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
Prodej stavebních pozemků ve Viticích
č. j: 449/2012-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na
6. prosince 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 15:40 hod.
Bod 2.
Draţebník:
EURODRAŢBY.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:
- Poz. parcela č. 349 o výměře 1548 m2
- Poz. parcela č. 352 o výměře 1832 m2
- Poz. parcela č. 353 o výměře 1494 m2
To vše v k.ú. Vitice, obec Vitice, okres Kolín, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o stavební pozemky o výměře 4.874m2 v obci Vitice, okr. Kolín.
Oceňované pozemky se nachází na okraji obce. Pozemky jsou dle územního plánu obce
umístěny v zóně smíšeného bydlení. Pozemky byly y geometrickým plánem č.155-78/2008 8
zhotovené Ing. M. Němcem rozděleny na a tři stavební parcely. Geometrický plán pak není
zapsán do katastru nemovitostí. K pozemkům byla vybudována provizorně zpevněná
komunikace (dle GP na KN č. 326/6). Pozemky jsou bez staveb. Pouze je zde 2x pilíř elektro
a 1x pilíř pro osazení elektroměru, na okraji (na PK č. 353) se nachází jeden vlašský ořešák.
V obci není kanalizace ani plyn, je zde pouze v části obce zaveden veřejný vodovod.
Přístupová komunikace je po pozemku č.837/1 ve vlastnictví obce Vitice a dále navazující
pozemek nová KN č.326/6 (dle GP)
Na pozemcích – lokalitě je pro budoucího kupce zajímavé to, že je zde zavedena elektřina,
pozemek je komunikačně přístupný. Na pozemku je samozřejmě zajímavá dostupnost
okolních měst (Český Brod, Kolín) hlavního města Prahy a to na její okraj do 30 km autem
po silnici č.12. Podle uvedeného GP by se jednalo o čtyři stavební parcely s plochou do 1000
m2, které by bylo možné na trhu realizovat.
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Podrobnější
informace
získáte
u
společnosti
EURODRAŢBY.CZ
a.s.,
www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz,
případně při prohlídkách.
Na předmětu aukce neváznou ţádné závazky ani zástavní, či jiná práva, ve prospěch
třetích osob.
Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna na základě podaného vyjádření soudního znalce. Soudní
znalec Ing. Miroslava Bartůněk, sídlo : Klimenta Čermáka 198, Čáslav – Dobrovítov, podal
vyjádření k ceně a to dne 8. 6. 2012, a ocenil předmět aukce na částku v místě a čase
obvyklou a to na 2.000.000,- Kč.
Tato AUKCE se bude konat s anglickým způsobem licitace
Anglická aukce je způsob prodeje s licitací směrem nahoru. Licitace začíná na nižší
vyvolávací ceně oproti ceně odhadní. Účastníci činí podání (nabídky). Každá další nabídka
musí být vyšší, než nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět
aukce za tuto cenu koupí.
Vyvolávací cena je 1.890.000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
Účastníci aukce činí svá podání v Korunách českých
Podrobný průběh a způsob licitace je uveden v „Pravidla a průběh aukce“. Ke stažení
jsou i na kartě této aukce na webové adrese www.eurodrazby.cz
Bod 5.
Prohlídka předmětu aukce byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 26. listopadu 2012, v 15:00 hod.
2. termín dne 30. listopadu 2012, v 11:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
Bod 6.
Kauce byla stanovena na částku 60.000,- 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 jistotu 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.
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Náklady aukce včetně odměny draţebníka hradí vydraţitel. K ceně dosažené
vydražením se tak Kauce nezapočítává. Kauce je stanovena tak, že její výše přesně pokrývá
náklady a odměnu dražebníka.
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.
Vydražitel má povinnost uzavřít smlouvu o Smlouvě budoucí nebo Smlouvu kupní, která je
přílohou Této Aukční vyhlášky. Ke stažení je též na kartě této aukce na webové adrese
www.eurodrazby.cz .
Bod 7.
Úhrada ceny dosaţené vydraţením :
K Ceně dosažené vydražením se nezapočítává kauce. Cenu dosaženou vydražením musí
vydražitel uhradit v plné výši.

V Praze, dne 9. října 2012
dražebník
EURODRAŢBY.CZ a.s.

zmocněnec
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