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

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
DRAŽBY DOBROVOLNÉ

vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
č. j: 032/2012-D,OD
Bod 1.
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby dobrovolné opakované. Den konání
dražby se stanovuje na 27. listopadu 2012, na adrese budova HOLIDAY INN BRNO,
Křížkovského 20, 603 00 Brno Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po
ukončení zápisu účastníků dražby), a to ve 14:30 hod.
Bod 2.
Dražebník:
EURODRAŽBY.CZ a.s. , IČ: 25023217
U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
zastoupená Michaelou Paurovou (na základě plné moci)

tel. : 800 900 490, fax : 234 769 009
e-mail: info@eurodrazby.cz, www.eurodrazby.cz
Bod 3.
Označení předmětu dražby:
Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých a věcí movitých.
Věci nemovité:
 pozemek st. parc. č. 54/1 zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 1707 m2
 pozemek st. parc. č. 54/2 zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 1127 m2
 pozemek st. parc. č. 54/3 zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 155 m2
 pozemek st. parc. č. 54/4 zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 259 m2
 pozemek st. parc. č. 55
zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 443 m2
 pozemek st. parc. č. 91
zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 240 m2
 pozemek st. parc. č. 92
zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 592 m2
 pozemek st. parc. č. 93
zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 72 m2
 pozemek st. parc. č. 95
zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 102 m2
 pozemek st. parc. č. 96
zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 192 m2
 pozemek parc. č. 449/1
ostatní plocha s výměrou 665 m2
 pozemek parc. č. 450/1
ostatní plocha s výměrou 15751 m2
 pozemek parc. č. 451/1
ostatní plocha s výměrou 1228 m2
 pozemek parc. č. 451/2
ostatní plocha s výměrou 188 m2
 pozemek parc. č. 454
zahrada s výměrou 194 m2
 pozemek parc. č. 455/2
ostatní plocha s výměrou 6595 m2
 pozemek parc. č. 684/1
vodní plocha s výměrou 142 m2
 pozemek parc. č. 753
ostatní plocha s výměrou 1461 m2
 pozemek parc. č. 754
ostatní plocha s výměrou 134 m2
 budova Horní Fořt č. p. 216
občanská vybavenost stojící na parcele st. č. 54/1
 budova Horní Fořt č. p. 226
bydlení stojící na parcele st. č. 55
 budova bez čp/če
občanská vybavenost stojící na parcele st. č. 54/2
 budova bez čp/če
jiná stavba stojící na parcele st. č. 54/4
 budova bez čp/če
jiná stavba stojící na parcele st. č. 91
 budova bez čp/če
jiná stavba stojící na parcele st. č. 92
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budova bez čp/če
budova bez čp/če
budova bez čp/če

prům.objekt stojící na parcele st. č. 93
jiná stavba stojící na parcele st. č. 95
jiná stavba stojící na parcele st. č. 96

to vše zapsané na LV č. 80 pro katastrální území Dolní Fořt, obec Uhelná, část obce Horní
Fořt, okres Jeseník u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
Věci movité:
Jedná se o vybavení výše uvedených nemovitostí:
Dopravník kulatiny příčný
Zásobník vody
Dopravník kulatiny podélný Čerpadlo
Rámová pila GH 710
Stůl železný na výrobu obalů - 2 Ks
Rámová pila GH 710
Čtyřstranná fréza TOS
Válečkový dopravník
Dvoulistá zkracovací pila
Zkracovací pila
Formátovací pila
Omítací pila
Zkracovací pila
Kolejový vozík železný - 3 ks Paletový vozík
Kolejový vozík dřevěný - 4 ks Vozík na převážení řeziva kovový
Rozmítací pila KRN
Horkovzdušný kotel do sušárny
Rozmítací pila OGAN
Sušárna řeziva vč. řídící jednotky
Zkracovací pila
Zkracovací pila
Válečkový dopravník
Rozmítací pila
Paletový vozík
Pneumatická zkracovací pila
Bruska Volmer
Odsávání AC WORD
Bruska BNT
Železný kontejner velký - 5 ks
Kamna na tuhá paliva
Železný kontejner malý - 2 ks
Kotel na tuhá paliva r.v. 1908 Mobilní odsávání URBAN
Kompresor
Mobilní odsávání URBAN - 2 ks
Rozvaděč hlavní
Horkovzdušná sušárna vl.výroby
Jednolistá kotoučová pila

