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

AUKČNÍ VYHLÁŠKA
auk c e ho l ands k á

Prodej rodinného domu č.p. 38, Roztoky
nad Labem, okr. Ústí nad Labem
č. j: 435/2011-Ah
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na
10. května 2012, na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova 676, 199 00 Praha 9 Letňany
(www.blueorange.cz). Zahájení aukce bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení
zápisu účastníků aukce), a to v 11:00 hod.

Bod 2.
Dražebník:
EURODRAŽBY.CZ a.s. , IČ: 25023217
U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
zastoupená Janem Vamberským (na základě plné moci)
tel. : 800 900 490, fax : 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz

www.eurodrazby.cz

Bod 3.
Označení předmětu aukce:
Věci nemovité:




Parcela č. 149
o výměře 2459 m2,
Parcela č. 150
o výměře 193 m2,
budova Roztoky č.p. 38,
rod.dům

trvalý travní porost
zastavěná plocha a nádvoří
stojící na parcele č. 150

to vše zapsané na listu vlastnictví č. 525, pro katastrální území Roztoky nad
Labem, obec Povrly, část obce Roztoky, okres Ústí nad Labem, u
Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, KP – Ústí nad Labem.
.
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Popis předmětu aukce:
Rodinný dům č.p. 38 s příslušenstvím a s pozemky čís. parcel 149 a 150 k.ú. Roztoky nad
Labem, v obci Povrly, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj
Infrastruktura:
Obec Povrly (2 226 obyvatel) leží při levém břehu řeky Labe, cca 11 km východním směrem
od krajského města Ústí nad Labem. Obec disponuje dobrou občanskou vybaveností mj.
obecní úřad, základní škola, škola, zdravotnické ordinace, fotbalový a zimní stadión,
koupaliště, služby. Letitou tradici má v obci společnost Měď Povrly (dříve Kovohutě Povrly).
Obec je dostupná meziměstskou autobusovou dopravou a po železnici (trasa Ústí nad
Labem - Děčín). Vzdálenost do Děčína činí cca 16 km.

Stručný popis majetku:
Rodinný dům č.p. 38 je stavba situovaná na pozemku čís. parcely 150 k.ú. Roztoky nad
Labem. Podle informací z archivu stavebního úřadu se jedná o původní objekt fary z počátku
19. století. Stavba je památkově chráněná.
Dispoziční řešení:
Rodinný dům je plně podsklepená stavba o 2 nadzemních podlažích s půdním prostorem o 2
úrovních v mansardové střeše. Vnitřní dispozice je tvořena v PP sklepy, v 1.NP je byt o
velikosti 1+3 (chodba se schodištěm, zádveří, kuchyně, 3 pokoje, technická místnost,
koupelna, záchod, sklípek), ve 2.NP jsou 4 pokoje, chodba se schodištěm, koupelna se
záchodem. Pod krovem je dvouúrovňová půda.
Konstrukční řešení a vybavení:
Základy stavby jsou kamenné, svislé konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy PP a 1.NP jsou
původní klenbové, výše dřevěné s rovným podhledem. Krov je mansardový, střešní krytina je
tašková. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem. Bleskosvod chybí.
Podlahy nadzemních podlaží jsou nespalné, převážně s keramickou dlažbou. Okna jsou
dřevěná dvojitá a jednoduchá, z části s mřížemi. Dveře jsou původní plné do dřevěných
zárubní, i obnovené různých typů. Vnitřní omítky jsou vápenné a štukové, v kuchyních,
koupelnách a WC doplněné keramickými obklady, vnější omítka je hladká, silně narušená.
Dům má vnitřní rozvod elektrického proudu o napětí 380/220 V a vody z vlastní studně.
Vodovodní řád je na pozemek přiveden. Kanalizace je svedena do vlastní jímky. Vybavení
kuchyně je standardní (kuchyňská linka a sporák). Sanitární vybavení je běžné (vana,
sprchový kout, umývadla). V domě jsou 2 splachovací záchody. Vytápění je ústřední
s kotlem na pevná paliva, jako doplňkové topidlo slouží krb v 1.NP. Voda je ohřívána v el.
bojleru.
Stáří a stavební stav:
Podle sdělení archivu stavebního úřadu stavba pochází pravděpodobně z počátku 19.
století. Nebyly zjištěny žádné statické závady, avšak celkový stav domu je nevalný.
Opotřebení je stanoveno odborným odhadem ve výši 70%.
Rodinný dům je k datu prohlídky obydlený. Interiér je vybaven standardně, je kompletně
udržovaný. V nedávném období bylo nově rozvedeno ústřední topení s tělesy a byly
položeny keramické dlažby v obou nadzemních podlažích.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Vysoké opotřebení vykazuje zastřešení objektu. Krov je pronesený. Venkovní fasáda je silně
narušená. Objekt je zvenku nevzhledný, interiér je však velmi pěkný mj. původní klenbové
stropy pokojích. Obnovy rodinného domu podléhají požadavkům památkového ústavu.
Další stavby v příslušenství:
V příslušenství rodinného domu jsou samostatné kamenné sklepy, přípojky IS (elektro a
voda), dále jímka, studna, oplocení, zpevněné plochy.
Pozemky
K oceňovaným nemovitostem náleží pozemky čís. parcel 149 a 150 k.ú. Roztoky nad
Labem, obec Povrly. Pozemky jsou svažité, napojené na inženýrské sítě el. proudu a vody.
Nemovitosti jsou přístupné ze zpevněné komunikace na parcele čís. 151 k.ú. Roztoky nad
Labem (v KN jako ost. plocha/ost. komunikace ve vlastnictví obce Povrly). Přístup je
nerizikový.
Závazky:
Na předmětu aukce váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení č.j.
KSUL 44 INS 14324/2011-A-10, KSUL 44 INS 14324/2011-B-1 ze dne 9. září 2011, zanikají.

