oznamuje v souladu s ustanovením § 328b odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád (o.s.ř.) za použití § 52 odst. 1 ex. řádu konání dražby movitých věcí povinného, sepsaných při
provádění exekuce.
Datum konání dražby: 07.11.2022 od 12,15 hod
Místo konání dražby: Sadov - Bor č.p. 4, 30601 Sadov (RUIAN: 12043672)

II. Předmětem dražby jsou tyto movité věci: 
osobní automobil tov. zn. BMW X5, xDrive 3,0d, RZ : 4K0 9006, r.v. 2012, cca 245.000km

III. Rozhodná cena movité věci činí 150.000,- Kč. Nejnižší podání činí 50.000,- Kč 

IV. Podání je možné zvyšovat o částku nejméně 1.000,- Kč.

V. Složení dražební jistoty se nevyžaduje.

VI. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další
věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí,
jestliže  je  přihlásí  nejpozději  do zahájení  dražby,  jestliže  v  přihlášce  uvedou výši  pohledávky  a  jejího
příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami; když k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f  o.s.ř. se použijí přiměřeně.

P o u č e n í: 
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné § 328b odst. 3 o.s.ř.
Movité věci určené k dražbě je možno si prohlédnout dne 07.11.2022 na adrese Sadov - Bor č.p. 4, 30601
Sadov (RUIAN: 12043672), od 10:30 do 11:00 hodin. 
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti bez otisku razítka nebo podpisu,  je
platný i bez těchto náležitostí,  neboť byl vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb v
souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu. K Vaší písemné žádosti je pak možné
zaslat  tato písemnost  elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti,  přičemž tato
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písemnost  bude  vyhotovena  v  elektronické  podobě  a  opatřena  uznávaným  elektronickým  podpisem
soudního  exekutora  nebo  jeho  zaměstnance,  který  písemnost  vytvořil,  anebo  elektronickou  značkou.
Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora a povinný nesmí dražit.
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo
učiněno podání vyšší. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. 
Vydražitel  musí  nejvyšší  podání  ihned  zaplatit,  neučiní  –  li  tak,  draží  se  věc  znovu,  bez  jeho  účasti.
Přesahuje-li nejvyšší podání maximální částku stanovenou zákonem pro platbu v hotovosti, je vydražitel
povinen uhradit nejvyšší podání bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak nařídí
soudní exekutor opětovnou dražbu. Na nejvyšší podání se započítává složená jistota, je-li vyžadována pro
účast v dražbě. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo
k vydražené věci nebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu.
Přechodem vlastnického práva na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí
na vydražené věci. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do jednoho měsíce po doplacení nejvyššího
podání, postupuje soudní exekutor podle ust. § 330 odst. 2, odst. 3 o.s.ř.

V Praze dne 05.10.2022

Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor 

Orgán obce se zdvořile žádá o zveřejnění této dražební vyhlášky způsobem v místě obvyklým.

Doručuje se:
oprávněný
povinný
orgán obce v jejímž obvodu je konána dražba
orgán obce v jejímž obvodu má bydliště povinný
Úřední deska exekutora
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