EURODRAŽBY.CZ a.s. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8
IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941
Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
DRAŽBY DOBROVOLNÉ

vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
č. j: 442/2013-D
Bod 1.
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se
stanovuje na 26. listopadu 2013, na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice.
Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků
dražby), a to v 11:00 hod.
Bod 2.
Dražebník:
EURODRAŽBY.CZ a.s. , IČ: 25023217
Čimická 780/61, Čimice, 181 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 dražby:
Věci nemovité:
 parcela č. 1074/7
o výměře 1210 m2, zastavěná plocha a nádvoří
 parcela č. 1074/8
o výměře 570 m2,
ostatní plocha
 budova Bukov, č.p. 815, jiná st.
stojící na parcele č. 1074/7
zapsané na listu vlastnictví č. 4031, pro katastrální území Bukov, obec Ústí nad Labem, část
obce Bukov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP – Ústí nad Labem.
Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o částečně podsklepený polyfunkční objekt se 2.NP v obci Ústí nad Labem,
část obce Bukov, okres Ústí nad Labem.
Město Ústí nad Labem (94 258 obyvatel) je sídlem Ústeckého kraje, infrastruktura je úplná
mj. Magistrát, Krajský úřad, Katastrální úřad, Ředitelství finančního úřadu, Krajský soud,
Krajská nemocnice, Univerzita J.E.Purkyně, střední školy, zimní stadión, sportoviště,
hypermarkety, divadlo, hotely, lodní doprava po řece Labi, autobusové a železniční nádraží.
Ústí nad Labem je průmyslovým městem mj. chemická a potravinářská výroba. Město je
dobře dostupné silniční dopravou do Drážďan po dálnici D8 (buduje se poslední úsek
Řehlovice-Lovosice) a také železniční dopravou (Praha- Drážďany).
Předmětný funkční celek se nachází v zastavěném území Krajského města Ústí nad Labem,
v městské čtvrti Všebořice s bytovou zástavbou a s obchodní zónou, v ulici Na Valech.
Nemovitosti byly v minulosti součástí průmyslového areálu, stávající celek nemovitostí byl
oddělen. Pro podnikání je místo vhodné, pro bydlení či pro pronajímání apartmánů je poloha
nevhodná. Místo je rušené silničním provozem na blízkých komunikacích včetně městské
hromadné dopravy. Docházková vzdálenost k veškeré vybavenosti je horší, v blízkosti jsou
zastávky městské hromadné dopravy.
Polyfunkční objekt č.p. 815 je situován na pozemku čís. parcely 1074/7 k.ú. Bukov. Nebyla
poskytnuta přesná informace o stáří stavby, usuzuje se na cca 80 let. Objekt by v nedávné
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době celkově rekonstruován, avšak jsou zřejmá některá chybějící vybavení.
Dispoziční řešení:
Bytový dům je částečně podsklepená stavba nepravidelného půdorysu o 2 nadzemních
podlažích (přízemí a 1.patro) se sklonitou střechou přibližně mansardového tvaru. Je zřejmá
původní SZ část s podsklepením (administrativní prostory/sklady, v patře 5 bytů) a nově
připojená JV část (prodejna).
Konstrukční řešení a vybavení:
Objekt je založen na základových pasech, skelet stavby je ŽB se zděnou vyzdívkou, vnitřní
příčky jsou zděné, stropy jsou s rovným podhledem, částečně snížené. Okna jsou plastová s
izolačním dvojsklem, fasáda objektu je převážně nová, plášť je převážně zateplený, jižní
stěna má starou poškozenou fasádu. V objektu převažují keramické dlažby a laminátové
plovoucí podlahy, schodiště jsou betonová. V objektu je výtah, vnitřní rozvod elektrického
proudu o napětí 380/230 V, vody, plynu a kanalizace. Vybavení bytů je standardní dobré mj.
kuchyňské linky, sporáky, vany, umývadla, splachovací záchody. Vytápění je ústřední
teplovodní, kotle chybí, stejně tak některá topná tělesa, voda je ohřívána v el. bojlerech.
Místním šetřením znalcem nebylo zjišťováno, zda jsou vnitřní instalace funkční.
Stáří a stavební stav:
Nebyly zjištěny žádné statické stavební závady, nicméně některé vybavení bylo
demontováno mj. některá topná tělesa, vodovodní baterie, kotle. Celkový stav objektu je
dobrý, v nedávné době proběhla celková rekonstrukce. Jsou narušeny některé stropní
podhledy, či zaklopení chybí. Opotřebení polyfunkčního objektu je stanoveno odborným
odhadem ve výši 45%. Objekt je k datu prohlídky znalcem prázdný.
Další stavby :
Jedná se o přístřešek na parc.č. 1074/8 k.ú. Bukov
Pozemky:
Spolu s polyfunkčním objektem č.p. 815 tvoří funkční celek pozemky čís. parcel 1074/7 a
1074/8 k.ú. Bukov v Ústí nad Labem. Pozemek čís. parcely 1074/7 k.ú. Bukov je z části
zastavěný polyfunkčním objektem č.p. 815, zbytek tvoří nádvoří. Pozemek čís. parcely
1074/8 k.ú. Bukov je neudržované nádvoří s dřevěným přístřeškem pro skladování. Celek je
napojen na elektřinu, vodu, plyn i kanalizaci. Nemovitosti jsou přístupné z ulice Na Valech,
ze zpevněné komunikace na parcele čís. 1356/3 k.ú. Bukov (v KN jako ost. plocha/silnice ve
vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem). Přístup i příjezd k celku je právně i fyzicky
zajištěn.
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.
Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu
dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle
dostupných informací. Navrhovatel neodpovídá za vady předmětu dražby.
Práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby (na LV číslo
4031, k.ú. Bukov) neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst.
2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách a Insolvenčního zákona č. 182/2006
Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.
Bod 4.
Cena předmětu dražby:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
znalecký ústav ENI CONSULT spol. s r.o., Chomutovská 2233, 434 01 Most, jako znalecký ústav
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 13.1.1999 pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu
seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem
znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku a vypracoval dne 18.09.2013
posudek s číslem 229/6379/2013 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na
6.000.000,- Kč
Nejnižší podání činí 4.000.000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých.
Bod 5.
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne
1. listopadu 2013, v 10:00 hod.
2. termín dne
18. listopadu 2013, ve 13:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby.
Bod 6.
Dražební jistota byla stanovena na částku 200.000,- 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 dražby je fyzická osoba – datum
narození, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den dražby a jméno.
Dokladem o složení dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo
potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch
výše uvedeného účtu,
b) v hotovosti v místě a v den konání dražby před jejím zahájením.
c) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice (po
předchozí domluvě),
d) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve
lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční
listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele
(dražebníka) do výše 200.000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník
(vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by
jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani
nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti,
vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy
apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv
námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po
platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po
skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen
následovně: EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8, IČ:
25023217.
Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na
území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.
Vrácení dražební jistoty:
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, a složili dražební jistotu na účet, se vrací
dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdržel, případně
na účet, který účastník uvedl v listině “Zapsání účastníků do dražby”, a to do třech
pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě bankovní záruky vrátí dražebník záruční
listiny a to bez zbytečného odkladu. Nebyla-li dražební jistota složena na účet, vrátí
dražebník účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez
zbytečného odkladu po skončení dražby.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 08.10.2013 a končí zahájením dražby.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Účastnící dražby jsou povinni doložit při zápisu do dražby svou totožnost, doložit složení
dražební jistoty a doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami, vyloučenými z dražby,
popř. své oprávnění jednat za účastníka dražby.
Zastupování účastníka dražby: účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat
zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Bod 7.
Úhrada ceny dosažené vydražením bude stanovena takto:
Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 30. dnů od skončení dražby.
Vydražitel může provést úhradu ceny dosažené vydražením bankovním převodem ve
prospěch účtu dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 (variabilní symbol: v případě, že
vydražitelem je fyzická osoba – číslo jednací dražby, právnická osoba – IČ), nebo poštovní
poukázkou.


Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu
dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní
záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její
splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit
vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž
platba směnkou je nepřípustná.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj
vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě je dražba
zmařena vydražitelem a dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se
použije na náklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část
dražební jistoty na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované
dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Vydražitel, který
způsobil zmaření dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu část nákladů dražby,
kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby
konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem.
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně.
Bod 8.
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby dle § 30 zák. č. 26/2000 Sb., je
dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a
jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči
předmětu dražby. Předání předmětu dražby proběhne nejpozději do jednoho měsíce od data
úhrady ceny dosažené vydražením. O předání předmětu dražby bude sepsán Protokol, který
podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Ceník úkonů spojených s předáním je uveden na www.eurodrazby.cz .
V případě, že vydražitel složil dražební jistotu na účet (podrobnosti v Bodu 6.),
dražebník mu z nákladů na předání předmětu dražby poskytne slevu ve výši 30%
z ceny bez DPH.
Škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti
s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese
nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Bod 9.
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na
dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v této Dražební
vyhlášce neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb. a zákony
souvisejícími.
Tato Dražební vyhláška byla sepsána v 15 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno
pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom vyhotovení zašle dražebník
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.
V Praze, dne 4. října 2013

dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

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

Signature Not Verified
EURODRAŽBY.CZ a.s.

Michaela Paurová
Důvod: Digitálně podepsáno
Umístění: Praha
4.10.2013 12:48:01
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