Malá zkracovací pila - 3 ks
Dlabací fréza
Trafostanice
Paletový vozík
Pásový dopravník - 2 ks
Horkovzdušný kotel
Svářečka
Bruska malá
Bruska velká
Vrtačka stojanová
Motorová pila - 2 ks
VZV
PC sestava
Trezor
Kancelářské stoly - 5 ks
Židle - 4 ks
Silo na piliny
Rozvod vzduchu
Rozvod odsávání
Zkracovací pila

Popis předmětu dražby:
,

Jedná se o areál dřevařského závodu s vybavením v obci Uhelná, část obce Horní
Fořt, okres Jeseník.
Předmětná pila je situována při státní silnici Žulová-Javorník č. I/60 v samostatně oddělené
části obce Uhelná - Dolní Fořt, ze které je hlavní vstupní brána do celého areálu. V oplocení
u komunikace jsou ještě další podružné brány pro vjezd ke skladovým plochám, které
zabírají rozhodující část souvisejících pozemků areálu. Areál není několik let užíván. Ve
stavební čáře podél komunikace navazuje na oplocení samostatná dvoupodlažní budova č.p.
226 původně určená pro kanceláře a nájemní byty. V přízemí je administrativa a hyg.
zázemí, ze strany ulice je zde umístěn obchod. Ve II.NP jsou dvě bytové jednotky. Na tento
dům navazuje přístřešek se skladem pro obchod a z druhé strany původní zahrada částečně
zastavěna vedlejšími dřevěnými stavbami. Budova je napojena na vlastní studnu, kanalizace
je svedena do žumpy. Hlavním výrobním objektem provozního areálu je jednopodlažní hala
pilnice s podélnou přístavbou pomocných provozů, zatímco na druhou podélnou stranu haly
navazuje přístavba bývalé kotelny. Ostatní provozy jsou umístěny vesměs v samostatných
stavbách vedlejšího charakteru umístěných za pilnicí a podél severovýchodní hranice areálu
charakterizovaných dle využití. Další část areálu tvoří objekty bývalého lihovaru, které byly
přizpůsobeny k pilařské a dřevařské výrobě. Areál je odpojen od elektřiny, rozvody elektro
jsou částečně demontovány. Původní část areálu byla postavena na počátku století, další
objekty byly dostavovány jednotlivě. Jejich stáří bylo určeno na základě údajů od zástupce
vlastníka.
Budova č.p. 226 na p.č. st. 55 (administrativa)
Jedná se o částečně podsklepenou dvoupodlažní zděnou budovu, nacházející se u vjezdu
do areálu. Střecha je valbová, vstup je od silnice i za zadní strany z areálu. V suterénu je
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umístěna kotelna se skladem tuhého paliva a malá domácí vodárna. V I.NP je obchod se
skladem, průchozí chodba se schodišti, 2x kanceláře, jídelna a WC. Ve II.NP se nacházejí 2
bytové jednotky 1+3 a 1+2 s příslušenstvím. Stáří objektu je z roku 1910. Budova je
založena na bet. pasech s vodorovnou i svislou izolací, kdy sklep už vykazuje známky
zatékání. Nosné zdivo je v tl. 45 cm, strop nad suterénem je klenbový, ostatní jsou trámové s
rovným omítnutým podhledem, krov je dřevěný valbový s bedněním pod eternitovou krytinou
s klempířskými konstrukcemi z pozinku. Vnitřní úpravy jsou z hladké omítky, fasáda je
vápenná štuková s kamenným soklem. Schody do sklepa jsou cihelné a dřevěné, dveře jsou
svlakové i hladké, okna dvojitá, podlahy jsou vlýsky i betonové s PVC a dlažby. Ústřední
vytápění je s kotlem na pevná paliva, ohřev teplé vody je el. boilerem. Objekt je napojen na
vlastní studnu, kanalizace je svedena do žumpy, elektroinstalace je třífázová – v současné
době je odpojená, bleskosvod je osazen. Předmětný objekt není již delší dobu užíván. Vnitřní
rozvody elektro jsou nefunkční, stejně jako topení a ostatní rozvody. Budova vyžaduje
rekonstrukci.
Hala na p.č. 54/2.
Jedná se o hlavní výrobní objekt areálu umístěný nap.č. 54/2 tvořený jednopodlažní halou se
sedlovou střechou, částečně podsklepený s boční, podélnou přístavbou haly s pultovou
střechou navazující na krov hlavní haly, ve které je umístěno strojní zařízení pilnice s
podsklepením prostorů pod katrem. V přístavbě je bednárna, brusírna a trafostanice. Haly
jsou založeny na betonových pasech s izolací, nosné konstrukce jsou v rozhodující části
cihelné u přístavby a dělicí stěny se zesílenými nosnými pilíři, kde druhá podélná stěna je
provedena kombinací příček a fošnovým bedněním, včetně čelních stěn s úpravou pro
vstupní vrata a dveře. Strop v přístavbě je trámový, hlavní hala je s dřevěným sedlovým
krovem, krytina je eternitová na bednění s klempířskými konstrukcemi z pozinku. Vnitřní
omítky jsou z hladké i hrubé, včetně ponechání režného zdiva u pilířků, venkovní fasáda je z
hrubé omítky, dřevěné konstrukce jsou impregnované. Schodiště do suterénu je dřevěné,
