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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Prodej rodinného domu v obci Čáslavsko
č. j: 822/2014-A

Bod 1.
Touto ”Dražební vyhláškou” se vyhlašuje konání dražby dle ustanovení § 1771 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dražba není prováděna dle zákona č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Den konání dražby se stanovuje na
5. března 2015, na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice. Zahájení dražby bude
provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby), a to ve 12:00 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 dražby:
Věci nemovité:
 St. parcela č. 28
o výměře 343 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Čáslavsko, č.p. 9, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 28
zapsané na LV č. 102, pro k.ú. Čáslavsko, obec Čáslavsko, část obce Čáslavsko, okres
Pelhřimov, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov.
Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP v Čáslavsko,
okres Pelhřimov.
Obec Čáslavsko se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Čáslavsko leží na silnici č.
150 vedoucí z obce Loket (sjezd z dálnice D1) přes Čechtice, Čáslavsko do města Votice. V
obci je zastávka autobusů a Obecní úřad. Základní a mateřská škola, obchody a část služeb
jsou v Čechticích cca 5 km, na dálnici D1 je vzdálenost cca 13 km, do Pelhřimova cca 33 km,
do hlavního města Prahy cca 80 km.
Jedná se o zděný v části podsklepený jednopodlažní rodinný dům. Původní objekt byl
vystavěn kolem roku 1920, dále byly prováděny jen dílčí rekonstrukce a modernizace.
Poslední částečná rekonstrukce byla provedena v roce 2010. Tato rekonstrukce byla
provedena velice amatérsky a neodborně, část rekonstrukce nebyla dokončena. Bylo
provedeno ÚT s kotlem na tuhá paliva, rekonstrukce koupelny včetně zařizovacích
předmětů, opravy části vnitřních omítek, výměna části povrchů podlah a byla zateplena část
fasády bez konečného povrchu.
V den prohlídky bylo zjištěno:
vstup do sklepa je zasypán, sklep je nepřístupný, v části mlatu chybí část dřevěných výplní,
ve skladu a na mlatě chybí podlahy a omítky, ve zdivu jsou trhliny, v obytné části domu chybí
část povrchů podlah, chybí vybavení kuchyně, v koupelně chybí umyvadlo a část
keramických obkladů, chybí kotel ÚT, funkčnost rozvodů ÚT a rozvodů vody a elektro není
zaručena. Část vnitřních omítek je vlhká a omítky opadávají, v části domu chybí dveře,
některá okna mají rozbité zasklení. Objekt není možné užívat pro trvalé bydlení. Dům je ve
špatném stavebně technickém stavu.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Konstrukce a vybavení
Základy jsou kamenné bez izolace, zdivo je smíšené nad 45 cm, stropy jsou dřevěné
trámové s podhledem, střecha má sedlový krov s pálenou krytinou, klempířské konstrukce
jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky vápenné štukové, v části chybí, vnitřní omítky
jsou vápenné štukové, v části chybí, fasádní omítky jsou v části hrubé, v části zateplené bez
konečných povrchů, fasádní omítky v části chybí, vnější obklady chybí, vnitřní obklady jsou
jen koupelny. Dveře jsou dřevěné náplňové, část dveří chybí, okna jsou dřevěná špaletová, v
části bez skel, podlahy obytných místností tvoří textilní krytiny, keramická dlažba, beton,
podlahy ostatních místností jsou betonové, v části skladů chybí. Vytápění - rozvody ÚT jsou
bez kotle na tuhá paliva, je proveden krb, elektroinstalace je světelná, třífázová – nefunkční,
bleskosvod chybí, rozvod vody je studené a teplé, zdrojem teplé vody je bojler. Vybavení
kuchyně chybí, z vnitřního vybavení je jen vana, záchod WC kombi.
Dispoziční řešení:
1.NP - Sklad, mlat, pokoj, pokoj, kuchyň, vstup, WC, koupelna
Pozemky:
Předmětný pozemek je téměř rovinný, je napojený na elektro a vodu z veřejného řadu,
kanalizace je do žumpy na pozemku. Přístup je bezproblémový ze zpevněné místní
komunikace pozemek KN č. 1954/1, pozemek není zapsaný na LV. Shodný pozemek PK č.
1954/1 je ve vlastnictví Obce Čáslavsko, proto se považuje přístup za bezproblémový. Na
pozemcích se dále nachází plotová vrata a vrátka, dřevěné oplocení a v části oplocení
zděné, zpevněné plochy a přípojka vody, žumpa a přípojka kanalizace. Dále jsou na
pozemku zbytky zdiva zřejmě původní kolny. Pozemek je zarostlý a neudržovaný.
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 dražby váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení
č.j. KSHK 45 INS 21431/2012-A-11 ze dne 06. května 2013, zanikají.
Bod 4.
Cena předmětu dražby:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní znalec Ing. Miroslav Bartůněk, Dobrovítov 27, 286 01 Čáslav a vypracoval dne
18.10.2014 posudek s číslem 6533/183 a ocenil předmět dražby na částku v místě a čase
obvyklou a to na 275.000,- Kč.
Tato dražba se bude konat s anglickým způsobem licitace s postupným snižováním
vyvolávací ceny
Dražby 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 dražby za tuto
cenu koupí.
Minimální vyvolávací cena je 138.000,- Kč
Vyvolávací cena je 275.000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 10.000,- Kč.
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých
Podrobný průběh a způsob licitace je uveden v „Pravidla a průběh dražby“. Ke stažení
jsou i na kartě této dražby na webové adrese www.eurodrazby.cz
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Bod 5.
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne
11. února 2015, ve 13:30 hod.
2. termín dne
25. února 2015, v 10:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby.
Bod 6.
Kauce byla stanovena na částku 51.000,- 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 dražby je fyzická osoba – rodné
číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den dražby. 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 dražby 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 dražby, 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 “Zápis účastníka dražby”, a to do třech pracovních dnů ode dne
konání dražby. Byla-li kauce složena v hotovosti na dražby, vrátí dražebník účastníkovi
dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou kauci bez zbytečného odkladu po
skončení dražby.
Část nákladů dražby hradí vydražitel a tom ve výši kauce. K Ceně dosažené vydražením
se tak nezapočítává Kauce a Cenu dosaženou vydražením musí vydražitel uhradit v plné
výši.
Účastnící dražby jsou povinni doložit při zápisu do dražby svou totožnost, doložit složení
kauce a popř. své oprávnění jednat za účastníka dražby.
Zastupování účastníka dražby:
účastník dražby se může dát v dražbě 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 Dražební vyhlášky. Ke stažení je též na kartě této dražby 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 13. ledna 2015
dražebník
EURODRAŽBY.CZ a.s.
Digitálně podepsáno
Jméno: Michaela
Paurová
Datum: 13.01.2015
………………………………………………
09:13:58

Michaela Paurová
zmocněnec
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