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
vyhotovená dle § 43 zák. . 26/2000 Sb.
. j: 213/2009-N
Bod 1.
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby
se stanovuje na 29. zá í 2009, na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00
Praha 9 Let any (www.blueorange.cz) ve Velkém konferen ním sálu v I. pat e budovy.
Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po ukon ení zápisu ú astník
dražby), a to ve 16:00 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

Navrhovatel:
eská spo itelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, I : 45244782
zapsaná do OR v Praze, oddíl B, vložka 1171
v zastoupení Lenka Majerová a Marcela Palaš áková
Dlužník, zástavce a vlastník p edm tu dražby:
Lewandrowski Uwe Artur, nar. dne 26.12.1957, trvale bytem Rynartice 53, Jet ichovice, 407
16, okres D ín
Bod 3.
Ozna ení p edm tu dražby:
• St. parcela . 17
o vým e 518 m2
zastav ná plocha a nádvo í
• Parcela p. . 84/2
o vým e 82 m2
zahrada
• Parcela p. . 840/2
o vým e 346 m2
trvalý travní porost
• Parcela p. . 840/3
o vým e 121 m2
trvalý travní porost
• budova Všemily .p. 80
ob .vyb.
stojící na St.parcele . 17
Jak jsou tyto nemovitosti zapsané na LV . 634, pro k.ú. Všemily, obec Jet ichovice, ást
obce Všemily, okres D ín u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj – KP D ín.
Popis p edm tu dražby:
Jedná se o samostatn stojící d m s 2.NP a podkrovím, který je v sou asné dob
využíván jako restaurace a penzion v obci Jet ichovice, okres D ín.
Jedná se o samostatn stojící d m s 2.NP a podkrovím, objekt je áste n podsklepen. D m
má sedlovou st echu s taškovou krytinou. Svislé nosné konstrukce jsou zd né.
Dispozi ní ešení:
V 1. PP je sklepní místnost, schodišt
V 1.NP je vstupní chodba, restaura ní místnost s vý epem, kuchyn se zázemím, WC +
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umyvadlo - ženy, WC+ pisoáry + umyvadlo - muži, schodišt , venkovní terasa, kotelna a
další místnosti využívané jako sklady. V 2.NP je schodišt , chodba, sál a ty i místnosti pro
personál.
V podkroví je chodba, schodišt , 6 pokoj s p íslušenstvím pro hosty. Základy jsou bez
izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zd né. Vodorovné nosné konstrukce jsou
áste n klenby ( 1.PP a 1.NP ), dále jsou d ev né stropy s viditelnými trámy v 1.NP a s
rovným podhledem v 2.NP a v podkroví. St echa je sedlová s taškovou krytinou, klempí ské
prvky jsou z titanzinkového plechu, fasáda je vápenná , vnit ní obklady jsou b žného
provedení, okna jsou d ev ná zdvojená a st ešní okna Velux, vnit ní omítky jsou vápenné,
podlahy provozních místností tvo í dlažba a koberce, kuchyn je standardn vybavena,
kanalizace standardní, vodoinstalace studená i teplá, TUV el. boiler, topení úst ední s kotlem
na tuhá paliva. V tšina rozhodujících konstrukcí je p vodní, p i rekonstrukci 2006-2007 bylo
provedeno nové UT, rozvody a byla provedena celková rekonstrukce podkroví novou
vestavbou. 2.NP je v p vodním stavu ( vyžaduje rekonstrukci ) v sále chybí podlaha a nad
sálem je nový hurdiskový strop bez omítky.
Zastav ná plocha domu je 219 m2. Celková vým ra pozemk 1 067 m2.
Popis nemovitosti je zpracován na základ
znalec Ing. Miroslav Bažant.

