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AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Prodej rodinného domu v obci Kraslice
č. j: 460/2012-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na
20. března 2014, na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha – 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, 181 00 Praha 8 – Čimice.
zastoupená Janou Drabešovou (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. 1490
o výměře 376 m2,
zastavěná plocha a nádvoří
na pozemku stojí stavba: Kraslice č.p. 1276, bydlení
zapsané na listu vlastnictví č. 1373, pro katastrální území Kraslice, obec Kraslice, okres
Sokolov u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, KP – Sokolov.
Popis předmětu aukce:
Jedná se pravděpodobně o samostatně stojící rohový rodinný dům se 2.NP v obci
Kraslice, okres Sokolov.
Město Kraslice je situováno v západní části Krušných hor v Kraslickém průsmyku při hranici se SRN,
počet obyvatel je 6 905. Ve městě je kompletní síť obchodů a služeb, kino, základní a mateřské školy,
poliklinika a lyžařský areál v nedaleké Bublavě. Do města zajíždí autobus, je zde vlaková zastávka ČD
a hraniční přechod do SRN (Klingenthal) pro silniční a železniční dopravu. V minulosti byly Kraslice
významným průmyslovým centrem (Amati atd.), ovšem s útlumem hospodářství v příhraničních
oblastech je zde minimální nabídka zaměstnání a tomu odpovídající demografický profil obyvatelstva.
Nemovitost se nachází jako rohový dům ul. Tovární a ČS. armády, která je hlavní příjezdovou
komunikací do města (tř. ČS armády). Okolní zástavba je smíšena - rodinné domky, nebytové objekty,
čerpací stanice. Z pohledu polohy nepříliš dobrá poloha vzhledem k hluku od projíždějící dopravy z
hlavní komunikace. Dopravní dostupnost do centra města je na dobré úrovni - do centra města 1000
m, vlakové nádraží ve vzdálenosti 1 500 m, autobusové ve vzdálenosti cca 1000 m. Přístup k
nemovitosti je zajištěn z veřejné komunikace ul. Tovární a dále přes chodník. V obci je veškerá
základní občanská vybavenost - mateřská škola, základní škola, učňovská škola, zdravotní středisko,
discont - Billa, Penny, Albert. Bývalé okresní město Sokolov je ve vzdálenosti 25 km, krajské město
Karlovy Vary je ve vzdálenosti 39 km.
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům pravděpodobně podsklepený (do jedné poloviny), má dvě
nadzemní podlaží a valbovou střechou, na základě odhadu byl objekt postaven v letech 1920-1930.
Objekt je zděný, zastřešený dřevěným vázaným krovem s krytinou z hliníkových šablon, základy jsou
pravděpodobně betonové bez izolací proti vodě a vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné obvodové stěny tl. do 470 mm včetně omítky, vodorovné konstrukce nad podzemním podlažím jsou
pravděpodobně betonové, nad nadzemními podlažími jsou stropy pravděpodobně dřevěné trámové
s podhledem - polospalné, klempířské konstrukce jsou úplné pozinkované, schodiště je
pravděpodobně kamenné. Vnější omítky jsou vápenné, čelní fasáda je s částečným obkladem
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lícových cihel, okna jsou dřevěná zdvojená a špaletová. Další vybavení je uvažováno standardní:
dveře částečně dřevěné náplňové, částečně hladké do ocelové zárubně, podlahy obytných místností
pravděpodobně prkenné. Koupelna s vanou a umyvadlem, WC. Vytápění je pravděpodobně ústřední
s kotlem na tuhá paliva. Je proveden rozvod vody, kanalizace od všech zařizovacích předmětů,
rozvod zemního plynu, el. instalace 220/380.
Objekt je neužívaný pravděpodobně již delší dobu, je výrazně zanedbaná řádná údržba, je patrná
výrazná vlhkost zdiva v 1.NP, dále jsou nefunkční a porušené klempířské konstrukce, krytina střechy
je na pokraji životnosti, vnější omítky jsou z části opadané, v obvodovém zdivu jsou drobné trhliny.
Nebylo možné zjistit funkčnost vnitřních rozvodů. Přístup a příjezd k nemovitostem je přímo z veřejné
komunikace ve vlastnictví obce. Příjezdová komunikace je s asfaltovým povrchem, vykazuje závady výtluky.
Dispoziční řešení:
V prvním nadzemním podlaží původně bývaly nebytové živnostenské prostory, ve 2.NP je
pravděpodobně byt 1+3., na pozemku se nachází zdemolovaná dřevěná kolna a nefunkční fóliovník.
Pozemky tvoří funkční celek se stavbou - výměra 376 m2.

Pozn: Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovitosti!
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. KSUL 70 INS 3940/2008-A-14, ze dne 30. 8. 2008, zanikají.
Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Soudní znalec Eva
Chmelíková, Lidická 51, 360 20 Karlovy Vary, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Plzni, ze dne 2.11.1994 č.j. Spr.1561/94, vypracoval dne 29.12.2013, posudek číslo
2799/2013 a ocenil předmět aukce na částku v místě a čase obvyklou a to na 550.000,- 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 275.000,- Kč
Vyvolávací cena je 550.000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 10.000,- 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 28. února 2014, ve 13:30 hod.
2. termín dne 14. března 2014, v 15:30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
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Bod 6.
Kauce byla stanovena na částku 55.000,- 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 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.
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 7. února 2014
dražebník
EURODRAŽBY.CZ, a.s.
Digitálně podepsáno
Jméno: Jana
Drabešová
Datum: 07.02.2014
09:57:26

………………………………………………
Jana Drabešová
zmocněnec
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