EURODRAŽBY.CZ a.s. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
I : 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941
Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
DRAŽBY DOBROVOLNÉ

vyhotovená dle § 20 zák. . 26/2000 Sb.
. j: 195/2009-D
Bod 1.
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se
stanovuje na 31. srpna 2009, na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha
9 Let any (www.blueorange.cz). Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po
ukon ení zápisu ú astník dražby), a to ve 14:20 hod.
Bod 2.
Dražebník:
EURODRAŽBY.CZ a.s. , I : 25023217
U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
zastoupená p edsedou p edstavenstva Radimem Hasmanem
tel. : 800 900 490, fax : 234 769 009
e-mail: info@eurodrazby.cz

www.eurodrazby.cz

Bod 3.

Ozna ení a popis p edm tu dražby:
P edm tem dražby jsou lenská práva a povinnosti související s bytovou jednotkou a to
družstevní podíl v bytovém družstvu „Bytové družstvo Máchova 489“, I : 26498758, se
sídlem Máchova 489, B lá pod Bezd zem, 294 21 (dále jen „družstvo“). S lenstvím
v Družstvu jsou spojena práva a povinnosti vyplývající ze stanova tohoto Družstva a platných
právních p edpis , v etn nájemního práva k bytu .10, o velikosti 2+1 a vým e 54,40 m2
v 1.nadzemním podlaží domu .p.489 na adrese Máchova 489, B lá pod Bezd zem, 294 21.
Popis bytové jednotky:
Jedná se o bytovou jednotku o dispozici 1+2, v obci B lá pod Bezd zem, okres Mladá
Boleslav. Podlahová plocha bytu celkem 54,40 m2.
Bytová jednotka se nachází v západní ásti m sta B lá pod Bezd zem, v ulici Máchova.
Jedná se o klidnou ást m sta, s p evažující zástavbou bytových a rodinných dom a
stavbami ob anské vybavenosti (obchody, škola). Po dopravní stránce je m sto dob e
dostupné silni ní dopravou (silnice I/38 Mladá Boleslav – eská Lípa). M sto B lá pod
Bezd zem (6 364 obyvatel) disponuje dostate nou ob anskou vybaveností (m stský ú ad,
pošta, policie, zdravotní st edisko, obchody, restaurace, sportovišt a ostatní služby).
Byt . 10 se nachází v 2. nadzemním podlaží (1.patro) zd ného bytového domu .p. 489 na
pozemku ís. parcely St. 1273, k.ú. B lá pod Bezd zem, v ulici Máchova ve m st B lá pod
Bezd zem. Bytový d m je samostatn stojící, v zástavb obdobných bytových dom a
rodinných dom . Bytový d m je zd ný, podsklepený, má 1 podzemní podlaží (sklepy) a 3
nadzemních podlaží (byty). Bytový d m byl postaven v 70. letech minulého století jako
podnikové byty.
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Dispozi ní ešení:
Byt . 10 je dispozice 1+2, sestávající z chodby, koupelny, WC, 2x pokoje, kuchyn
balkonu. K bytu náleží 2x sklepní kóje v 1.PP. Celková plocha bytu je 54,40 m2.