vnitřní obklady nejsou, stejně jako hygienické vybavení, které je řešeno v samostatné soc.
stavbě za halou. Dveře jsou hladké, v přístavbě svlakové, okna jsou jednoduchá, podlaha
hlavní haly i přístavby je výškově odstupňována dle technologie provozu, vesměs je
provedena z bet. potěru. Vytápění není řešeno, pouze je zde přívod požární vody,
elektroinstalace je třífázová, bleskosvod je osazen. Objekt není několik let užíván, inž. sítě
jsou odpojeny.
Budova sociálního zařízení na p.č. st. 95.
Jednopodlažní zděná budova bez podsklepení sloužila jako šatny, umývárna a WC pro
zaměstnance celého areálu. Budova je založena na bet. pasech, nosné zdivo je v tl. 45 cm
s nízkým sedlovým krovem zakrytým vlnovkovými eternitovými šablonami s klempířskými
konstrukcemi z pozinku. Strop je trámový rovný, fasáda je břízolitová, bez soklu, vnitřní
omítky jsou hladké s obklady hygienických místností. Dveře jsou hladké, okna zdvojená,
podlahy jsou betonové a z dlažby. Vytápění bylo zajištěno AKU kamny s ohřevem vody el.
boilery. Objekt je napojen na vlastní studnu, kanalizace je svedena do žumpy, rozvody NN
jsou světelné a motorové, bleskosvod je osazen. Budova není využívána, objekt je odpojen
od elektřiny. Budova vyžaduje rekonstrukci.
Sklad výrobků na p.č. st. 96.
Jedná se o halu s ocelovým skeletem opláštěným prkny. Krov je mírný sedlový, krytý
plechem KOB, podlaha je hliněná, částečně betonová, vrata jsou svlaková.
Hala u bývalého lihovaru na p.č. st. 54/1.
Jedná se o ocelová halu na betonových základech. Ocelový skelet je opláštěn vlnitým
černým plechem s mírnou sedlovou střechou krytou krytinou ONDULSTEELE. Podlaha je
betonová, vrata jsou plechová. Objekt není napojen na inž. sítě.
Objekt bývalé navážky brambor na p.č. st. 54/3.
Jedná se o zděný objekt s pultovou střechou, krytou plechem. Omítky jsou vápenné hladké
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poškozené, vrata jsou dřevěná, podlaha je betonová. Je zde rozvod NN – elektřina je
odpojena, ostatní inž. sítě nejsou napojeny.
Budova dřevařské výroby na p.č. st. 92.
Jedná se o objekt na pozemku parc.č. st. 92, sloužící k dřevařské výrobě (bednárna). Krov je
sedlový krytý střešní krytinou ONDULSTEELLE, omítky jsou vápenné poškozené,
klempířské konstrukce jsou z pozinku. Schodiště je dřevěné, stropy jsou dřevěné s
viditelnými trámy, okna jsou převážně ocelová jednoduchá, vrata svlaková, dveře náplňové.
Elektroinstalace je světelná a motorová, z části demontovaná, elektřina je odpojena.
Kotelna na p.č. 451/2.
Jedná se o zděnou stavbu se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Omítky jsou
vápenné poškozené, podlahy betonové, dveře jsou plechové, okna ocelová jednoduchá.
V objektu je rozvod NN, je v horším technickém stavu. Objekt není zanesen v katastrální
mapě.
Sklad na p.č. st. 91 a na p.č. st. 54/3.
Objekt je postaven na pozemcích parc.č. st. 91 a st. 54/3 a slouží ke skladování dřeva.
Objekt je zděný, omítky jsou vápenné, podlahy betonové. Výplně otvorů chybí, objekt není
kromě NN napojen na inž. Sítě – elektřina je odpojena. Je v horším technickém stavu a
vyžaduje rekonstrukci.
Budova č.p. 216 na p.č. st. 54/1.
Jedná se o objekt bývalého lihovaru – jeho administrativní a výrobní část. V suterénu jsou
stropy klenbové, jinde jsou s rovným podhledem. Dům je zděný, část střechy je mansardová
se střešní krytinou ONDULSTEELLE, zbývající část objektu má krov sedlový krytý
eternitovými šablonami. Venkovní omítky jsou vápenné s nátěrem na bázi umělých hmot,
podlahy jsou převážně betonové, v části je PVC, ve II. NP jsou prkenné. Okna jsou dřevěná
zdvojená, dveře náplňové. Je zde soc. zařízení, rozvod vody a NN, kanalizace je napojena
do žumpy. V suterénu jsou sklepy, v I. NP byly umístěny sociálky, šatny, sklady a provozní
místnosti, v patře byla dílna a kanceláře. Prostory přiléhající ke komunikaci nelze užívat, jsou
demontovány podlahy a zařizovací předměty. Objekt není delší dobu užíván, elektřina je
odpojena, částečně je demontována.
Zámečnická dílna na p.č. st. 93.
Jedná se o zděnou jednopodlažní budovu bez podsklepení s nízkým sedlovým krovem mezi
pilnicí a sociálním objektem se zděným skladovým přístavkem. Stavba je založena na bet.
pasech, zdivo je tl. 45 cm, strop je trámový rovný, krov dřevěný, krytina osinkocementová s
klempířskými konstrukcemi z pozinku. Vnitřní omítky jsou hladké, venkovní břízolitové, dveře
jsou plné, okna zdvojená, podlahy jsou betonové. Je provedena elektroinstalace –
v současnosti odpojená, bleskosvod. Stáří budovy je uváděno od roku 1950, údržba je
