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 výrobního areálu v obci Holubice
č. j: 1066/2015-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 24. března 2016, na webové adrese www.eurodrazby.cz. Zahájení dražby bude
ve 10:40 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:
 Parcela č. 606
o výměře 453 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Holubice, č.p. 296, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 606
 Parcela č. 607
o výměře 488 m2 zastavěná plocha a nádvoří
 Parcela č. 608
o výměře 523 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 608
 Parcela č. 609/1
o výměře 13413 m2 ostatní plocha
 Parcela č. 609/3
o výměře 1660 m2 ostatní plocha
 Parcela č. 609/4
o výměře 821 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 609/4
 Parcela č. 609/5
o výměře 759 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 609/5
 Parcela č. 609/6
o výměře 159 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 609/6
 Parcela č. 609/7
o výměře
133 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 609/7
 Parcela č. 609/8
o výměře
193 m2 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 609/8
 Parcela č. 609/11
o výměře 2078 m2 ostatní plocha
 Parcela č. 609/13
o výměře
917 m2 orná půda
zapsané na LV č. 1246, pro k.ú. Holubice, obec Holubice, část obce Holubice, okres Vyškov,
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov.
Předmět dražby zpeněžuje insolvenční správce na základě pokynu zajištěného věřitele.
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Popis předmětu dražby:
Jedná se o výrobní areál v obci Holubice, okres Vyškov.
Obec Holubice s 1 017 obyvateli se nachází na okrese Vyškov v Jihomoravském kraji. Obec
leží při dálnici D1, nájezd na dálnici je ve vzdálenosti asi 1 km. Do okresního města Vyškova
je vzdálenost přibližně 20 km a k okraji krajského města Brna cca 10 km. Nejbližší město
Slavkov u Brna je po silnici vzdáleno asi 5 km. Kromě dopravy silniční mají Holubice spojení i
železniční, vlaková zastávka je v obci. Dopravní spojení je i autobusy integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje. Obec má obecní úřad, poštu, základní školu,
kostel, restauraci a prodejnu potravin. Z inženýrských sítí je zde veřejný vodovod, kanalizace
rozvod zemního plynu, el. energie. V obci není žádný větší výrobní areál.
Předmětný výrobní areál se nachází na jihozápadním okraji Holubic mimo souvisle
zastavěnou část obce. Příjezd je místní zpevněnou komunikaci na pozemku parc. čísla
620/3. Tento pozemek evidovaný jako ostatní plocha (ost. komunikace) není v katastru
nemovitostí zapsán na listu vlastnictví. Z ní se směrem k předmětnému areálu odbočuje po
komunikaci na pozemku parc. číslo 609/11 - ostatní plocha (ostatní komunikace), tento
pozemek již patří k předmětné nemovitosti. Jihovýchodně s předmětným areálem sousedí
fotovoltaická elektrárna jiného vlastníka. Okolo ostatních stran se nacházejí zemědělské
pozemky. Ve vzdálenosti asi 80 m severovýchodním směrem byla v nedávné době
dokončena výstavba bytových domů.
Výrobní areál je oplocený a má řadu staveb, jejichž účel byl měněn. Areál je napojen na
veřejný vodovod a rozvody elektrické energie. Kanalizace vede do žumpy. V den místního
šetření byly odpojeny přípojky vody a elektřiny a areál byl mimo provoz. Stavby byly původně
využívány na skladování. V roce 1991 došlo ke změně na výrobu cereální výživy. V roce
1993 zde byla zahájena výroba dřevěných oken a dveří. Stávající vlastník se zabýval
výrobou a potiskem kartonových a papírových obalů. Na jeho přední straně stojí na pozemku
p.č. 606 - zastavěná plocha a nádvoří dvoupodlažní administrativně - výrobní budova. Na
pozemku p.č. 608 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází přízemní částečně podsklepený
objekt výrobní haly. Jednolodní skladová hala je na pozemku p.č. 609/4 - zastavěná plocha a
nádvoří. Na pozemku parc. čísla 609/5 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází výrobní hala
se sociálním přístavkem. Bývalá sušárna je na pozemku p.č. 609/6 - zastavěná plocha a
nádvoří. Dřevěný objekt bývalé pilnice stojí na pozemku p.č. 609/7 - zastavěná plocha a
nádvoří. Zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 607 je volná, stavba je odstraněna. Okolo
administrativně - výrobního objektu se nachází pozemek p.č. 609/3 - ostatní plocha. Mezi
všemi stavebními objekty areálu je pozemek parcelního čísla 609/1 - ostatní plocha. Po
pravé straně areálu navazuje na příjezdovou komunikaci ostatní plocha číslo parcely 609/11
– ostatní plocha. Podél levé strany areálu (pohled ze strany příjezdu) je pozemek p.č. 609/13
- orná půda. Kromě uvedených staveb k areálu náleží ploty, brána, zpevněné panelové
plochy, opěrné zdi, přípojka a rozvody vody, kanalizace, žumpa, přípojka a rozvody
elektrické energie včetně trafostanice.
Administrativně-výrobní budova na pozemku p.č. 606
Jedná se o samostatně stojící zděnou budovu o 2 nadzemních podlažích. V 1. NP je vstup
