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 obci Hluboš
č. j: 154/2013-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na
3. října 2013, na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice. 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 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 aukce:
Věci nemovité:
 St. parcela č. 99
o výměře 229 m2
zastavěná plocha a nádvoří
 Parcela č. 649/22
o výměře 508 m2
orná půda
 Parcela č. 649/28
o výměře 116 m2
orná půda
 Budova Hluboš, č.p. 99
bydlení
stojící na st. parcele č. 99
zapsané na LV č. 474, pro k.ú. Hluboš, obec Hluboš, část obce Hluboš, okres Příbram, u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.
Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP v obci Hluboš, okres Příbram.
Hluboš leží na území okresu Příbram a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s
rozšířenou působností je rovněž okresní město Příbram. Obec Hluboš se rozkládá asi 7 km
severně od Příbrami. Úředně žije v katastru této středně velké vesnice zhruba 560 obyvatel.
Hluboš se dále dělí na dva části, konkrétně to jsou: Hluboš a Kardavec. Školou povinné děti
mohou v obci navštěvovat jednu základní školu nižšího stupně a pro předškolní děti je zde
mateřská škola. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. V obci Hluboš má
ordinaci jeden praktický lékař, kromě toho je v zde umístěn i domov s pečovatelskou
službou. Z další občanské vybavenosti je zde rovněž poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou
využívat kanalizaci i veřejný vodovod. Nejbližší železniční zastávka je v Bratkovicích.
Jedná se o rodinný dům při místní částečně zpevněné komunikaci obce Hluboš.
Bezprostřední okolí je málo prostorné, komunikace je úzká, slepá, vstup na pozemek je
vrátky a vraty ze severní strany, vstup do domu je verandou z východní strany. Rodinný dům
je samostatně stojící, hřebenem Z-V, obdélníkového půdorysu s přistavěnou částí verandy
(přistavěná část verandy není zakreslena v katastrální mapě evidence Katastru nemovitostí).
Odkanalizování splaškových vod je do veřejné kanalizace, voda je z veřejného vodovodu,
elektroinstalace je světelná i motorová, dům je bez plynu. Východně na rodinný dům
navazuje stodola pod jedním zastřešením.
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Jedná se o rodinný dům částečně podsklepený, přízemní bez podkroví. Dispozičně je v
suterénu (suterén je přístupný z venku) chodba a dva sklepy, v přízemí je vstupní veranda,
chodba, z chodby vlevo obývací pokoj (PVC), z obývacího pokoje kuchyně (keramická
dlažba), z chodby vpravo pokoj (koberec) a z něj se vchází do dvou pokojů (koberec, PVC),
z chodby je pak rovně koupelna s WC. Celkem je dům o dispozici 4+1. Nosná konstrukce je
provedena na kamenných a betonových základech bez izolace proti zemní vlhkosti, svislé
konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, stropní konstrukce nad suterénem jsou klenbové, nad
přízemím dřevěné trámové, schodiště není, střešní krytina je plechová. Klempířské
konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, fasáda je břízolitová, částečně chybí, povrchy jsou
omítnuty, obklady jsou keramické na sociálním zařízení, za kuchyňskou linkou chybí. Okna
jsou plastová, dveře náplňové, v kuchyni je kuchyňská linka se sporákem, na sociálním
zařízení sprchový kout, umyvadlo, WC společně, el. bojler. Je proveden rozvod teplé a
studené vody, ohřev vody je el. bojlerem, vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva a
elektrokotlem, obojí je v kotelně vestavěné do stodoly, el. instalace je světelná a motorová,
přístup na půdu je žebříkem ze stodoly. Dokumentace nebyla doložena. Původní stáří
rodinného domu je dle sdělení od roku 1920. Od roku 2007 byla provedena plastová okna,
střešní krytina, kotel na tuhá paliva, elektrokotel, bojler, kuchyně, podlahové krytiny,
podhledy v místnostech apod. V poslední době je dům již bez úprav, údržba je nedostatečná,
předpokládá se provedení rozsáhlejších stavebních úprav (elektroinstalace nedokončená,
fasáda částečně chybí, vnitřní omítky a výmalba jsou částečně nedokončené, jeden pokoj
(ložnice) je v původním, mírně zhoršeném stavu (vlhkost, původní omítky).
Stodola - Východně na rodinný dům navazuje původní stodola, která je přízemní,
nepodsklepená, bez podkroví. Nosná konstrukce je provedena na kamenných a betonových
základech bez izolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva,
