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

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

o provedení elektronické dražby

Prodej rodinného domu v obci Krakovany
č. j: 044/2015-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 elektronické dražby se
stanovuje na 8. července 2015, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení dražby
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 Ing. Janou Drabešovou (na základě plné moci)
tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz,
www.eurodrazby.cz
Bod 3.
Označení předmětu dražby:
 st. parcela č. 32
o výměře 427 m2
zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: Božec, č.p. 32, bydlení
zapsané na LV č. 688, pro k.ú. Božec, obec Krakovany, část obce Božec, okres Kolín, u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.
Nemovitost je prodávána v insolvenčním řízení insolvenčním správcem na základě pokynu
zajištěného věřitele.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP, pravděpodobně částečně
podsklepený, v obci Krakovany, část obce Božec, okres Kolín.
Vesnice Krakovany se nachází na území okresu Kolín a náleží pod Středočeský kraj.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Kolín. Obec Krakovany se
rozkládá asi 14km východně od Kolína. V Krakovanech žije zhruba 770 obyvatel. Krakovany
se dále dělí na dvě části, konkrétně to jsou: Božec a Krakovany. Školáci mají v obci možnost
navštěvovat jednu základní školu nižšího stupně a menší děti mají k dispozici mateřskou
školku. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště. Dále bychom v obci
našli knihovnu, kino, kostel a hřbitov. V obci Krakovany má ordinaci jeden praktický lékař. Z
další občanské vybavenosti je zde rovněž poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat
plynofikaci, vodovod i kanalizaci. Rodinný dům čp.32 je postaven na části pozemku p.č.st.32
v části obce Krakovany - v Božci. Jedná se o severní původně stavebně nesrostlou část
obce.
Rodinný dům čp.32 je samostatně stojící, zděný přízemní, částečně podsklepený objekt, s
půdním prostorem pod sedlovou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou zděné cihelné obvodové stěny jsou tl. 60cm, stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem - s
rákosovou omítkou, krov je dřevěný sedlový, střešní krytina je betonová původní, klempířské
prvky jsou z pozinkovaného plechu včetně parapetů, fasáda je břízolitová škrábaná, vnitřní
omítky jsou vápenné štukové, domek je bez vnějších obkladů, vnitřní obklad je v koupelně,
části kuchyně. Vnitřní schodiště na půdu není. Okna jsou plastová s izolačními dvojskly v
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přední části domku - do ulice, v zadní části domku jsou ještě 2ks původních špaletových
dřevěných oken. Dveře jsou hladké lakované do ocelových zárubní, vchodové dveře jsou do
ulice ocelové, do dvora plastové. Podlahy v domku jsou v obytných místnostech betonové
dlažby, v ostatních místnostech jsou keramické dlažby. Vytápění je ústřední, deskové
radiátory, plynový nástěnný kotel Protherm, v domku je rozvod světelné i motorové
elektroinstalace, rozvod vody je v plastových trubkách, zdrojem teplé vody je plynový kotel
vytápění, odkanalizování je v plastových rourách. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou,
plynovým sporákem, v koupelně je smaltovaná vana, umyvadlo není, WC je combi. Rodinný
dům je napojen na veřejný rozvod elektřiny zemním kabelem - el.skříň je společná u
sousední nemovitosti, odkanalizování je do žumpy umístěné na cizím pozemku p.č.46/2.
Voda je z veřejného vodovodu - vodoměrná šachta je umístěna v předzahrádce. Využívána
je však i vlastní studna kopaná, umístěná na dvoře, vodárna se nachází ve sklepě, jež je pod
částí obývacího pokoje. Zemní plyn je z rozvodu STL v obci, domeček HUP je v uličním
oplocení. Rodinný dům byl postaven v roce 1920, během užívání byl postupně
rekonstruován a udržován. Nové rozvody vody, elektro, ÚT, částečná vnitřní rekonstrukce,
výměna oken a vstupních dveří je z roku 2012.
Dispoziční řešení
Dispozičně se v domku nachází vstupní chodba (umožňující vstup do domku z uliční strany),
nalevo od ní se nachází kuchyně, z ní je přístupný obývací pokoj, z něho pak chodba, jež je
propojena přístavbou zadní verandy, ve které je mimo verandy (předsíně) i WC. Ze vstupní
chodby je napravo pak přístup do pokoje a z něho do ložnice, zpředu je pak ještě umístěna
spíž. Koupelna je přístupná z chodby za verandou.
Příslušenství
Příslušenství rodinného domku tvoří objekt kolny. Tento objekt je zděný o tl. stěn 15cm z
plných pálených cihel, s plochou střechou, bez stropu, krytinou z vlnitého eternitu, fasádní
omítka je ze stříkaného břízolitu, vrata jsou ocelová dvoukřídlá otevíravá, jednoduché
ocelové okno, betonová podlaha, na objektu jsou praskliny v čelní stěně - (zřejmě chybějící
ztužení objektu věncem). Bez rozvodu elektřiny, bez klempířských konstrukcí. Objekt z roku
1968, bez údržby. Dále tvoří příslušenství domku uliční plot z plotových pletivových rámů do
ocelových sloupků, s betonovou podezdívkou, v obdobném provedení plotová vrátka a
plotová vrata (ve spodní část plechová), a též domeček s HUP. Z pozemku p.č.st.32 jsou
přístupny další vedlejší stavby - kolny či chlévky, ty však zcela zjevně stojí na cizím pozemku
p.č.46/2 zahrada. Vedlejší stavby (kolny či chlévky) jsou nepodsklepené, s jedním
nadzemním podlažím a pultovou střechou.
Pozemky
Pozemek p.č.st.32 zastavěná plocha a nádvoří je tedy částečně zastavěn rodinným domem
čp.32, na pozemku se nachází též kolna (byla využívána jako garáž), zbývající nezastavěná
část pozemku tvoří buď předzahrádku, případně dvůr u domku.

