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AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Prodej rozestavěného rodinného domu
v obci Ohnišov
č. j: 467/2013-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na
13. března 2014, na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice. Zahájení aukce
bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků aukce), a to v 10:30
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 aukce:
Věci nemovité:
 St. parcela č. 43
o výměře 111 m2
zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: Ohnišov, č.p. 116, rod.dům
 Parcela č. 170
o výměře 315 m2
zahrada
 Parcela č. 171
o výměře 101 m2
zahrada
 Parcela č. 173/9
o výměře 409 m2
ostatní plocha
 Parcela č. 1749
o výměře 25 m2
ostatní plocha
zapsané na LV č. 49, pro k.ú. Ohnišov, obec Ohnišov, část obce Ohnišov, okres Rychnov
nad Kněžnou, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou.
Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o rozestavěný rodinný dům s 1.NP a podkrovím v obci Ohnišov, okres
Rychnov nad Kněžnou.
Nemovitosti se nalézají ve střední zastavěné části obce v katastrálním území Ohnišov vedle
hlavní komunikace procházející obcí a místní veřejné asfaltové komunikace jako samostatný
objekt rodinného domu mezi zástavbou objektů pro bydlení. Dům je přístupný ze dvou
komunikací. Nemovitosti jsou tvořeny objektem rodinného domu číslo popisné 116, stavební
parcelou číslo 43 a pozemkovou parcelou číslo 170, 171, 173/9 a 1749 s venkovními
úpravami a s trvalými porosty.
Stavba objektu rodinného domu číslo popisné 116 byla započata v roce 2008. Předmětem je
objekt rozestavěného nedokončeného rodinného domu, číslo popisné 116. Stavba je bez
podzemního podlaží, s jedním nadzemním podlažím a s přípravou pro obytný podkrovní
prostor pod sedlovou střechou. Objekt byl rozestavěn v roce 2008 na stavební parcele číslo
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43. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti jsou v objektu původní z roku výstavby, část
konstrukcí krátkodobé životnosti není dosud osazena. Objekt je ve stádiu hrubé stavby a
jeho výstavba je prováděna na místě původního vyhořelého objektu bydlení číslo popisné
116.
Vnitřní dispozice:
1. NP: kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, schodišťový prostor, koupelna s WC,
skladovací prostor za kuchyní
podkroví: dva dětské pokoje, ložnice, komora
Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání z prostého betonu, vytvořené jako
betonové základové pasy s vnitřní litou základovou deskou a s provedenými vodorovnými
hydroizolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka není provedena, svislé nosné konstrukce
stavby jsou zděné z tvárnic Ytong s vnějším zateplením, stropní konstrukce jsou provedeny s
rovným podhledem i s viditelnými trámy. Krov je dřevěný trámový, střecha je sedlová
s mansardou, střešní krytina je z betonových tašek. Klempířské konstrukce jsou osazeny z
pozinkovaného plechu s úpravou Lindab, vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné hladké
štukové, pouze v prostoru obývacího pokoje a kuchyně, ostatní plochy povrchu chybí.
Fasádní omítka není provedena, venkovní obklad není proveden, vnitřní obklady nejsou
provedeny. Schodiště je prozatímní dřevěné skládací, dveře jsou osazeny vstupní dřevěné
euro, vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené, vrata nejsou osazena, okna jsou osazena
dřevěná Euro. Podlaha v obývacím pokoji je betonová s plovoucími nášlapnými vrstvami,
ostatní podlahy jsou betonové základní, bez nášlapných vrstev, v podkroví je základní z
desek OSB. Vytápění je zajištěno z osazené krbové vložky v obývacím pokoji, v objektu je
provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V s pojistkovými automaty, bleskosvod není na
objektu osazen. Rozvod studené i teplé vody je proveden v plastovém potrubí, dodávka teplé
vody je zajištěna z osazeného elektrického bojleru, instalace plynu není provedena,
kanalizace je provedena v plastovém potrubí. V kuchyni je umístěn plynový sporák na
propanbutanovou bombu, hygienická zařízení nejsou osazena, WC je standardní
splachovací. Ostatní konstrukce nejsou provedeny.
Příslušenství tvoří venkovní úpravy, přípojky inženýrských sítí - elektrická přípojka,
vodovodní přípojka, kanalizační přípojka do septiku, pilíř elektro, dvoukomorová jímka,
ocelová vrata, dvě ocelové branky, oplocení z ocelových plotových rámů na ocelových
sloupcích a betonovém prefabrikovaném prahu mezi sloupky, ocelový drátěný plot potažený
plastem na ocelových sloupcích, kamenná opěrná zeď, trvalé ovocné porosty (třešeň,
švestka, rybízy) a trvalé okrasné porosty (živý plot z thújí stromkových, smrk stříbrný, smrky)
Pozemky okolo objektu jsou oploceny po celém obvodu vlastnické hranice parcel. Stavební
parcela číslo 43 je tvořena zastavěnou plochou s objektem rodinného domu číslo popisné
116. Pozemková parcela číslo 170, 171, 173/9 a 1749 je tvořena zatravněnou plochou
zahrady a dvora s trvalými porosty okolo objektu.
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. KSHK 42 INS 11703/2013-A-7 ze dne 13. května 2013, zanikají.
Věcné břemeno (podle listiny) pro ČEZ Distribuce, a.s. s přechodem vlastnictví
k předmětu dražbyaukce nezaniká!
Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní znalec Jiří Melich, Karla Čapka 681/2, 500 02 Hradec Králové 2 a vypracoval dne
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17.7.2013 posudek s číslem 124/2804/2013 a ocenil předmět aukce na částku v místě a
čase obvyklou a to na 920.000,- 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 460.000,- Kč
Vyvolávací cena je 920.000,- 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
25. února 2014, v 10:00 hod.
2. termín dne
4. března 2014, v 10:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
Bod 6.
Kauce byla stanovena na částku 105.000,- 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 27. ledna 2014

dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.
Digitálně podepsáno
Jméno: Michaela
Paurová
Datum: 27.01.2014
13:41:00
………………………………………………

Michaela Paurová
zmocněnec
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