stropní konstrukce jsou jen částečně povaly, schodiště není, pouze žebřík, střešní krytina je
plechová, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Povrchy jsou omítnuty,
podlaha je hliněná, vrata dřevěná, ostatní není. Do stodoly je vestavěna kotelna s kotlem na
tuhá paliva a elektrokotlem. Stodola je bez oprav a bez údržby, ve zhoršeném stavebně
technickém stavu. Stáří je odhadnuto stejně jako u rodinného domu, tzn. 93 let.
Sklad - Jedná se o menší zděný sklad u severní hranice pozemku, původní chlívek, který je
přízemní, nepodsklepený, bez podkroví. Nosná konstrukce je provedena na kamenných a
betonových základech bez izolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou zděné, stropní
konstrukce jsou dřevěné, schodiště není. Střešní krytina je vlnitá, klempířské konstrukce
chybí, povrchy jsou omítnuty, podlaha je hliněná, dveře jsou dřevěné, ostatní není. Sklad je
řadu let neudržovaný, ve špatném stavu. Stáří je odhadnuto stejně jako u rodinného domu
na 93 let.
Venkovní úpravy - Jedná se přípojky inž. sítí, zpevněnou plochu chodníčku okolo domu,
oplocení vč. vrátek a vrat, menší skleník z polykarbonátu na zahradě, malé dřevěné kolny na
zahradě apod., vše bez oprav a bez údržby.
Porosty - Jedná se o okrasné keře a stromky v běžných druzích, neošetřované.
Pozemky
K dané nemovitosti náleží parcela st. parc.č. 99 o výměře 229m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) - zastavěná rodinným domem a stodolou. Nezastavěnou část tvoří dvorek před
rodinným domem, neudržovaný, kde je skladován nepotřebný materiál. Parc.č. 649/22 o
výměře 508m2 (orná půda) a parc.č. 649/28 o výměře 116m2 (orná půda), které spolu tvoří
zahradu jižně od rodinného domu, jsou mírně svažité, zatravněné, oplocené.
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.
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Na předmětu aukce váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení
č.j. KSPH 38 INS 16648/2012-A-13 ze dne 5. října 2012 a KSPH 38 INS 16646/2012-A-11
ze dne 31. srpna 2012, zanikají.
Věcné břemeno (podle listiny) umožnění vstupu a vjezdu pro provádění údržby a
případných oprav vodovodního řadu s přechodem vlastnického práva k předmětu
aukce nezaniká!
Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní znalec Renáta Havířová, Pod Stráží 75, 323 00 Plzeň, jako znalec jmenovaný
rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 23.11. 2005 pod č.j.: Spr. 1101/2005 pro
základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a vypracoval dne 12.6.2013
posudek s číslem 1126/2013 a ocenil předmět aukce na částku v místě a čase obvyklou a to
na 850.000,- Kč.
Tato Aukce se bude konat s anglickým způsobem licitace s postupným snižováním
vyvolávací ceny
Aukce s postupným snižováním a následnou licitací je způsob prodeje, u kterého
nejdříve dochází ke snižování vyvolávací ceny, která je obvykle stejná jako odhadní. Licitátor
postupně snižuje cenu až na minimální kupní cenu. Kdykoliv v průběhu snižování, může
účastník učinit nabídku, minimálně ve výši aktuální vyvolávací ceny. Od tohoto okamžiku
účastníci činí nabídky již jen směrem nahoru, přičemž každá další nabídka musí být vyšší,
než nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět aukce za tuto
cenu koupí.
Minimální vyvolávací cena je 425.000,- Kč
Vyvolávací cena je 850.000,- 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
4. září 2013, ve 13:30 hod.
2. termín dne
25. září 2013, ve 14:30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
Bod 6.
Kauce byla stanovena na částku 80.000,- 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 Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice (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
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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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 dražebníka hradí vydražitel. 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 dosažené vydražením :
K Ceně dosažené vydražením se nezapočítává kauce. Cenu dosaženou vydražením musí
vydražitel uhradit v plné výši.
V Praze, dne 20. srpna 2013

dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

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

Signature Not Verified
EURODRAŽBY.CZ a.s.

Michaela Paurová
Důvod: Digitálně podepsáno
Umístění: Praha
20.8.2013 15:02:43
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