špatná. Objekt vyžaduje rekonstrukci.
Dřevěná škrabárna na p.č. 753.
Jedná se o samostatnou dřevěnou stavbu u podélné hranice areálu s pultovou střechou s
AZC šablonami. Stavba je založena na patkách, jednostranně obíjená bez oken, dveře jsou
svlakové, podlaha prkenná. Stavba je bez elektroinstalace a klempířských konstrukcí. Stáří
stavby je od roku 1968, údržba je špatná. Objekt vyžaduje rekonstrukci.
Příslušenství tvoří:
- komín a kouřovod, dřevěné přístřešky, plechové sklady, přístřešky, 2 studny kopané, ploty,
zpevněné plochy, brána, branka, přípojky inž. sítí.
Předmětný movitý majetek nebyl dlouhodobě užíván. Pro identifikaci a prohlídku byl majetek
znalci zpřístupněn a předveden jako ne zcela funkční, značně opotřebovaný provozem a ve
zhoršeném technickém stavu.
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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.
Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu
dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle
dostupných informací. Navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby.
Na předmětu dražby váznou tato práva:
•
Zástavní právo smluvní – k zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru č.0312771189
do celkové výše Kč 4.876.000,- s příslušenstvím, pohledávek ze smlouvy o úvěru
č.0213789439 do celkové výše Kč 4.907.560,- s příslušenstvím, pohledávek ze smlouvy o
úvěru č.0213788479 do celkové výše Kč 1.216.440,- s příslušenstvím a veškerých
budoucích pohledávek až do celkové výše Kč 11.000.000,-, které jí mohou vzniknout od
7.5.2008 do 31.7.2028 pro Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč, 140 00
Praha 4, RČ/IČO: 45244782. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne
07.05.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.05.2008.
•
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí
Exekutorského úřadu Tábor 017-EX 417/2010 -9 ze dne 17.06.2010.
•
Nařízení exekuce - Mgr.Martina Douchová ,Exekutorský úřad Tábor. Usnesení
soudu o nařízení exekuce 33 EXE-1242/2010 15 OSP2 ze dne 10.06.2010.; uloženo na
prac. Praha
•
Zástavní právo exekutorské - k uspokojení pohledávky v základní částce 38.700,Kč a jejího příslušenství pro ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, Praha 4, Nusle, 140
00 Praha 4, RČ/IČO: 63998980. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitosti Exekutorského úřadu Liberec 131-EX 973/2010 -18 ze dne 19.07.2010.
Právní moc ke dni 21.07.2010.
•
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí
Exekutorského úřadu Liberec 131-EX 973/2010 -29 ze dne 03.08.2010.
•
Dražební vyhláška - Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání
Exekutorského úřadu Tábor 017-EX 417/2010 -37 ze dne 03.11.2010.
•
Nařízení exekuce - JUDr.Antonín Dohnal , Exekutorský úřad Jeseník. Usnesení
soudu o nařízení exekuce 33 EXE-2982/2010 17 OSP2 ze dne 02.12.2010.; uloženo na
prac. Praha
•
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - k povinnému: BROKEN - HILL s.r.o., IČO
25862928. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Jeseník 014-EX
4335/2010 -7 ze dne 13.12.2010.
•
Nařízení exekuce - JUDr.Antonín Dohnal , Exekutorský úřad Jeseník. Usnesení
soudu o nařízení exekuce 33 EXE-3073/2010 17 OSP2 ze dne 13.12.2010.; uloženo na
prac. Praha
•
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - k povinnému: BROKEN - HILL s.r.o.,
IČO:25862928. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Jeseník
014-EX 4583/2010 -8 ze dne 03.01.2011.
•
Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu - k zajištění daňových pohledávek
v celkové výši 993.874,- Kč a jejich příslušenství pro Finanční úřad pro Prahu 2, Vinohradská
2488/49, Praha 2, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavního práva (§ 72 zák.č.337/1992 Sb.) Finančního úřadu pro Prahu 2
č.j.:163343/10/002940106431 ze dne 16.09.2010. Datum vzniku zástavního práva ke dni
16.09.2010 a rozhodnutí o změně zástavního práva č.j. 165091/10/002940106431 ze dne
21.9.2010. Datum vzniku zástavního práva ke dni 21.9.2010.
•
Zástavní právo soudcovské - k uspokojení pohledávky ve výši 580.030,- Kč. Návrh
na výkon rozhodnutí doručen soudu dne 08.12.2010 pro Pražská správa sociálního
zabezpečení, Trojská 1997/13a, Praha 8, Libeň, 182 00 Praha 82. Usnesení soudu o
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva Okresního soudu v Jeseníku -9 E
111/2010 -15 ze dne 21.12.2010. Právní moc ke dni 28.01.2011.
