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 rodinného domu v Karlově Huti,
okr. Beroun
č. j: 276/2012-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na
16. ledna 2013, 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 15:00 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:
 St. parcela č. 744
o výměře 72 m2,
zastavěná plocha a nádvoří
 Parcela č. 576/36
o výměře 63 m2,
zahrada
 budova Karlova Huť č.p. 5, obč. vyb.
stojící na st. parcele č. 744
zapsané na listu vlastnictví č. 1312, pro katastrální území Králův Dvůr, obec Králův Dvůr,
část obce Karlova Huť, okres Beroun u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP –
Beroun.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o rodinný dům v obci Karlova Huť, okres Beroun.
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům č.p. 5, nepodsklepený s jedním nadzemním
podlažím, bez obytného podkroví. Stáří domu nebylo dokladově zjištěno, dle sdělení majitele
byl dům postaven před více než 100 lety. Během let byla nemovitost modernizována a
rekonstruována, naposledy v r. 1991 na prodejnu. V roce 2005 byla koupena současným
majitelem, který ji od r. 2008 předělává na rodinný dům. K zadní části domu probíhá
přístavba jedné místnosti, která nebyla dokončena. Stavebně -technický stav domu je
zhoršený, chybí zde koupelna, WC provizorní. Dále objekt není vytápěn, není zde rozvod
TUV, elektřina, voda i plyn byly odpojeny.
Základy původní bez provedených izolací proti zemní vlhkosti, nosné zdivo cihelné, střecha
pultová, střešní krytina lepenka, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod
není osazen. Strop s rovným omítaným podhledem, vnitřní omítky vápenné hladké, venkovní
vápenné cementové. Okna dřevěná zdvojená, dveře do ocelových zárubní. Podlahové
krytiny dlažby.
Dispoziční řešení : 1.NP - 2x pokoj, WC, nedokončená přístavba pokoje
EURODRAŽBY.CZ a.s.

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
Rodinný dům se nalézá na okraji Karlovy Hutě, obce Králův Dvůr a je přímo přístupná z
místní zpevněné, velmi frekventované komunikace Na Poříčí.
Nemovitost je tvořena rodinným domem č.p. 5 a pozemky St.744 a parc.č. 576/36 a
příslušenstvím, sestávajícím z venkovních úprav. Na části pozemku parc.č. 576/36 je
stavěna nedokončená přístavba k rodinnému domu. Pozemky jsou oplocené, rovinného
charakteru. Z inženýrských sítí se zde vyskytuje voda, kanalizace, elektřina i plyn. V
současné době jsou však IS odpojeny.
Přístup přes pozemky parc.č. 759 – ost.pl., neplodná půda a parc.č. 760 – ost.pl., silnice ve
vlastnictví města Králův Dvůr.
Město Králův Dvůr se nachází v okrese Beroun ve Středočeském kraji, v těsné blízkosti
města Berouna, na řece Litavce. Městem prochází dálnice D5 s exitem 22 (Beroun-západ) a
silnice Praha - Beroun - Žebrák - Plzeň. Dopravní spojení možné také vlakem ( železniční
trať 170 Beroun - Plzeň – Cheb ) a MHD autobusy. Ve městě je velmi dobrá občanská
vybavenost – řada obchodů a služeb. Ostatní lehce dostupné v Berouně.
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 váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního č.j.
KSPH 35 INS 2809/2012, ze dne 9. března 2012, zanikají.
Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Soudní znalec Ing. Petra
Jechová, bytem ul. Vondroušova 1209, 163 00 Praha 6, vypracovala dne 25. července 2012,
posudek číslo 3947/251/12 a ocenil předmět aukce na částku v místě a čase obvyklou a to
na 200.000,- Kč.
Tato Aukce se bude konat s holandským způsobem 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.
Minimální vyvolávací cena je 100.000,- Kč
Vyvolávací cena je 200.000,- Kč.
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 3. ledna 2013, v 15:00 hod.
2. termín dne 9. ledna 2013, v 13:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
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Bod 6.
Kauce byla stanovena na částku 40.000,- 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.
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 29. října 2012
dražebník
EURODRAŢBY.CZ a.s.

zmocněnec
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