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IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941
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AUKČNÍ VYHLÁŠKA

o provedení elektronické aukce
Prodej stavebního pozemku v k.ú. a
obci Červený Újezd
č. j: 549/2013-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání elektronické aukce. Den konání elektronické
aukce se stanovuje na 9. prosince 2013, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení
aukce bude ve 14:00 hod. (Podrobnosti níže)
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 aukce:
Věci nemovité:
 Parcela č. 306/27
o výměře 900 m2
zapsané na LV č. 371, pro k.ú. Červený újezd, obec Červený újezd, okres Praha-západ, u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o stavební pozemek o výměře 900 m2 v k.ú. a obci Červený Újezd, okres
Praha - západ.
Červený Újezd (PSČ 273 51) je obec v okresu Praha – západ. Leží asi 7 km západně od
hranic Prahy v mírně zvlněné krajině v nadmořské výšce cca 400 m. Ve východní části obce
leží osamoceně františkánský klášter Hájek se zahradou a loretánskou kaplí. V něm končí
poutní cesta ze Strahova. Další dominantou obce je Hrad Červený Újezd, který byl postaven
v letech 2001 – 2002. Nejedná se o historický hrad, ale pouze o novodobý objekt postavený
v historizujícím slohu. V tomto objektu se nachází muzeum českého venkova a restaurace
Krčma. Atraktivita Červeného Újezdu vychází z polohy v blízkosti Prahy mezi dálnicí D5
Praha – Plzeň a rychlostní komunikací R6 Praha – Karlovy Vary. V obci není žádný rušící
průmysl – nejsou zde vhodné plochy pro výstavbu velkých průmyslových podniků ani velký
dopravní provoz a pro svoji blízkost západní části Prahy, Kladnu a přírodě v unhošťských a
křivoklátských lesích se stává žádanou adresou. Zemědělskou půdu na katastru obce z
velké části obhospodařuje Česká zemědělská univerzita v Praze – ŠZP Lány a dále dva
soukromě hospodařící farmáři. Dá se konstatovat, že technická infrastruktura zcela saturuje
potřeby obce i výstavbu nových rodinných domů. V obci je dešťová a splašková kanalizace,
čistírna odpadních vod, vodovod, elektřina, telefon. Plynofikace v celé obci byla vybudována
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v letech 1997 až 2000 a nyní je připojeno cca 90% obyvatel obce. Na obecním úřadu je
kromě klasických útvarů i matrika a pracoviště CZECHPOINTU. Je zde i veřejná knihovna.
Obec má krásnou mateřskou školu, starší děti dojíždí do ZŠ ve Svárově (cca 1 km) a
Unhošti. V obci je prodejna smíšeného zboží ŽABKA s bohatým sortimentem, prodejna
denního tisku a drobného zboží (tabák, papírnictví, drogerie, hračky). Dále je zde pestrá
nabídka kosmetických a kadeřnických služeb, masáží, solária a sauny. O zdravotní péči se
starají přímo v obci 1x týdně dětský lékař a neurolog, kteří zde mají poradnu. V Unhošti je k
dispozici zdravotní středisko s ordinacemi praktického a dětského lékaře a stomatologa.
Zrekonstruovaná Sokolovna s kapacitou až 250 míst je místem tradičních plesů,
společenských večerů a oslav, zahájení adventu aj. V obci je několik hřišť – fotbalové,
volejbalové, nohejbalové a dětské. Dopravní dostupnost Červeného Újezdu je velmi dobrá.
Autobusové spojení Praha–Zličín – Unhošť „náměstí“ zajišťuje denně mnoho spojů linkou
307, dále je možná přeprava dopravcem ČSAD MHD Kladno, a.s. a to autobusem Kladno –
Unhošť – Rudná. Autem na Metro Zličín trvá cesta cca 15 min a do centra Prahy cca 30 min.
Železniční trať přes území obce nevede.
Jedná se o pozemek parc. č. 306/27 o výměře 900 m2, evidovaný v katastru nemovitostí
jako orná půda. Pozemek je určený k zastavění.
Počátkem srpna 2013 byly započaty stavební práce na výstavbě inženýrských sítí a
komunikací (I.etapa) - termín dokončení těchto prací je listopad 2013. V průběhu ledna 2013
byla realizována přeložka VN, v prosinci roku 2012 byla uskutečněna výstavba nové
trafostanice. Pravomocné Územní rozhodnutí na výstavbu veškerých inženýrských sítí a
komunikací je ze dne 14. září 2012. V současné době je zpracováván projekt pro stavební
povolení s tím, že předpokládaný termín zahájení výstavby je 07/2013.
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 neváznou žádná práva a závazky!
Bod 4.
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=3903

nebo


prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání:
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 549/2013-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
-----------------------------EURODRAŽBY.CZ a.s.
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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 1.300.000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
Účastníci aukce činí svá podání v Korunách českých.
Zahájení aukce bude dne 09.12.2013 v 14:00 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 5.
Kauce byla stanovena na částku 35.000,- 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 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, 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.
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 .
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Bod 6.
Úhrada ceny dosažené vydražením :
Do ceny dosažené vydražením se nezapočítává kauce. Cenu dosaženou vydražením musí
vydražitel uhradit v plné výši a to v termínu uvedeném ve Smlouvě budoucí kupní nebo
Smlouvě kupní.
V Praze, dne 22. října 2013
dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

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

Signature Not Verified
EURODRAŽBY.CZ a.s.

Michaela Paurová
Důvod: Digitálně podepsáno
Umístění: Praha
22.10.2013 16:13:08
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