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AUKČNÍ VYHLÁŠKA
o provedení elektronické aukce
Prodej rodinného domu v obci Bělá
pod Bezdězem, část obce Hlínoviště
č. j: 476/2013-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání elektronické aukce. Den konání elektronické
aukce se stanovuje na 6. listopadu 2013, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení
aukce bude v 10:00 hod. (Podrobnosti níže)
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. 357/2
o výměře 496 m2
zastavěná plocha a nádvoří
Budova Hlínoviště, č.p. 15 bydlení
stojící na st. parcele č. 357/2
zapsané na LV č. 10001, pro k.ú. Bělá pod Bezdězem, obec Bělá pod Bezdězem, část obce
Hlínoviště, okres Mladá Boleslav, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Mladá Boleslav.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o rodinný dům se 2.NP a podkrovím v obci Bělá pod Bezdězem, část obce
Hlínoviště, okres Mladá Boleslav.
Předmětná nemovitost se nachází v zastavěné části města Bělá pod Bezdězem, ve stavebně
nesrostlé lokalitě Hlínoviště, vzdálené asi 3 km. Nemovitost je v rovinatém terénu, vedle
místní zpevněné komunikace. Nemovitost je napojena na veřejné sítě elektro a vodovodní,
není možnost napojení na veřejnou kanalizaci ani na rozvod zemního plynu.
Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený objekt s dvěma nadzemními podlažími a
stavebně neupravenou a nevyužitou půdou. Stavební dobová dokumentace se nedochovala,
podle vyjádření pamětníků, charakteru stavby a stavebně technického stavu se usuzuje, že
dům byl postaven okolo roku 1910, tudíž se jedná asi o stoletou stavbu. Původně to byla
jednotřídní škola, kde byla v přízemí jedna třída a v 1.patře byl byt pro učitele. V šedesátých
letech min. století byl prostor v přízemí využíván pro schůze a společenské akce a I.patro
bylo upraveno pro byty. V současné době má dům tři byty. Prostor v přízemí byl v roce 1998
stavebně upraven na byt, který obsahuje kuchyň, tři obytné místnosti, koupelnu a WC, druhý
pak kuchyň, jedu obytnou místnost, koupelnu a WC.
Základy jsou kamenné a s již málo funkčními izolacemi proti zemní vlhkosti, nadzemní zdivo
je cihelné o tl. Min. 45 cm, zdivo schodiště je slabší. Stropy jsou dřevěné trámové, střecha
sedlová s dřevěným vaznicovým krovem a krytinou z pálené tašky, klempířské konstrukce
jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, venkovní jsou vápenné,
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z velké části opadané, dveře jsou dřevěné výplňové, okna dřevěná špaletová a zdvojená.
Podlahy obytných místností jsou prkenné a betonové s PVC, elektroinstalace je světelná i
motorová, rozvod vody je studené i teplé, zdrojem teplé vody je el. boiler. Vytápění bytu
v přízemí je etážovým topením na tuhá paliva, malý byt v I.patře akumulačními kamny, větší
byt má lokální vytápění kamny na pevná paliva. Kanalizace, vnitřní vybavení a záchody jsou
standardní.
Kromě bytu v přízemí z roku 1998 nebyl dům ani byty řádně udržovány. Část stavebních
prvků, konstrukcí a vybavení jsou na hranici své životnosti. Všechny byty jsou pronajaty.
Příslušenství domu tvoří kolna - nepodsklepená stavba s 1.NP, kamennými základy,
kamenným a cihelným zdivem, pultovou střechou a plechovou krytinou, dále žumpa, přípojka
vody, kanalizace, oplocení.
Pozemky
S domem čp. 15 se prodávají pozemky dle Geometrického plánu č. 1730-84/2010 a to p.č.
st. 357/2 o výměře 144 m2, p.č. st. 357/4 o výměře 66 m2 a p.č. 3065 o výměře 154 m2.
Pozemky p.č. 357/2 a 357/4 tvoří zastavěnou plochu, pozemek p.č. 3065 tvoří se stavbou a
stavebními pozemky jednotný funkční celek.
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 neváznou žádná práva a závazky.
Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Soudní znalec Pavel Žižka,
Berkova 241, 294 21 Bělá pod Bezdězem vypracoval dne 7.3.2013 posudek s číslem 03/13
a ocenil předmět aukce na částku v místě a čase obvyklou a to na 1.500.000,- Kč.
Bod 5.
Místo konání aukce:
Místem konání aukce je výhradně elektronický portál společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s.
Na internetové adrese www.eurodrazby.cz. Je na ní možné vstoupit tím že:
do příkazového řádku internetového prohlížeče zadáte adresu aukce:
http://www.eurodrazby.cz/drazby/detail-drazby.jsp?id=3734
nebo
prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání:
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 476/2013-A této nemovitosti.
Následně kliknete na záložku „Licitace“
Podmínky pro účast v elektronické aukci:
registrace na webovém portálu www.eurodrazby.cz
uzavření smlouvy o účasti na aukci
složení kauce
---------------------------------------------------------------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 1.500.000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
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Účastníci aukce činí svá podání v Korunách českých.
Zahájení aukce bude dne 6.11.2013 v 10:00 hod.
Licitace bude trvat minimálně 1 hodinu. Doba licitace se prodlužuje, bude-li v posledních
dvou minutách před stanoveným okamžikem ukončení aukce učiněno podání, má se za to,
že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení licitace se posouvá o dvě minuty od
okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty
se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další
podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a licitace končí.
--------------------------------------------------------------Čas na Vašem počítači a na dražebním portálu se může nepatrně lišit – nečekejte proto
s podáním / nabídkou do poslední chvíle.
Podrobný průběh a způsob licitace je uveden v „Pravidla a průběh aukce“. Ke stažení
jsou na kartě této aukce na webové adrese www.eurodrazby.cz
Bod 7.
Kauce byla stanovena na částku 50.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční
banky a.s., variabilní symbol : 99……… + v případě, že účastníkem aukce je fyzická
osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den aukce.
b) Ke kauci zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li do zahájení
elektronické aukce zjištěno, že došla na účet dražebníka. Do elektronické aukce budou
připuštění jen účastníci, kteří zaplatí kauci.
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 se vrací kauce bankovním převodem na
účet, který uvedli při registraci a to do třech pracovních dnů ode dne konání aukce.
Po ukončení aukce bude do sedmi pracovních dnů uzavřena 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 8.
Úhrada ceny dosažené vydražením :
Do ceny dosažené vydražením se započítává kauce. Cenu dosaženou vydražením musí
vydražitel uhradit v termínu uvedeném ve Smlouvě budoucí kupní nebo Smlouvě kupní.
V Praze, dne 4. Září 2013
dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

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