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AUKČNÍ VYHLÁŠKA
Prodej bytu 2+1 v obci Pardubice
č. j: 551/2013-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na
29. dubna 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 11:20
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:
 Bytová jednotka č. 2783/14 zapsaná na listu vlastnictví č. 66454, v budově č.p.
2783 a 2784, zapsané na LV č. 10971, stojící na st. parcele č. 10534, 10535/3,
zapsané na LV č. 10971 a st. parcele č. 10535/1, 10535/2, zapsané na LV č.
50001.
Se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6955/744423 na společných částech
bytového domu č.p. 2783 a 2784, zapsaného na LV č. 10971
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6955/744423 na st. parcele č.
10534 o výměře 535 m2 a st. parcele č. 10535/3 o výměře 2360 m2, obě vedené
jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 10971.
Id. podíl 1/32 na:
 garáž č. 2783/502 zapsaná na listu vlastnictví č. 66457, v budově č.p. 2783 a
2784, zapsané na LV č. 10971, stojící na st. parcele č. 10534, 10535/3, zapsané
na LV č. 10971 a st. parcele č. 10535/1, 10535/2, zapsané na LV č. 50001.
Se spoluvlastnickým podílem o velikosti 42374/744423 na společných
částech bytového domu č.p. 2783 a 2784, zapsaného na LV č. 10971
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 42374/744423 na st. parcele č.
10534 o výměře 535 m2 a st. parcele č. 10535/3 o výměře 2360 m2, obě vedené
jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 10971.
To vše v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, okres Pardubice,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.
Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o bytovou jednotku 2+1 ve 3.NP bytového domu v obci Pardubice, část obce
Zelené Předměstí, okres Pardubice. Podlahová plocha bytu je 69,55 m2.
Pardubice jsou krajským městem se všemi potřebnými službami, krajskou nemocnicí,
základními školami, středními školami, Univerzitou Pardubice, hypermarkety, poštami,
EURODRAŽBY.CZ a.s.

Aukční vyhláška

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
dalšími zdravotnickými zařízení včetně pečovatelského domu, atd. Město leží na soutoku řek
Labe a Chrudimka, a též na železniční trati Praha - Česká Třebová. Dálnice D11 je cca 15
km (nejbližší napojení u Prav), jedná se o významné průmyslové město s několika
průmyslovými zónami (Černá za Bory, Staré Čívice, Fáblovka), se světoznámým dostihovým
závodištěm, zimním stadionem a s jinými sportovními areály.
Předmětem jsou jednotky č. 2783/14 (byt) a č. 2783/502 (garáž - 1/32 podíl) v obytné budově
čp. 2783, 2784 přístupné z ulice Jana Palacha tj. z jedné hlavních komunikačních tříd v
Pardubicích. Jedná se o budovu šestipodlažní (druhé a šesté podlaží je uskakované s
terasami). Budovu tvoří vyzdívaný železobetonový skelet - bloky Porotherm o tl. zdiva 40cm,
stropy jsou železobetonové, střecha budovy je plochá. V domě je hydraulický nákladní výtah,
schodiště s keramickým obkladem stupňů v každém z vchodů, elektrický vrátný. Fasádní
omítka je stěrková akrylátová, tenkovrstvá, vnitřní omítky v domě jsou hladké, štukové.
Všechna okna v budově jsou dřevěná euro, s izolačnimi dvojskly. Krytinu na střeše tvoří
svařovaná folie, klempířské prvky jsou z Lindabu. Budova je napojena na dálkový zdroj tepla
a TUV, přípojky elektřiny, vodovodu, kanalizace. Zemní plyn není do objektu zaveden.
Byt č. 2783/14 je součástí obytné budovy čp. 2783, 2784 postavené na pozemcích p.č. st.
10534, st. 10535/3 a cizích pozemcích p.č. st. 10535/1 a st.10535/2 (oba LV č. 50001), k
bytu přináleží spoluvlastnický podíl ve výši 6955/744423 ke společným částem budovy čp.
2783, 2784 a k pozemkům p.č. st.10534 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 535m2 a p.č.
st. 10535/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2360m2. Jedná se o byt velikosti 2+1 s
příslušenstvím, umístěný ve 3.nadzemním podlaží budovy, o podlahové ploše 69,55m2 +
balkónu 4,05m2. Výměry jednotlivých místností jsou - předsíň 6,54m2, komora 5,03m2,
pokoj 15,46m2, pokoj 11,60m2, kuchyně 24,71m2, koupelna 4,52m2, a WC 1,69m2. V bytě
jsou deskové radiátory - celkem 5ks otopných těles s termohlavicemi, v kuchyni je kuchyňská
linka se zabudovanou sklokeramickou varnou deskou, digestoří, v koupelně je akrylátová
vana, umyvadlo, WC je combi, umývátko. Podlahy v pokojích jsou betonové, v kuchyni je
keramická dlažba a plovoucí laminátová podlaha, v ostatních místnostech je keramické
dlažba. Dveře v bytě jsou obložkové Sapeli, okna jsou dřevěná euro na západ, tj. do ulice
Jana Palacha. V bytě je světelná i motorová elektroinstalace, rozvod vody je v plastových
trubkách, odkanalizování je v plastových rourách. Vytápění bytu je s vlastním výměníkem pro
byt (kompaktní jednotka pro distribuci ústředního vytápění a přípravu TUV). Byt je ve velmi
dobrém stavu - jedná se o budovu z roku 2006. Na nezastavěné části pozemku p.č. st.
10535/3 se nachází velká zahrada, dětské hřiště, možnost grilovaní, v části je povoleno
venčení psů.
Garáž č.2783/502 je taktéž součástí obytné budovy čp. 2783, 2784 postavené na pozemcích
p.č. st. 10534, st. 10535/3 a cizích pozemcích p.č. st. 10535/1 a st. 10535/2 (oba LV
č.50001),ke garáži přináleží spoluvlastnický podíl ve výši 42374/744423 ke společným
částem budovy čp. 2783, 2784 a k pozemkům p.č. st. 10534 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 535m2 a p.č. st. 10535/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2360m2. Předmětem
je 1/32 podíl na garáži č. 2783/502. Garáž č. 2873/502 je ve skutečnosti hromadnou garáží společným parkovacím stáním umístěným v 1.podzemním podlaží budovy, s celkem 32
stáními. Výjezd z garáže je vraty s dálkovým ovládáním.
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. KSPA 59 INS 6351/2012 - A- 27 ze dne 11. října 2012, zanikají.
Věcná břemena užívání a (podle listiny) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce
nezanikají!
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní znalec Ing. Jiří Novák, Antonína Dvořáka 4836, 533 41 Lázně Bohdaneč, jako znalec
jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3.2.1995 pod č.j. Spr.
2696/94 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a vypracoval dne
27.11.2013 posudek s číslem 3873-119/2013 a ocenil předmět aukce na částku v místě a
čase obvyklou a to na 1.830.000,- 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 915.000,- Kč
Vyvolávací cena je 1.830.000,- 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
3. dubna 2014, ve 13:00 hod.
2. termín dne
21. dubna 2014, ve 13:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
Bod 6.
Kauce byla stanovena na částku 155.000,- 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.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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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 27. února 2014
dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.

Digitálně podepsáno
Jméno: Michaela
Paurová
Datum: 27.02.2014
09:34:20

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