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 rodinného domu v obci Aš,
část Mokřiny
č. j: 415/2014-A
Bod 1.
Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání elektronické aukce. Den konání elektronické
aukce se stanovuje na 4. září 2014, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení aukce
bude v 10:00 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. 216
o výměře 223 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Mokřiny, č.p. 206, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 216
 Parcela č. 224/5
o výměře 178 m2
zahrada
zapsané na LV č. 121, pro k.ú. Mokřiny, obec Aš, část obce Mokřiny, okres Cheb, u
Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb.
Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.
Popis předmětu aukce:
Jedná se o podsklepený řadový krajní rodinný dům (polovina dvojdomku) se 2.NP a
půdou v obci Aš, část obce Mokřiny, okres Cheb.
Aš je začleněna územně pod okres Cheb a náleží pod Karlovarský kraj. Aš je také obcí s
rozšířenou působností. Obec Aš se rozkládá asi 22 km severozápadně od Chebu. Celá
oblast se někdy z turistického hlediska nazývá také Západočeský lázeňský trojúhelník. Trvalý
pobyt na území tohoto středně velkého města má úředně hlášeno kolem 13260 obyvatel.
Obec je vzdálená přibližně 3 km od německých hranic, Mokřiny jsou místní částí města Aše,
se kterou tvoří jednotný městský celek. Přes Aš v současnosti proudí doprava již přes tři
hraniční přechody, v současné době se v Mokřinách nachází stavebniny, autobazar,
množství auto a pneuservisů, benzínová čerpací stanice nebo také tržnice. Ještě před
několika lety zde také produkovala své výrobky porcelánka, která ale již zanikla.
Jedná se o rodinný dům při místní zpevněné komunikaci. Bezprostřední okolí je prostorné,
okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy.
Rodinný dům je řadový krajní (polovina dvojdomu) půdorysu téměř čtvercového, se vstupem
na pozemek vrátky ze severní strany, vchodem do domu ze severní strany a zadním
vchodem na zahradu z jižní strany. V rodinném domě jsou dva byty, každý o velikosti 2+1 a
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dva pokoje v půdním prostoru. Odkanalizování splaškových vod je do veřejné kanalizace,
pitná voda je z veřejného řadu, elektroinstalace je světelná a motorová, bez plynu (možnost
připojení v ulici). Jižně na rodinný dům navazuje zahrada, kde je jedna studna, druhá studna
napůl se sousední nemovitostí a tři kolny ve špatném stavu.
Rodinný dům je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a půdu, zastřešený je plochou
střechou. Z hlavního vchodu se jde po schodišti do suterénu a do nadzemních podlaží, kde
v 1.NP je z chodby vstup do bytu 2+1 a na WC, ve 2.NP je ze společné chodby vstup do bytu
2+1 a na WC, v podkroví je ze společné chodby vstup do dvou pokojů, na WC a do půdních
prostor.
Dispoziční řešení:
1.PP (suterénu) se nachází chodba, sklepy a kotelna, celkem 45m2.
1.NP (přízemí) se nachází byt 2+1 o celkové ploše 41,10m2 se vstupem z chodby do
kuchyně (11,10m2, plovoucí, kuchyňská linka, sporák), z kuchyně do pokoje (11,60m2,
koberec) a z něj do posledního pokoje (14,50m2, koberec). Z kuchyně je vstup do koupelny
(2,60m2, vana, bojler), ze společné chodby na WC (1,30m2, nefunkční).
2 NP se nachází byt 2+1 o celkové ploše 43,00 se vstupem ze společné chodby do kuchyně
(15,65m2, PVC), z kuchyně do pokoje (11,55m2, původní prkna) a z něj do posledního
pokoje (14,50m2, původní prkna), ze společné chodby na WC (1,3m2)
V úrovni půdního prostoru je na společné chodbě WC (2,80m2, nefunkční) a z chodby dva
průchozí pokoje (13,15m2 a 10,80m2), ostatní volná půda.
Nosná konstrukce je provedena na základech bez izolace proti zemní vlhkosti, svislé
konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, stropní konstrukce nad suterénem jsou klenbové,
ostatní jsou pravděpodobně dřevěné trámové - jsou s rovným podhledem. Konstrukce krovu
je dřevěná, schodiště je betonové teraco, střešní krytina je z lepenky, klempířské konstrukce