Podrobnější
informace
získáte
u
společnosti
EURODRAŽBY.CZ
a.s.,
www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz,
případně při prohlídkách.

Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
znalecký ústav ENI CONSULT spol. s r.o. Soudní znalec vypracoval dne 9.12.2011, posudek
s číslem 593/5383/2011a ocenil předmět aukce na částku v místě a čase obvyklou a to na
650.000,- Kč.

Vyvolávací cena je stanovena na 650.000,- Kč.
Pokud nikdo neakceptuje výši vyvolávací ceny, licitátor může postupně snížit výši vyvolávací
ceny až na částku 325.000,- Kč
Ten účastník, který jako první akceptuje aktuální výši vyvolávací ceny, se stává vítězem
aukce.

EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Bod 5.
Prohlídka předmětu aukce byla stanovena na tento termín:
1. termín dne

2. května 2012, ve 14:00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.

Bod 6.
Kauce (záloha na provizi) byla stanovena na částku 50.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční
banky a.s., variabilní symbol : v případě, že účastníkem aukce je fyzická osoba – rodné
číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den aukce. Dokladem o
složení kauce je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání
částky ve výši kauce z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu,
b) v hotovosti v místě a v den konání aukce před jejím zahájením.
c) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 (po
předchozí domluvě),

Vrácení kauce:
Účastníkům aukce, kteří se nestanou vydražiteli, a složili kauci na účet, se vrací kauce
bankovním převodem na účet, z kterého dražebník kauci obdržel, případně na účet, který
účastník uvedl v listině “Zapsání účastníků do aukce”, a to do třech pracovních dnů ode dne
konání aukce. Byla-li kauce složena v hotovosti na aukci, vrátí dražebník účastníkovi aukce,
který předmět aukce nevydražil, složenou kauci bez zbytečného odkladu po skončení aukce.

Účastnící aukce jsou povinni doložit při zápisu do aukce svou totožnost, doložit složení
kauce a popř. své oprávnění jednat za účastníka aukce.