do budovy s vrátnicí a výrobní prostory včetně sociálního zařízení. Základy tvoří betonové
pasy izolované, stropy jsou nespalné s rovným podhledem, střecha je nízká sedlová,
klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnější omítky jsou dvouvrstvé
vápenocementové, vnitřní omítky jsou vápenocementové, vnitřní obklady jsou keramické u
soc. zařízení. Schodištěm s povrchem z keramické dlažby se vstupuje do 2.NP. Po obou
stranách chodby jsou kanceláře, kuchyňka a soc. zařízení. Obvodové konstrukce jsou
cihelné a u nástavby 2.NP plynosylikátové, příčky jsou porobetonové a sádrokartonové.
Zastřešení je vazníkové, střešní krytinu tvoří pravděpodobně bonský šindel. Dveře jsou
hladké plné a prosklené, okna jsou dřevěná s izolačními dvojskly, dlažba je převážně
keramická. Vytápění je ústřední. Kotel na pelety s komínem byl v sousedním dřevěném
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přístavku. Elektroinstalace je 230/400V, bleskosvod je instalován, rozvod vody je T+S,
kanalizace je vedena ze všech zařizovacích předmětů, zdroj teplé vody je centrální. Vnitřní
hygienické vybavení tvoří sprchy, umyvadla, WC mísa a pisoáry. Ostatní vybavení tvoří
počítačová a telefonní síť. Dle informací byl kotel s komínem odstraněn.
Výrobní hala na pozemku p.č. 608
Zděná přízemní stavba s částečným podsklepením - výrobní hala na pozemku p.č. 608.
Přízemí má výrobnu, sklad a sociální zařízení, v 1.PP je kotelna ústředního vytápění s
kotlem na tuhá paliva a uhelna. Obvodové konstrukce jsou zděné, základy tvoří betonové
pasy izolované. Strop 1.PP je železobetonový. Střešní krytinu nízké sedlové střechy
pravděpodobně tvoří natavené živičné pásy, oplechování a další klempířské výrobky jsou z
pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné, vnější omítky jsou vápenné
dvouvrstvé, vnitřní obklady jsou keramické. Okna jsou dřevěná zdvojená a kovová, dveře
jsou dřevěné a vrata jsou plechová, povrchy podlah tvoří betonová mazanina s potěrem.
Vytápění je ústřední kotlem ÚT v 1.PP, elektroinstalace je 230/400V, bleskosvod je
instalován, rozvod vody je studené, kanalizace je vedena ze všech zařizovacích předmětů.
Hygienické vybavení jednoduchého provedení je standardní (WC, umývadlo).
Sklad na pozemku p.č. 609/4
Samostatně stojící jednopodlažní jednolodní hala v zadní části areálu stojící na pozemku p.č.
609/4. Hala je rozdělena do dvou částí. Část haly sloužící ke skladování a přípravě je vyšší,
nižší část určená k výrobě hranolů a polotovarů ze dřeva. Základy tvoří betonové pasy
izolované, nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet. Nízkou sedlovou střechu tvoří ocelové
vazníky s plechovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu.
Obvodové stěny jsou zděné, vnější i vnitřní omítky tvoří nátěr. Dveře jsou hladké plné, vrata
jsou kovová, okna jsou jednoduchá. Nižší část haly má strop. Podlahy jsou z betonové
mazaniny. Elektroinstalace je 230/400 V, bleskosvod je instalován.
Výrobní hala s přístavkem na pozemku p.č. 609/5
Výrobní hala se sociálním přístavkem na pozemku p.č. 609/5 v zadní části areálu má 1
nadzemní podlaží s nosnou ocelovou konstrukcí opláštěnou cihelným zdivem, základy tvoří
betonové pasy izolované. Zastřešení tvoří ocelové příhradové vazníky se zateplením a
zastropením spodních pásnic a krytinou z vlnitého plechu a kompletními dalšími
klempířskými výrobky. Vnější omítky jsou vápenocementové, vnitřní omítky jsou vápenné
hladké. Okna jsou dřevěná zdvojená, dveře jsou hladké, vrata jsou oceloplechová, povrch
podlah tvoří betonová mazanina. Ústřední vytápění má registry napojené na centrální
kotelnu. Elektrický rozvod je 230/400 V. Bleskosvod je instalován, rozvod vody je T+S,
zdrojem teplé vody je el. bojler, kanalizace je vedena ze všech zařizovacích předmětů.
Vnitřní hygienické vybavení tvoří umyvadlo a WC.
Sušárna na pozemku p.č. 609/6
Samostatně stojící sušárna na pozemku p.č. 609/6 s ocelovým přístřeškem na svojí přední
straně je v zadní části areálu. Základy tvoří betonové pasy izolované. Objekt je přízemní
zděný s nízkou sedlovou střechou s krytinou z vlnitého plechu. Klempířské konstrukce jsou z
pozinkovaného plechu. Zdivo je ze siporexových tvárnic a z vápenopískových cihel. Nosnou
stropní konstrukci tvoří cihelné stropní desky Hurdis. Podlahu tvoří betonová mazanina.
Dveře jsou dřevěné hladké, vrata jsou oceloplechová. Okna jsou dřevěná zdvojená.
Elektrická instalace je 230/400 V.
Sklad na pozemku p.č. 609/7
Přízemní sklad stojící na pozemku p.č. 609/7 tvoří dřevěný oboustranně opláštěný skelet.
Základy tvoří betonové pasy izolované. Stropy tvoří podhled střešní konstrukce. Střecha je
sedlová z dřevěných vazníků s krytinou z vlnitých osinkocementových desek. Klempířské
konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní i vnější úpravy povrchů tvoří nátěr. Podlahu
tvoří betonová mazanina. Vrata jsou dřevěná, okno je dřevěné jednoduché. Elektrická
instalace je 230 V. Bleskosvod je instalován.
EURODRAŽBY.CZ a.s.