Znaleckého posudku, který vypracoval soudní

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 váznou tato práva:
- Zástavní právo smluvní pohledávky z úv ru ve výši 4.100.000,- K a veškeré budoucí
pohledávky, které mohou vzniknout do 10.12.2020, až do výše 4.100.000,- K , pro
eská spo itelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Kr , 140 00 Praha, I O:
45244782. Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob .z.ze dne 31.05.2006. Právní
ú inky vkladu práva ke dni 01.06.2006.
- Zástavní právo smluvní pohledávku z úv ru do výše 450.000,- K a veškeré budoucí
pohledávky vymezené v zástavní smlouv , které mohou vzniknout do 10.05.2017, až do
výše 450.000,- K , pro eská spo itelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Kr , 140 00
Praha, I O: 45244782. Smlouva o z ízení zástavního práva podle ob .z. ze dne
14.05.2007. Právní ú inky vkladu práva ke dni 15.05.2007.
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na p edm tu dražby neovliv ují
hodnotu p edm tu dražby, protože v souladu s § 58, odst.1 zákona . 26/2000 Sb. v platném
zn ní s p echodem vlastnictví k p edm tu dražby zanikají.
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 za nesprávnost takových údaj neodpovídá.
Cena p edm tu dražby:
Cena p edm tu dražby byla zjišt na posudkem soudního znalce. Soudní znalec znalec Ing.
Miroslav Bažant, Bohušovická 2366. 470 01
eská Lípa, jako znalec jmenovaný
rozhodnutím p edsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8.12.2004, .j. Spr.
6118/2004 pro základní obor ekonomika, odv tví ceny a odhady se zvláštní specializací
oce ování nemovitostí., vypracoval dne 15.07.2009 posudek s íslem 703/073/2009 a ocenil
p edm t na ástku v míst a ase obvyklou a to na 4.000.000,- K
Bod 4.
Prohlídka p edm tu dražby:
Prohlídka p edm tu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne
26. srpna 2009, v 11:00 hod.
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2. termín dne
17. zá í 2009, v 12:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje p ed objektem dražby.
Pokud vlastník nebo osoba, která má p edm t dražby v držení nebo nájmu, neumožní
ádnou prohlídku p edm tu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Bod 5.
Nejnižší podání iní 3.200.000,- K
Minimální p íhoz byl stanoven na ástku 50.000,- K .
Ú astníci dražby iní svá podání v Korunách eských.
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 a.s. , 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 30.07.2009 a kon í zahájením dražby.
Ú astník dražby je povinen doložit p i zápisu do dražby svou totožnost, doložit složení
dražební jistoty a doložit své estné prohlášení, že není osobou, vylou enou 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.
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Bod 7.
Dražební jistota a její p íslušenství se zapo ítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením.
Zbývající ást ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen do 10 dn od skon ení
dražby uhradit dražebníkovi. 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.
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 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.
Bod 8.
Osoby, které mají k p edm tu dražby p edkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své
právo listinami v originále nebo ú edn ov ené kopii, a to do zahájení dražby. Jinak je nelze
v dražb uplatnit.
Dražební v itelé mohou u dražebníka p ihlásit své pohledávky v souladu s ustan. § 45 zák.
. 26/2000 Sb., ímž není dot eno ustan. § 57 zák. . 26/2000 Sb.
Bod 9.
P ihlášené pohledávky dražebních v itel :
eská spo itelna, a.s. ve výši celkem 4.141.742,36,- K ke dni 21.7.2009 z toho:
• na jistin ástku 3.987.155,- K
• na úrocích ástku 65.341,46,- K
• na úrocích z prodlení ástku 74.410,90,- K
• na poplatcích ástku 376,- K
• na nákladech ástku 14.459,- K
Bod 10.
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k p edm tu dražby, dle § 53 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. Bývalý vlastník je povinen po p edložení potvrzení o
vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele bez zbyte ného odkladu p edat vydražiteli
p edm t dražby. O p edání p edm tu dražby bude sepsán ”Protokol o p edání p edm tu
dražby”, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.
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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 .
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.
Nebezpe í 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 11.
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 ve 20 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 § 43 odst. 5 zák. . 26/2000 Sb.
V Praze dne 21. ervence 2009
dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

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