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 bývalé zemědělské usedlosti
v obci Tuhaň
č. j: 577/2012-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 11:30
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 aukce:
Věci nemovité:
 St. parcela č. 202
o výměře 1213 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 Parcela č. 556/2
o výměře 837 m2,
zahrada
 budova Tuhaň, č.p. 166
bydlení
stojící na st. parcele č. 202
zapsané na listu vlastnictví č. 37, pro katastrální území Tuhaň, obec Tuhaň, okres Mělník, u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník.
Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost v obci Tuhaň, okres Mělník.
Tuhaň je obec ve Středočeském kraji, okrese Mělník. Nachází se cca 8 km jihovýchodně od
Mělníka a 3 km severně od Neratovic. Jedná se o obec místního významu, v obci vedou
silnice nižších tříd. V obci je minimální občanská a technická vybavenost (obecní úřad,
mateřská škola, obecná škola, obchod, sportoviště), dobrá dopravní dostupnost Prahy je
zajišťována autobusy PID. V obci jsou vybudované veřejné rozvody vody, kanalizace,
elektřiny a plynu.
Předmětná nemovitost se nachází severně od hranice zastavěného území obce Tuhaň ve
vzdálenosti cca 700m, od hranice souvisle zastavěné části obce Záboří cca 120m. Je
situovaná při silnici č.331 Mělník Stará Boleslav. Zastávky autobusů se nachází v obou
obcích, pěšky průměrně dostupné. Možnost parkování je velmi dobrá, na zpevněné
přístupové odbočce ze silnice. Odbočka je na pozemku jiného vlastníka, s právně
neošetřeným přístupem. Další přístup je vjezdovými vraty v oplocení přímo na pozemek p.č.
st. 202 a odtud průjezdy do nádvoří. Tento přístup se neužívá. Je možnost vjezdu na
nádvoří. Nemovitost SZ a S sousedí se zemědělskou půdou, JV s fotovoltaickou elektrárnou,
JZ s komunikací. Nemovitost je napojená na veřejný rozvod elektřiny a tlakové kanalizace.
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Není možnost napojení na veřejný rozvod plynu a vody. Voda je přivedena ze studny,
veřejný vodovod je ukončen na hranici souvislé zástavby v obci Záboří, cca 150m. Voda ze
studny je dle sdělení vlastníka nemovitosti pouze užitková (nedoloženo).
Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost čp.166 s obytnou a hospodářskou částí. Nachází
se na větší části pozemku p.č. st. 202. Uliční část pozemku tvoří předzahradu, která odděluje
dům od silnice. Pozemek p.č. 556/2 je bez staveb a není s domem oplocený. Je zatravněný
a slouží jako zahrada. Nemovitost je zděná, částečně podsklepená, přízemní, s půdou v
sedlové střeše s vikýřem, půdorysu U s uzavřeným nádvořím, předzahrádkou a zahradou.
Dům je tvořený původní obytnou částí, která je podsklepená. Voda je zde přivedena pouze
do koupelny. Původní obytná část tvoří jihozápadní křídlo domu. Obsahuje původní bytovou
jednotku 3+1 v opotřebovaném technickém stavu. Dle podkladové dokumentace je z roku
1947, s modernizací v 60. letech. Opotřebení je úměrné stáří, rozsahu a významu
provedených úprav. Údržba je běžná. Kolmo navazuje z hospodářské části nově
zrekonstruovaná nepodsklepená obytná část. Zařizovací předměty, rozvody ZTI, kuchyňská
linka, povrchy podlah, obklady stropů byly provedeny nájemcem (dle jeho sdělení a nájemní
smlouvy). Obsahuje bytovou jednotku 3+kk v dobrém technickém stavu, stavební úpravy
proběhly v roce 2011. Severovýchodní křídlo domu je hospodářské. Není s obytnou částí
komunikačně propojené, je tvořeno dílnou, stodolou, sklady a malým přístavkem do dvora,
sloužícím jako zázemí pro zaměstnance nájemce. Je sem přivedena elektřina. Dle
podkladové dokumentace je z roku 1944, přístavek je nový. Opotřebení je úměrné stáří,
údržba je běžná. Veškerý přístup je z uzavřeného nádvoří. V severovýchodním rohu a v
hospodářské části jsou další přístupy průjezdy ze zahrady. Venkovní úpravy jsou tvořeny
přípojkami vody, kanalizace, elektřiny, studnou, kotcem pro psy, přístřešky na nádvoří,
zpevněnými plochami na nádvoří, zděným plotem nádvoří s vjezdovými vraty a oplocením
části pozemku s vjezdovými vraty a vrátky. Jsou běžného standardu, více opotřebované
stářím a běžným užíváním.
Příslušenství tvoří stodola - hospodářská část tvořící SV křídlo domu. Je zděné přízemní s
půdou ve valbové střeše. Je zavedena elektřina, technický stav je průměrný.
Dispoziční řešení:
1.PP - sklep
1.NP – chodba, 3x pokoj, kuchyně, koupelna, WC, koupelna s WC, zádveří, kuchyně s jídel.
koutem, 2x pokoj
Pozn.: Nájemní smlouva je na dobu určitou do 14.června 2020. Nájemní smlouva byla
vypovězená insolvenční správkyní JUDr. Marešovou, Ph.D., MBA, dne 15.5.2013.
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.
Na předmětu aukce váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení
č.j. KSPH 40 INS 24327/2011-A-13 ze dne 7. března 2012, zanikají.
Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní znalec Ing. Pavel Čoudek, Plickova 567, 149 00 Praha 11, jako znalec jmenovaný
rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze ze dne 2.9.1997, č.j. Spr. 388/97 pro
základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování
nemovitostí a vypracoval dne 23.6.2013 posudek s číslem 1868/54-011/2013 a ocenil
předmět aukce na částku v místě a čase obvyklou a to na 2.450.000,- Kč.
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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 1.225.000,- Kč
Vyvolávací cena je 2.450.000,- 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
16. září 2013, ve 14:00 hod.
2. termín dne
27. září 2013, v 10:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
Bod 6.
Kauce byla stanovena na částku 140.000,- 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
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.
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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 21. srpna 2013

dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

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

Signature Not Verified
EURODRAŽBY.CZ a.s.

Michaela Paurová
Důvod: Digitálně podepsáno
Umístění: Praha
21.8.2013 13:22:50
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