•
Zástavní právo soudcovské - k uspokojení pohledávky ve výši 2.478.554,- Kč.
Návrh na výkon rozhodnutí doručen soudu dne 08.12.2010 pro Pražská správa sociálního
zabezpečení, Trojská 1997/13a, Praha 8, Libeň, 182 00 Praha 82. Usnesení soudu o
nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva Okresního soudu v Jeseníku -9 E
110/2010 -18 ze dne 21.12.2010. Právní moc ke dni 28.01.2011.
•
Zástavní právo soudcovské - k uspokojení pohledávky ve výši 2.478.554,- Kč.
Návrh na výkon rozhodnutí doručen soudu dne 08.12.2010 pro Pražská správa sociálního
zabezpečení, Trojská 1997/13a, Praha 8, Libeň, 182 00 Praha 82. Usnesení soudu o
nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva Okresního soudu v Jeseníku -9 E
110/2010 -44 - doplňující usnesení, ze dne 05.08.2011. Právní moc ke dni 25.08.2011.
•
Zástavní právo soudcovské - k uspokojení pohledávky ve výši 580.030,- Kč. Návrh
na výkon rozhodnutí doručen soudu dne 08.12.2010 pro Pražská správa sociálního
zabezpečení, Trojská 1997/13a, Praha 8, Libeň, 182 00 Praha 82. Usnesení soudu o
nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva Okresního soudu v Jeseníku -9 E
111/2010 -40 - doplňující usnesení, ze dne 05.08.2011. Právní moc ke dni 25.08.2011.
•
Zapsáno do soupisu majetkové podstaty (zák. č. 182/2006 Sb.) - Ohlášení
insolvenčního správce o zápisu nem. do soupisu majet. podst.(§224 z.č.182/2006 Sb) ze
dne 08.11.2011.
V části D (jiné zápisy) příslušného LV:
•
Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen - dne
13.12.2010. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského úřadu Jeseník 014-EX 4335/2010 -9 ze dne 13.12.2010.
•
Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen - dne
03.01.2011. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského úřadu Jeseník 014-EX 4583/2010 -10 ze dne 03.01.2011.
Práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují
hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona
o veřejných dražbách a Insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění
s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.
Bod 4.
Cena předmětu dražby:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek
nemovitých věcí podal soudní znalec Ing. Václav Hoplíček, Severovýchod 850/43, 789 01
Zábřeh, jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ostravě dne 6.4.1984, č.j. Spr.
2011/84 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a vypracoval dne
27.04.2012 posudek s číslem 6856-70/2012 a ocenil nemovitosti na částku v místě a čase
obvyklou a to na 2.200.000,- Kč – z toho pozemky na částku ve výši 624.960,- Kč a stavby
na částku ve výši 1.575.040,- Kč (cena staveb je včetně příslušné DPH) . Znalecký posudek
movitých věcí podal soudní znalec Ing. Ivan Krejsa, Lištinská 22, 789 01 Zábřeh, jako znalec
jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.3.1985, č.j. Spr. 2140/85 pro
základní obor: Doprava, ekonomika, strojírenství, autoopravárenství a vypracoval dne
30.04.2012 posudek s číslem 9712-057/2012 a ocenil movité věci na částku v místě a čase
obvyklou a to na 568.000,- Kč (cena movitých věcí je včetně příslušné DPH). Celková cena
předmětu dražby činí 2.768.000,- Kč
Nejnižší podání činí 970.000,- Kč.
Přičemž na stavby připadá částka ve výši 551.264,- Kč včetně příslušné DPH a na movité
věci částka 198.800,- Kč včetně příslušné DPH.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých.
Bod 5.
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne
12. listopadu 2012, ve 13:00 hod.
2. termín dne
21. listopadu 2012, ve 13:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby.
Bod 6.
Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- 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 dražby je fyzická osoba – jméno
a datum narození, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den dražby.
Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo
potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch
výše uvedeného účtu,
b) v hotovosti v místě a v den konání dražby před jejím zahájením.
c) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 (po
předchozí domluvě),
d) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve
lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční
listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele
(dražebníka) do výše 100.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník
(vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by
jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani
nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti,
vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy
apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv
námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po
platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po
skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen
následovně : EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8, IČ: 25023217.
Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na
území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.
Vrácení dražební jistoty:
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, a složili dražební jistotu na účet, se vrací
dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně
na účet, který účastník uvedl v listině “Zapsání účastníků do dražby”, a to do třech
pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční
listiny a to bez zbytečného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na účet, vrátí
dražebník účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez
zbytečného odkladu po skončení dražby.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 12.10.2012 a končí zahájením dražby.
Účastnící dražby jsou povinni doložit při zápisu do dražby svou totožnost, doložit složení
dražební jistoty a doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami, vyloučenými z dražby,
popř. své oprávnění jednat za účastníka dražby.
Zastupování účastníka dražby: účastník dražby se může dát v dražbě 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 vydražením bude stanovena takto :
Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 30. dnů od skončení dražby.
Vydražitel může provést úhradu ceny dosažené vydražením bankovním převodem ve
prospěch účtu dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 (variabilní symbol : v případě, že
vydražitelem je fyzická osoba – číslo jednací dražby, právnická osoba – IČ), nebo poštovní
poukázkou.


Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu
dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní
záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její
splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit
vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž
platba směnkou je nepřípustná.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj
vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě je dražba
zmařena vydražitelem a dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se
použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část
dražební jistoty na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované
dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Vydražitel, který
způsobil zmaření dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu část nákladů dražby,
kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby
konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem.
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně.
Bod 8.
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 30 zák. č. 26/2000 Sb., je
dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a
jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči
předmětu dražby. Předání předmětu dražby proběhne nejpozději do jednoho měsíce od data
úhrady ceny dosažené vydražením. O předání předmětu dražby bude sepsán Protokol, který
podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Ceník úkonů spojených s předáním je uveden na www.eurodrazby.cz .
V případě, že vydražitel složil dražební jistotu na účet (podrobnosti v Bodu 6.),
dražebník mu z nákladů na předání předmětu dražby poskytne slevu ve výši 30%
z ceny bez DPH.
Škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti
s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese
nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
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Bod 9.
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na
dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v této Dražební
vyhlášce neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb. a zákony
souvisejícími.
Tato Dražební vyhláška byla sepsána v 15 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno
pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.
V Praze, dne 10. října 2012
dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

………………………………………………
Michaela Paurová
zmocněnec

Signature Not Verified
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