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D r a ž e b n í    v y h l á š k a

Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav, sídlem 17. listopadu č.p.
2995, 690 02 Břeclav, Česká republika,  pověřený provedením exekuce na základě pověření  Okresního
soudu  v  Děčíně ze  dne  13.12.2018,  č.j.  49  EXE  5094/2018-6,  kterým  byla  nařízena  exekuce  podle
pravomocného a vykonatelného směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Brně ze dne 6.12.2005,
č.j. 3 Sm 284/2005, k uspokojení pohledávky 
oprávněné Michaela Knechtová, bytem Bochořákova 10, Brno, PSČ: 616 00, nar.: 8.1.1990
proti povinnému Bc. Roman Konopásek, bytem Nové Hraběcí č.p. 43, Šluknov, PSČ: 407 47, IČ:
69743029, nar.: 4.1.1971
ve výši 35.000,- Kč s příslušenstvím

I.                                               oznamuje konání dražebního roku:

sepsané movité věci povinného budou prodány v DALŠÍ dražbě, která se bude konat:

dne 15.12.2022 v     10:45 hodin,  

v areálu odtahové služby „Pavel Zapletal, IČ: 70433135“ 
na adrese Dukelská třída 104 v     Brně  .

Poznámka k     místu konání dražby  : vjezd do areálu odtahové služby se nachází mezi domy na adrese
Dukelská třída 102, Brno a Dukelská třída 106, Brno; naproti vjezdu do areálu se nachází prodejna
STIHL.

II.   Seznam dražených věcí:

Položka č. Počet
ks

Seznam a popis věcí Rozhod
ná cena

(Kč)

Nejnižší
podání
(Kč)

1 1 ALFA ROMEO 159 1.9 JTD 16V 150 
SPORTWAGON

 
VIN: ZAR93900007084569

Barva: ČERNÁ-METAL
Rok výroby: 2007
Stav KM: 306 350 KM
Emisní norma: 2003/76B EURO 4 bez eko-poplatku 
STK do 25.10.2021

Výbava : 
Bezpečnostní systémy: ABS, ESP, Protiprokluzový 
systém kol (ASR)
Asistenční systémy: Parkovací senzory, tempomat,
parkovací senzory zadní
Zabezpečení vozidla: Dálkové centrální zamykání, 
imobilizér
Vnitřní výbava a komfort: Deaktivace airbagu 
spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, 
Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Posilovač 
řízení, Střešní okno, Venkovní teploměr, Zadní loketní 
opěrka
Palubní systémy a konektivita: Autorádio, CD 
přehrávač, Palubní počítač, USB
Sedadla: Dělená zadní sedadla, Isofix, Výškově
nastavitelná sedadla, Výsuvné opěrky hlav
Světelná technika: Mlhovky, Denní svícení

99.00
0

29.000



    
Vnější výbava: Litá kola, Tónovaná skla, Zadní stěrač
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III.   Shora uvedená movitá věc bude dražena samostatně.

IV.   Zaplacení jistoty se nevyžaduje. Dle ust. § 328b o.s.ř. povinnost složit jistotu a její výši stanoví exekutor,
převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci nebo draženého souboru věcí po přepočetní na měnu České republiky
podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni,  který předchází vydání dražební vyhlášky,  ekvivalent
částky 45.000 EUR.

V.    Soudní  exekutor  upozorňuje  s ohledem  na  skutečnost,  že  se  jedná  o  DALŠÍ,  tedy
opakovanou dražbu,  se další  věřitelé,  kteří  se nepřihlásili  se svou pohledávkou do první  dražby,
proběhlé dne 29. června 2022, již nemohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek,
pokud  tak  neučinili  do  zahájení  první  dražby.  Opožděné  přihlášky  soudní  exekutor  odmítne.
Soudní  exekutor  vyzývá  věřitele,  kteří  již  exekutorovi  doručili  svou  přihlášku  pohledávky  vůči
povinnému, aby tuto vyčíslili včetně příslušenství ke dni dražebního jednání.

VI.  Movitou věc určenou k dražbě je možno si  prohlédnout  v den konání  dražby před
dražbou, v     místě konání dražby, a to dne 15.12.2022 v době od 9:30 do 10:00 hod.  

VII.  Dražitelé  jsou  povinni  dostavit  se  k dražebnímu jednání  včas,  neboť  po  zahájení  dražby již
nebudou do místa konání dražby vpuštěni. Účast na dražbě je bezplatná. Licitace se může účastnit
pouze  registrovaný  dražitel.  Registrace  dražitelů  proběhne  v     místě  konání  dražby  dne  
15.12.2022 v době od 9:30 do 10:00 hod.

VII.  Nejnižší podání bylo sníženo pod úroveň jedné třetiny ceny odhadní ceny, určené soudním
exekutorem po soupisu movitých věcí, a to vzhledem k tomu, že v první dražbě věci, proběhlé dne 29.
června 2022, nebylo učiněno ani nejnižší podání. Při dražbě mohou dražitelé zvyšovat podání nejméně
o částku určenou soudním exekutorem před dražbou jednotlivé  věci.  Dražitelé  jsou vázáni  svými
podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.

VIII.   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.

IX.  Vydražitel může nejvyšší podání či doplatek nejvyššího podání doplatit IHNED v     hotovosti na  
místě, byť by celková částka přesáhla částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti
podle zvláštního právního předpisu (§ 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti);
v souladu  s  §  3  odst.  2  písm.  g)  citovaného  zákona  se  povinnost  provést  platbu  bezhotovostně
nevztahuje na platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo
výkonu rozhodnutí.

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.
Přechodem vlastnictví zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

X.     Vydražitel je povinen převzít vydražené movité věci v den dražby, jinak za každý den prodlení
s vyzvednutím movitých věcí je povinen zaplatit skladné za 1 den ve výši 500,- Kč + DPH za každou
vydraženou položku.

    
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení  n e n í  možno podat odvolání. /§ 328b odst. 3 o.s.ř. – dražební 
                                                                                                       vyhláška není rozhodnutím/

               Dražitelé jsou povinni dostavit se k dražebnímu jednání včas, neboť poté již nebudou 
               do dražební místnosti vpuštěni.

                                                                                                                                
V Břeclavi dne 15.11.2022

Mgr. Tereza Lungová
exekutorská kandidátka

pověřená soudní exekutorkou
Mgr. Marcelou Petrošovou
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