a

Konstruk ní ešení a vybavení (domu a bytu):
Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou zd né, zast ešení je sedlovou st echou, st ešní
krytina je z plechových šablon, klempí ské prvky z pozinkovaného plechu, schodišt jsou
betonová s povrchovou úpravou teraco, stropy jsou betonové s rovným podhledem, vn jší
omítky jsou hladké, okna jsou d ev ná zdvojená, vnit ní omítky jsou štukové, v koupeln jsou
keramické obklady.
Byt má vnit ní rozvod el. proudu, vody a kanalizace. Vytáp ní bytu je samostatné,
elektrickým kotlem s rozvodem do radiátor . P íprava teplé užitkové vody je v elektrickém
zásobníkovém oh íva i. Kuchyn je vybavena kuchy skou linkou a elektrickým sporákem.
Sociální zázemí je vybaveno standardními za izovacími p edm ty (vana, WC, umývadlo).
Podlahy jsou s krytinami z PVC. Dve e jsou d ev né, plné a prosklené do ocelových zárubní.
Jedná se o pr m rný byt.
Stá í a stavební stav:
Bytový d m byl postaven v 70. letech minulého století, v rámci tehdejší podnikové výstavby,
jeho stá í ke dni ocen ní je tedy p ibližn 39 let. Na bytovém dom nejsou patrné statické
nebo jiné vážn jší stavební závady, d m je ádn udržován.
V byt . 10 byly v roce 2005 provedeny nové rozvody topení v etn nových radiátor a byl
osazen nový elektrický kotel. Celkov lze stavebn technický stav bytového domu a bytu
hodnotit jako dobrý.
Pozemky:
Pozemek je rovinné konfigurace, napojen na inženýrské sít el.proudu, vody a kanalizace.
Pozemek je p ístupný z okolních ve ejn p ístupných pozemk .
Podrobn jší
informace
získáte
u
spole nosti
EURODRAŽBY.CZ
a.s.,
www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz,
p ípadn p i prohlídkách.
Na p edm tu dražby neváznou žádná práva, ani závazky.
Údaje v Dražební vyhlášce o p edm tu dražby, zejména pak o popisu stavu p edm tu
dražby a o právech a závazcích na p edm tu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle
dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady p edm tu dražby pouze v rozsahu
stanoveném dražební vyhláškou.
Bod 4.
Cena p edm tu dražby:
Cena p edm tu dražby byla zjišt na posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
znalecký ústav ENI CONSULT spol.s.r.o., Pod Vinicí 46, 434 01 Most, jako znalecký ústav
zapsaný Ministerstvem spravedlnosti R dne 13.1.1999 pod zn. 212/98-ODO do prvního
oddílu seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost v oboru ekonomika s
rozsahem znaleckého oprávn ní pro ceny nemovitého a movitého majetku, a vypracoval
dne 22.06.2009 posudek s íslem 261/3841/2009 a ocenil nemovitost na ástku v míst a
ase obvyklou a to na 980.000,- K .
Nejnižší podání iní 490.000,- K .
Minimální p íhoz byl stanoven na ástku 50.000,- K .
Ú astníci dražby iní svá podání v Korunách eských.
EURODRAŽBY.CZ a.s
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Bod 5.
Prohlídka p edm tu dražby a bytu, s nímž souvisí užívací práva byla stanovena na tyto
termíny:
1. termín dne 6. srpna 2009, v 9:30 hod.
2. termín dne 13. srpna 2009, v 15:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje na adrese: Máchova 489, B lá pod Bezd zem, 294 21
Pokud vlastník nebo osoba, která má p edm t dražby v držení nebo nájmu (resp. bytovou
jednotku jejíž nájem souvisí s p edm tem dražby), neumožní ádnou prohlídku p edm tu
dražby, p ípadn bytu, jehož užívání vyplývá z vlastnictví p edm tu dražby, bude prohlídka
provedena v rámci možností.
Bod 6.
Dražební jistota byla stanovena na ástku 100.000,- K a musí být uhrazena:
a) bankovním p evodem na ú et dražebníka .ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komer ní
banky a.s., variabilní symbol : v p ípad , že ú astníkem dražby je fyzická osoba – rodné
íslo, právnická osoba – I . Do zprávy pro p íjemce uve te den dražby. Dokladem o
složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z ú tu nebo potvrzení banky o
odepsání ástky ve výši dražební jistoty z ú tu odesílatele ve prosp ch výše uvedeného
ú tu,
b) v hotovosti v míst a v den konání dražby p ed jejím zahájením.
c) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 (po
p edchozí domluv ),
d) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Ú astník dražby je povinen ve
lh t pro složení dražební jistoty p edat dražebníkovi originál záru ní listiny. Záru ní
listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek v itele
(dražebníka) do výše 100.000,- K , jestliže dražebník písemn oznámí bance, že dlužník
(vydražitel) zma il dražbu. Záru ní listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by
jakýmkoliv zp sobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani
nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti,
vyjma povinnosti oznámit bance zma ení dražby dlužníkem, jako jsou p edchozí výzvy
apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umož ovalo bance vznést jakékoliv
námitky i výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zma ení dražby bylo u in no až po
platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimáln 30 dn po
skon ení nejzazší lh ty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záru ní listin ozna en
následovn : EURODRAŽBY.CZ s.r.o., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8, I :
25023217.Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávn ní od NB