jsou z pozinkovaného plechu, omítky jsou štukové, vnější povrchy (fasáda) vápenné, již
dožilé, opadávají. Obklady jsou na sociálním zařízení a za kuchyňskou linkou, podlahy jsou
převážně původní prkenné, částečně je keramická dlažba a koberec, okna jsou plastová,
dveře dřevěné a náplňové. Na sociálním zařízení v 1 NP je nefunkční WC na chodbě,
koupelna je s vanou bez umyvadla v bytě, ve 2 NP je WC na chodbě, byt je bez sociálního
zařízení, pouze je umyvadlo v kuchyni, na půdě je nefunkční WC na chodbě. Ohřev teplé
vody je el. bojlerem v koupelně v 1 NP, rozvod teplé a studené vody je částečně proveden,
vytápění je ústřední společně kotlem na tuhá paliva v suterénu. V bytě v 1 NP je kuchyňská
linka se sporákem na propan butan, v bytě ve 2 NP je kuchyňská linka bez sporáku, bez
dřezu, el. instalace světelná a motorová. Rodinný dům je dle sdělení stáří 90 let, před
přibližně šesti roky bylo dle sdělení provedeno ústřední vytápění, jinak je původní, zhoršený,
dožilý stav (výskyt plísní, zatékání, porušené omítky, opadávající fasáda, morálně zastaralé,
průchozí pokoje, hygienicky nevyhovující).
Studna - Studna kopaná, hl. 15m a druhá studna, z poloviny se sousedním objektem, rovněž
kopaná hl. 15m. Obě jsou stáří jako rodinný dům, tzn. 90 let. Voda ze studny je užívána k
zalévání.
Vedlejší stavby - Jedná se o zděnou kolnu ve velmi špatném, zchátralém, neudržovaném
stavu, užívanou pro chov dobytka. Další dvě dřevěné kolny užívané pro skladování jsou ve
spodní, jižní části zahrady, pozemek parc.č. 224/2 o výměře 469m2, která je užívána
vlastníky nemovitosti, je však ve vlastnictví Město Aš, Kamenná 473/52, 35201 Aš.
Venkovní úpravy
Jedná se přípojky inž. sítí, zpevněné plochy okolo domu, chodníčky na zahradě, oplocení,
vrátka apod., vše neudržované.
Pozemky
K dané nemovitosti náleží parcela st.parc.č. 216 o výměře 223m2m2 (zastavěná plocha a
nádvoří) - zastavěná rodinným domem, nezastavěná část okolo domu užívaná jako
předzahrádka a zahrada a dále parc.č. 224/5 o výměře 178m2 (zahrada), která tvoří volný
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pozemek jižně od domu. Pozemky jsou rovinné, zatravněné, s trvalými porosty, oplocené,
neudržované, zarostlé.
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. KSPL 56 INS 5989/2013-A-8 ze dne 2.dubna 2013, zanikají.
Věcné břemeno (podle listiny) pro ČEZ Distribuce, a.s. s přechodem vlastnictví
k předmětu aukce nezaniká!
Bod 4.
Cena předmětu aukce:
Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní Renáta Havířová, Pod Stráží 75, 323 00 Plzeň, jako jmenovaný rozhodnutím
Krajského soudu v Plzni ze dne 23.11. 2005 pod č.j.: Spr. 1101/2005 pro základní obor
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a vypracoval dne 14.5.2014 posudek
s číslem 1363/2014 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 360.000,- 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=4668

nebo


prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání:
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 415/2014-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
-----------------------------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 180.000,- Kč
Vyvolávací cena je 360.000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 10.000,- Kč.
Účastníci aukce činí svá podání v Korunách českých.
Zahájení aukce bude dne 04.09.2014 v 10:00 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
11. srpna 2014, v 10:00 hod.
2. termín dne
27. srpna 2014, v 11:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce.
Bod 7.
Kauce byla stanovena na částku 58.000,- 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.
Část nákladů Aukce hradí vydražitel a to ve výši Kauce. K Ceně dosažené vydražením se
tak nezapočítává Kauce 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 11. července 2014

dražebník
EURODRAŽBY.CZ, a.s.
Digitálně
podepsáno
Jméno: Michaela
Paurová
Datum: 23.07.2014
………………………………………………
14:27:14

Michaela Paurová
zmocněnec

EURODRAŽBY.CZ a.s.

5

Aukční vyhláška