3

Aukční vyhláška

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
Příslušenství
Příslušenství tvoří oplocení, zpevněné plochy, opěrné zdi, přípojky vody, kanalizace a
elektřiny.
Pozn.: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení (evidované na LV č. 1246) ve prospěch
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. - na střeše skladové haly na pozemku p.č.
609/4 jsou umístěny vysílače (paraboly).

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. KSBR 24 INS 27494/2014-A-28, ze dne 14. července 2015, zpeněžením zanikají.
Věcné břemeno, zapsané v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby,
s přechodem vlastnictví k předmětu dražby nezaniká!
Bod 4.
Cena předmětu dražby:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní znalec Ing. Petr Čech, Ukrajinská 545/19, 625 00 Brno, jmenovaný rozhodnutími
Krajského soudu v Brně ze dne 16.11.1984 pod č.j. Spr 4199/84 a ze dne 23.7.1999 pod č.j.
Spr 2392/99 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a pro obor
stavebnictví, odvětví stavby obytné a stavby průmyslové a vypracoval dne 16.12.2015
posudek s číslem 3865 - 42/15 a ocenil nemovitosti na částku v místě a čase obvyklou a to
na 12 000 000,- 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=7011
prostřednictvím hlavní stránky www.eurodrazby.cz, kde do pole „ Vyhledávání:
Lokalita /č.j.“ : zadáte číslo jednací 1066/2015-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 dražební jistoty
-----------------------------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.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Minimální vyvolávací cena je 6 000 000,- Kč
Vyvolávací cena je 12 000 000,- Kč.
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50 000,- Kč.
Účastníci dražby činí svá podání v Korunách českých.
Zahájení dražby bude dne 24.03.2016 v 10:40 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
19. února 2016, v 9:00 hod.
2. termín dne
11. března 2016, v 9:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby.
Bod 7.
Dražební jistota byla stanovena na částku 135 000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční
banky a.s., variabilní symbol:rodné číslo (v případě, že účastníkem dražby je fyzická
osoba) nebo IČ (v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba).Specifický symbol:
7011 (ID dražby). Do zprávy pro příjemce uveďte datum konání dražby. Dražební
jistota je uhrazena v okamžiku připsání částky na účet dražebníka.
Podrobnosti o platbě dražební jistoty včetně QR kódu naleznete v inzerátu této
nemovitosti na internetové adrese www.eurodrazby.cz. V záložce „Základní
informace“ klikněte na odkaz „Platba jistoty“.
b) v hotovosti k rukám dražebníka na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice (po
předchozí domluvě),
Vrácení dražební jistoty:
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, a složili dražební jistotu na účet, se vrací
dražební jistota 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 dražební jistota složena v hotovosti, vrátí
dražebník účastníkovi dražby, který předmět dražby nevydražil, složenou dražební jistotu bez
zbytečného odkladu po skončení dražby.
Část nákladů Dražby hradí vydražitel a to ve výši dražební jistoty. Ke kupní ceně (ceně
dosažené vydražením) se tak nezapočítává dražební jistota a kupní cenu (cenu dosaženou
vydražením) musí vydražitel uhradit v plné výši.
Po ukončení dražby bude do sedmi pracovních dnů uzavřena Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy kupní nebo Smlouva kupní, která je přílohou Této Dražební vyhlášky. Ke stažení je
též na kartě této dražby na webové adrese www.eurodrazby.cz .
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva vlastnického k předmětu dražby podá
kupující.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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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
Bod 8.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Do ceny dosažené vydražením se nezapočítává dražební jistota. Cenu dosaženou
vydražením musí vydražitel uhradit v plné výši a to v termínu uvedeném ve Smlouvě o
uzavření budoucí smlouvy kupní nebo Smlouvě kupní. Poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí dle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých
věcí, je kupující (viz Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní).
V Praze, dne 22. ledna 2016
dražebník
EURODRAŽBY.CZ, a.s.

Digitálně podepsáno
Jméno: Jana Drabešová
Datum: 22.01.2016 09:42:35
…………………………………………
Ing. Jana Drabešová
zmocněnec

EURODRAŽBY.CZ a.s.
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