p sobit na území R a musí být vystavena v eském nebo slovenském jazyce.
Vrácení dražební jistoty:
Ú astník m dražby, kte í se nestanou vydražiteli, a složili dražební jistotu na ú et, se vrací
dražební jistota bankovním p evodem na ú et, z kterého dražebník jistotu obdržel, p ípadn
na ú et, který ú astník uvedl v listin “Zapsání ú astník do dražby”, a to do t ech
pracovních dn ode dne konání dražby. V p ípad bankovní záruky vrátí dražebník záru ní
listiny a to bez zbyte ného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na ú et, vrátí
dražebník ú astníkovi dražby, který p edm t dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez
zbyte ného odkladu po skon ení dražby.
Lh ta pro úhradu dražební jistoty za íná dnem 17.07.2009 a kon í zahájením dražby.
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Ú astnící dražby jsou povinni doložit p i zápisu do dražby svou totožnost, doložit složení
dražební jistoty a doložit své estné prohlášení, že nejsou osobami, vylou enými z dražby,
pop . své oprávn ní jednat za ú astníka dražby.
Zastupování ú astníka dražby: ú astník dražby se m že dát v dražb zastupovat
zástupcem na základ písemné plné moci s ú edn ov eným podpisem zmocnitele.
Bod 7.
Úhrada ceny dosažené vydražením :
Není-li cena dosažená vydražením vyšší, než 200.000,- K , je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skon ení dražby.
Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- K , je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozd ji do 10. dn od skon ení dražby.
Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- K , je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozd ji do 15. dn od skon ení dražby.
Vydražitel m že provést úhradu ceny dosažené vydražením bankovním p evodem ve
prosp ch ú tu dražebníka .ú. 43-3332660287/0100 (variabilní symbol : v p ípad , že
vydražitelem je fyzická osoba – rodné íslo, právnická osoba – I ), nebo poštovní
poukázkou.
Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil p ed zapo etím dražby, se zapo ítává na cenu
dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve form bankovní
záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její
splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbyte ného odkladu po uhrazení ceny vrátit
vydražiteli záru ní listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit zapo tením, rovn ž
platba sm nkou je nep ípustná.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, p echází na n j
vlastnictví p edm tu dražby k okamžiku ud lení p íklepu. V opa ném p ípad je dražba
zma ena vydražitelem a dražební jistota složená vydražitelem v etn jejího p íslušenství se
použije na náklady zma ené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zú tuje se zbývající ást
dražební jistoty na náklady opakované dražby. Po úhrad náklad dražby a opakované
dražby se zbývající ást vrátí vydražiteli, který zp sobil zma ení dražby. Vydražitel, který
zp sobil zma ení dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu ást náklad dražby,
kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby
konané v d sledku zma ení p edchozí dražby vydražitelem.
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatn .
Bod 8.
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k p edm tu dražby dle § 30 zák. . 26/2000 Sb., je
dražebník povinen p edat vydražiteli p edm t dražby a listiny, které osv d ují vlastnictví a
jsou nezbytné k nakládání s p edm tem dražby nebo osv d ují jiná práva vydražitele v i
p edm tu dražby. P edání p edm tu dražby prob hne nejpozd ji do jednoho m síce od data
úhrady ceny dosažené vydražením. O p edání p edm tu dražby bude sepsán Protokol, který
podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.
Veškeré náklady spojené s p edáním a p evzetím p edm tu dražby nese vydražitel, vyjma
nadbyte ných náklad vzniklých z d vod na stran bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Ceník úkon spojených s p edáním je uveden na www.eurodrazby.cz .
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V p ípad , že vydražitel složil dražební jistotu na ú et (podrobnosti v Bodu 6.),
dražebník mu z náklad na p edání p edm tu dražby poskytne slevu ve výši 30%
z ceny bez DPH.
škody na p edm tu dražby p echází z jejího držitele na vydražitele dnem p edání p edm tu
dražby, týž den p echází na vydražitele odpov dnost za škodu zp sobenou v souvislosti
s p edm tem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s p evzetím p edm tu dražby, nese
nebezpe í škody a odpov dnost za škodu vydražitel.
Bod 9.
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, ú astník dražby i dalších osob, které budou na
dražb p ítomny i jejichž práva budou provedením dražby dot ena, v této Dražební
vyhlášce neuvedená, se ídí p íslušnými ustanoveními zák. . 26/2000 Sb. a zákony
souvisejícími.
Tato Dražební vyhláška byla sepsána v 15 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je ur eno
pro navrhovatele, dv pro pot eby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník
v zákonem stanovených lh tách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. . 26/2000 Sb.
V Praze, dne 16. ervence 2009
dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

…………………………………………....
Radim Hasman
p edseda p edstavenstva
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