Zastupování účastníka aukce:
Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Bod 7.
Úhrada ceny dosažené licitací :
Kauce, kterou vydražitel uhradil před započetím aukce, se nezapočítává do ceny dosažené
licitací. Slouží k úhradě nákladů a provize dražebníka.
V Praze, dne 20. března 2012

dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

Zmocněnec

EURODRAŽBY.CZ a.s.

5

Aukční vyhláška

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

Pravidla a průběh aukce
Holandská licitace
Aukce s holandským způsobem licitace je způsob prodeje u kterého dochází k
postupnému snižování vyvolávací ceny. Jedná se o aukci, při které je vyvolávací cena stejná
nebo i vyšší, než cena odhadní. Licitátor postupně cenu snižuje. Aukce končí v okamžiku,
kdy první z účastníků cenu akceptuje. Tímto si nabízený předmět aukce koupí. Dále není
možné cenu již měnit nebo činit jiné nabídky. Kdo jako první akceptuje vyvolávací cenu,
získá předmět aukce.
PRAVIDLA AUKCE – Holandský způsob licitace
1.

Aukcí se rozumí výběrové řízení, na základě kterého bude z okruhu Zájemců (viz níže) určen kupující
Předmětu převodu uvedeného v „Aukční vyhlášce (dále jen „Vyhláška“), jejíž nedílnou součástí jsou tato
pravidla (dále jen „Aukce“).

2.

Předmětem převodu se rozumí předmět, který je v aukci prodáván. V Aukční vyhlášce je označen jako
„Předmět aukce“.

3.

Aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších
předpisů.

4.

Aukci organizuje obchodní společnost EURODRAŽBY.CZ a.s., IČ: 25023217, se sídlem U Pískovky
890/1, Praha 8, PSČ 182 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl
B, vložka 11941 (dále jen „Dražebník“). Jménem Dražebníka je oprávněna činit veškeré jednotlivé úkony
při Aukci osoba oprávněná jednat jménem či v zastoupení Dražebníka (dále jen „Licitátor“).

5.

Aukce se může zúčastnit pouze osoba, která uzavřela Dohodu o účasti na aukci (dále jen „Dohodu“) a
zároveň v souladu s Dohodou složila Kauci (dále jen „Zájemce“).

6.

Kaucí se rozumí částka, jejíž výše je konkrétně specifikovaná v aukční vyhlášce (dále jen „Kauce“).

7.

Vyvolávací cenou se rozumí cena, na které začne licitátor aukci licitovat (dále jen „vyvolávací cena“).
Pokud vyvolávací cena není akceptována, snižuje ji licitátor v pravidelných časových intervalech. Je
stanovena minimální hranice, kam až může licitátor snížit výši vyvolávací ceny (dále jen „Minimální
vyvolávací cena “).

8.

Vítězem aukce se stává ten ze Zájemců, který jako první akceptuje vyvolávací cenu (dále jen
„Vydražitel“). Za akceptování ceny se považuje zvednutí dražebního čísla a vyslovení jakéhokoliv slova,
z kterého je naprosto zřejmý zájem o koupi předmětu aukce (např. akceptuji, beru, kupuji, chci, já, tady,
apod.)

9.

Vydražitel má povinnost uzavřít smlouvu o Smlouvě budoucí nebo Smlouvu kupní, která je přílohou
aukční vyhlášky (dále jen „Smlouva“).

10. Cenou dosaženou při aukci se rozumí cena akceptovaná ze strany zájemce při aukci (dále jen „Cena
dosažená vydražením“).
11. Termín konání aukce je specifikován v aukční vyhlášce.
12. Zájemce se může na Aukci dát zastoupit zmocněncem pouze na základě písemné plné moci, která jej
bude opravňovat k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí, případně Kupní smlouvy. Podpis zmocnitele
na plné moci musí být úředně ověřen.
13. Vydražitel uhradí Cenu dosaženou vydražením nejpozději do data a na účet uvedené ve Smlouvě.
14. Předmět aukce bude odevzdán Vydražiteli ve lhůtě uvedené ve Smlouvě.
15. Náklady aukce včetně odměny dražebníka hradí vydražitel. K Ceně dosažené vydražením se tak
nezapočítává Kauce a cenu dosaženou vydražením musí vydražitel uhradit v plné výši. Kauce je
stanovena tak, že její výše přesně pokrývá náklady a odměnu dražebníka.