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 dražby váznou práva a závazky, které však z titulu insolvenčního řízení
č.j. KSPH 66 INS 10168/2014-A-9, ze dne 02. května 2014, zanikají.
Bod 4.
Cena předmětu dražby:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní znalec Ing. Jiří Novák, Antonína Dvořáka 4836, 533 41 Lázně Bohdaneč, 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 13.3.2015
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posudek s číslem 4012-28/2015 a ocenil nemovitosti na částku v místě a čase obvyklou a to
na 600 000,- Kč.
Bod 5.
Místo konání dražby:
Místem konání dražby je výhradně elektronický portál společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s.
Na internetové adrese www.eurodrazby.cz. Je na ní možné vstoupit tím že:

nebo


do příkazového řádku internetového prohlížeče zadáte adresu dražby:
http://www.eurodrazby.cz/drazby/detail-drazby.jsp?id=5826
prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání:
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 044/2015-A této nemovitosti.

Následně kliknete na záložku „Licitace“
Podmínky pro účast v elektronické dražbě:
 registrace na webovém portálu www.eurodrazby.cz
 uzavření smlouvy o uživatelském účtu
 složení kauce
-----------------------------Tato Dražba se bude konat s anglickým způsobem licitace s postupným snižováním
vyvolávací ceny
Dražba 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 300 000,- Kč
Vyvolávací cena je 600 000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 10 000,- Kč.
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých.
Zahájení dražby bude dne 08.07.2015 v 10:00 hod.
Licitace bude trvat minimálně 20 minut. Doba licitace se prodlužuje, bude-li v posledních
dvou minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby 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. Uplynou-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 dražby na webové adrese www.eurodrazby.cz
Bod 6.
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne
11. června 2015 v 10:00 hod.
2. termín dne
25. června 2015 v 10:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby.
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Bod 7.
Kauce byla stanovena na částku 60 000,- 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 – datum
narození, 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 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 “Smlouva o uživatelském účtu”, a to do třech pracovních dnů ode dne
konání dražby. Byla-li kauce složena v hotovosti, vrátí dražebník účastníkovi dražby, který
předmět dražby nevydražil, složenou kauci bez zbytečného odkladu po skončení dražby.
Část nákladů Dražby 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 dražby bude do sedmi pracovních dnů uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí
nebo Smlouva kupní, která je přílohou Této Dražební vyhlášky. Ke stažení je též na kartě
této dražby na webové adrese www.eurodrazby.cz .
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 30. dubna 2015
dražebník
EURODRAŽBY.CZ, a.s.
Digitálně podepsáno
Jméno: Jana Drabešová
Datum: 30.04.2015 09:15:18

………………………………………………
Ing. Jana Drabešová
zmocněnec
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