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

AUKČNÍ VYHLÁŠKA

o provedení elektronické aukce
Prodej rozestavěného rodinného domu
v obci Sezemice, část Kladina
č. j: 547/2013-A,OA
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání elektronické aukce opakované. Den konání
elektronické aukce se stanovuje na 3. září 2014, na webové adrese www.eurodrazby.cz.
Zahájení aukce bude ve 12:00 hod. (Podrobnosti níže)
Bod 2.
Dražebník:
EURODRAŽBY.CZ a.s., IČ: 25023217
Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice
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. 76
o výměře 419 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: rozestav.
 Parcela č. 139/1
o výměře 3170 m2 trvalý travní porost
 Parcela č. 139/13
o výměře 1700 m2 ostatní plocha
 Parcela č. 139/44
o výměře 532 m2 zahrada
zapsané na LV č. 145, pro k.ú. Kladina, obec Sezemice, část obce Kladina, okres Pardubice,
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.
Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o rozestavěný samostatně stojící rodinný dům s 1.NP a podkrovím v obci
Sezemice, část obce Kladina, okres Pardubice.
Městečko Sezemice patří do dřívějšího okresu Pardubice a náleží pod Pardubický kraj.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Pardubice. Obec Sezemice
se rozkládá asi kilometr severozápadně od centra Pardubic, úředně žije v katastru tohoto
malého města zhruba 3430 obyvatel, protéká zde řeka Loučná. Sezemice se dále dělí na
sedm části, konkrétně to jsou: Dražkov, Kladina, Lukovna, Počaply, Sezemice, Velké
Koloděje a Veská. Pro děti školního věku mají v obci k dispozici základní školu vyššího
stupně a rodiče malých dětí mohou také využít mateřskou školu, pro využití volného času je
v obci k dispozici sportovní hřiště a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu,
kostel a hřbitov. V obci Sezemice mají lékařskou ordinaci dva praktičtí doktoři a tři zubní
lékaři, kromě toho je zde umístěn i domov s pečovatelskou službou. Z další občanské
vybavenosti je zde rovněž policejní stanice a poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat
plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod.
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Rozestavěný rodinný domek na p.č.st. 76 se nachází ve stavebně nesrostlé části obce - v
Kladině. Zde nejsou žádné služby – vše potřebné je v sídelní části obce, tj. v Sezemicích
(základní škola, mateřská školka, obchody, pošta atd.). Vlastní přístup k domku je z místní
veřejné komunikace na pozemku p.č. 301/1 (vlastník Město Sezemice ).
Jedinou nadzemní stavbou v souladu se zápisem v KN je rozestavěný rodinný dům na
pozemku p.č.st. 76. Jedná se o samostatně stojící objekt, zděný, přízemní, s obytným
podkrovím pod členitou sklonitou střechou. Tato stavba je dlouhodobě rozestavěna (stavební
povolení bylo vydáno v r.2007 MÚ Sezemice, a to jak výstavbu rodinného domku, tak na
přípojku vody, terénní úpravy - zpevněné plochy a uliční oplocení). K datu ocenění se jedná
o opuštěný uzamčený objekt, na kterém výstavba již cca 5-6 roků neprobíhá. Rodinný dům
byl navržen jako nepodsklepený, přízemní, s obytným podkrovím. Založení stavby je na
betonových základech - betonové pasy. Hlavní nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivo z příčně
děrovaných kvádrů tl. 40cm, středních zdí tl. 30cm, strop nad přízemím je ze
železobetonových panelů Spiroll s dobetonávkou. Panely jsou uloženy na železobetonový
věnec, druhá část věnce je na výšku panelu, konstrukce panelu je železobetonová deska.
Střechu tvoří dřevěný krov, ovšem plné vazby a vaznice byly navrženy z ocelových profilů
jako rámy, stažené táhly v úrovni stropu a kotvené do železobetonového věnce stropu nad
přízemím. Střecha je sedlová s oboustrannou valbou a vystupujícími vikýři, střešní krytina je
opatřena glazurou. Půdorysně je stavba přibližně tvaru písmene L. K datu ocenění je
provedena hrubá stavba - objekt je vyzděn, je opatřen střešní pálenou glazovanou krytinou,
plastovými okny s půlobloukovým nadpražím i klempířskými prvky - žlaby a svody. V objektu
je provedena ležatá kanalizace, další vnitřní rozvody vnější prohlídkou nebyly zjištěny. Stejně