EURODRAŽBY.CZ a.s.
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PRŮBĚH AUKCE – Holandský způsob licitace

16. Průběh Aukce bude následující:
a.

Všem Zájemcům bude umožněn vstup do prostor, v nichž bude probíhat Aukce, v den konání
Aukce 10 min. před začátkem Aukce.

b.

Všichni Zájemci jsou povinni před zahájením Aukce doložit Dražebníkovi svou totožnost
(popřípadě zmocněnci Zájemců též své oprávnění za Zájemce jednat) a dát se zapsat do
seznamu účastníků Aukce a převzít své aukční číslo.

c.

Všichni Zájemci jsou povinni před zahájením Aukce podepsat Dohodu o účasti na Aukci.

d.

Všichni Zájemci jsou povinni doložit Dražebníkovi, že složili Kauci, a to některým
z následujících způsobů:
i. pokladní stvrzenkou nebo připsáním částky na účet Dražebníka uvedený ve Smlouvě
s tím, že jako variabilní symbol bude uvedeno datum narození Účastníka (v případě
úhrady bankovním převodem),
ii. pokladním příjmovým dokladem potvrzeným Dražebníkem (v případě úhrady
v hotovosti).

e.

Aukce se bude konat za účasti veřejnosti.

f.

Na počátku Aukce Licitátor učiní prohlášení, že zahajuje Aukci.

g.

Bezprostředně poté Licitátor označí Předmět aukce a vysvětlí Zájemcům, jak se bude v aukci
postupovat. Po té zahájí licitaci, při které bude postupně snižovat vyvolávací cenu.

h.

Aukce končí v okamžiku, kdy první ze Zájemců cenu akceptuje. Za akceptování ceny se
považuje zvednutí dražebního čísla a vyslovení jakéhokoliv slova, z kterého je naprosto zřejmý
zájem o koupi předmětu aukce (např. akceptuji, beru, kupuji, chci, já, tady, apod.) Vydražitel je
svojí Nabídkou vázán až do okamžiku uzavření Smlouvy kupní.

i.

Dojde li k tomu, že několik Zájemců současně akceptuje vyvolávací cenu, vyzve je licitátor, aby
navyšovali svou vyvolávací cenu. Nebude-li učiněna Nabídka vyšší, rozhodne Licitátor losem o
tom, kdo z nich se stane Vydražitelem.

17. Bezprostředně po skončení Aukce bude do Smlouvy doplněna Cena dosažená vydražením, identifikace
vydražitele a Smlouva bude vydražitelem podepsána. Následně bude podepsána i Prodávajícím.
18. V případě dohody a souhlasu všech stran je možné podpis Smlouvy odložit o domluvený čas. V tom
případě se po aukci vyhotoví Protokol o aukci, v kterém se uvede datum, místo a čas provedené Aukce,
označení Předmětu aukce a jeho vlastníků, označení Vydražitele, výše Ceny dosažené vydražením a
termín budoucího podpisu Smlouvy. Protokol podepíše Dražebník, Licitátor a Vydražitel.
19. Nebude-li z důvodů na straně prodávajícího s Vydražitelem uzavřena Smlouva, bude mu Dražebníkem
vrácena Kauce a to v hotovostí, případně na účet uvedený v Dohodě a to nejpozději do pěti pracovních
dnů od okamžiku, kdy je naprosto zřejmé, že k podpisu nedošlo.
20. Veškerá práva a povinnosti osob jakkoli zúčastněných na Aukci, které se týkají Aukce a případně nejsou
upravené v těchto pravidlech, se budou řídit rozhodnutím Dražebníka.
Níže podepsaný/á svým podpisem potvrzuje, že se s těmito Pravidly aukce seznámil a zavazuje se je
dodržovat.

V ………………………………….. dne ……………………….

…………………………………
podpis

jméno a přijmení ………………………………………………..
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