tak nejsou provedeny vnitřní omítky. Příčky v přízemí jsou provedeny, v podkroví nejsou
viditelné.
Jedná se o domek navržený s následující dispozicí:
1.NP: zastřešený předvstup 13,70m2, zádveří 9,33m2, obývací pokoj 67,90m2, hala
31,10m2, kuchyně s jídelnou 38,90m2, ložnice 25,28m2, chodba 9,55m2, koupelna
10,50m2, pracovna 14,44m2, šatna 5,87m2, spíž 11,0m2, šatna 7,50m2, WC 3,42m2,
hospodářská místnost 14,15m2, chodba 5,07m2, prádelna 18,74m2, garáž 47,20m2, dílna
26,13m2, terasa 96,10m2. Podl. Plocha všech místností v přízemí činí 346,08m2.
Podkroví: pokoj 28,40m2, koupelna 6,97m2, koupelna 6,06m2, šatna 2,63m2, pokoj
26,14m2, koupelna 6,97m2, pokoj 27,30m2, pokoj 26,82m2, koupelna 6,97m2, hala
41,50m2, koupelna 6,97m2, pokoj 27,87m2, chodba 11,27m2, prádelna 10,80m2, obytný
prostor 115,58m2, lodžie 4,12m2, lodžie 4,20m2, balkon 4,30m2. Podlahová plocha všech
místností v podkroví činí 352,25m2.
Skutečný stav vnitřního rozdělení přízemí či podkroví však není znám. Z navržené dispozice
však vyplývá, že v podkroví byly navrženy pokoje + soc.zařízení 5ks, tj. objekt byl spíše
uvažován pro nějakou formu ubytovacích služeb.
Pozemky p.č. 139/1,139/13 a 139/44 tvoří okolí tohoto rozestavěného objektu. Jedná se o
nezastavěné pozemky, k datu prohlídky jsou převážně zatravněny, či tvoří skladovou plochu
pro stavební materiál či zeminu. Pozemky jsou obklopeny ze severu a západu stávající
vesnickou zástavbou, na jižní straně je zástavba nových rodinných domků, z východní
strany, kde je i příjezd z místní komunikace, je též vesnická zástavba a tzv. zděné bytovky.
Pozemky jsou tedy přístupné z veřejné komunikace, ovšem přípojky inženýrských sítí k
domku provedeny zřejmě nejsou - nebyly zjištěny.
Přípojky byly navrženy následovně:
- přípojka elektro z vrchního distribučního rozvodu nn, ve zděném pilíři bude osazen
elektroměrový rozvaděč
- přípojka plynu - ze stávajícího STL plynovou navrtávkou, skříň HUP na hranici pozemku
- splaškové vody měly být odvedeny přes vlastní ČOV do veřejné (dešťové kanalizace)
- vodovodní přípojka byla řešena s vodoměrovou soustavou, jež měla být umístěna v domku
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Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že se jedná o velkoryse původně navržený objekt
určený pro rodinné bydlení, zřejmě s ubytovacími pokoji v podkroví.
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. KSPA 48 INS 9715/2012-A-13 ze dne 9. ledna 2013, zanikají.
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
12.02.2014 posudek s číslem 3894-17/2014 a ocenil předmět na částku v místě a čase
obvyklou a to na 3.600.000,- Kč
Bod 5.
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=5087

nebo


prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání:
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 547/2013-A,OA 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
-----------------------------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.
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Minimální vyvolávací cena je 1.530.000,- Kč
Vyvolávací cena je 3.600.000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
Účastníci aukce činí svá podání v Korunách českých.
Zahájení aukce bude dne 03.09.2014 ve 12:00 hod.
Licitace bude trvat minimálně 30 minut. 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 dvě minuty, 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 licitace“. Ke stažení
jsou na kartě této aukce na webové adrese www.eurodrazby.cz
Bod 6.
Prohlídka předmětu aukce byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne
12. srpna 2014, ve 13:00 hod.
2. termín dne
26. srpna 2014, ve 13:30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
Bod 7.
Kauce byla stanovena na částku 255.000,- 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 a Cenu dosaženou vydražením musí vydražitel
uhradit v plné výši.
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 8.
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 21. července 2014

dražebník
EURODRAŽBY.CZ, a.s.

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