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EURODRAŽBY.CZ a.s,, Čimická 780/6l, Čimice, l8l 00 Praha 8

IČ: 25023217, zapsaná: MStl Praze, oddíI B, yložka 11911
Tel.: 800 900 490, e-mail: itfo@eurodrazby.cz

DRAZEBN| VYHLASKA
VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
č. j:04912014-D

Bód í.
Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné. Den konání
veřejné dražby se stanovuje na 6. května 2014, na adrese Cimická 780/6í, í8í 00
Praha 8 - Cimice. Zahájení veřejné dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po
ukončení zápisu účastníků veřejné dražby), a to v 11:20 hod.

Bod 2.
Navrhovatel;
JUDr. Dagmar Mixová,
se sídlem: Masarykova 93, 400 0í Ústí nad Labem,
ustanovená pravomocným Usnesením č..j. KSUL 45 lNs 2444512013-A-8 ze dne 25.09,2013
insolvenčním správcem dlužníka:
Vilmy Skořepové, nar.25.08.'l953 a Ladislava Skořepy, nar. 'l2.06.1949, oba bytem Západní
2745, 407 47 Yarnsdort

Dražebník:
EURoDRAŽBY.CZ a.s. , lČ: 25023217
Čimict<á zaolot, Čimice, ,l81 00 Praha 8
zastoupená Michaelou Paurovou (na základě plné moci)
teL : 800 900 490, íax,. 234 769 009
e-mail: info@eu rcdíazby.cz, WWw.eurodrazby.cz

Bod 3.
označení předmětu Veřejné dražby:
věci nemovité:
. Bytová jednotka č.274512 zapsaná na listu Vlastnictví č. 4606, Vymezeno v budově č.p,

2745,2746,2747, zapsané na LV č. 3543, stojící na parcele č. 26921112, 26321113,
26921114, zapsané na LV ó, 3543.
Se spoluvlastn ickým podílem o velikosti 9187/'l99183 na společných částech
bytového domu ó.p. 2745,2746,2747 , zapsaného na LV ó. 3543
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 9187/199183 na parcele č, 26921112 o
uý,měře 219 m2, parcele č. 26921113 o \^ýměře 216 m2 a parcele č. 26921114 o \^ýměře
219 m2, vše vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3543.

To vše v k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, okres Děčín, vedeném u Katastrálního úřadu pro
Ústecký knj, Katastrální pracoviště Rumburk.

Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

Popis předmětu veřejné dražby:
Jedná se o bytovou jednotku 5+1 Vl.NP bytového domu vobci Varnsdorf, okres
Děčín. Podlahová plocha bytu je 91,41 m2 včetně příslušenství.

Varnsdorf je obec s,l5 730 obyvateli ve šluknovském \^ýběžku přímo na hranici S
Německem. V obci je obecní úřad a částečná občanská vybavenost, pracovní příležitosti
jsou omezené - v regionu je velmi vysoká nezaměstnanost a tím i nízká koupěschopnost
obyvatelstva. V obci je Velká skupina nepřizpůsobiVého obyvatelstva.

Stavba bytového domu se nachází u místní komunikace, mezi bytoinými domy.
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EI]RoDRAŽBY.CZ a,s. , Čimická 780/6l, Čimice. l8l 00 Praha 8

IČ: 2502321 7, zapsaná; MS v Praze, oddíl B, vložka ] 191]
Tel.:800 900 490, e-mail: itfo@eurodrazby.cz

Jedná se o panelo\^i, bytouý dům s 1. PP a 4.NP, postavený v roce 1975. Základy bytového
domu jsou betonové, svislé a Vodorovné konstrukce, jsou železobetonové a montované,
střecha je plochá s lepenkovou krytinou, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, íasáda je
zateplená, schodiště je železobetonové montované, kanalizace je standardní, vodoinstalace
je studená i teplá.

Byt o dispozici 5+1 se nachází v 1.NP. Byt je v zanedbaném stavu a vy,žaduje opravy. Okna
jsou plastová, dveře jsou hladké plné, ohřev teplé vody je dálkouý, vytápění je ústřední.
Podlahy jsou s PVC původní, elektroinstalace je třífázová, jádro je lehké, úpravu vnitřních
povrchů tvoří tapety. Hygienické Vybavení tvoří WC, umyvadlo, Vana, Vybavení kuchyně
běžný plyno\^ý sporák. Většina konstrukcíje původní, v bytovém domě neníuýtah.

Podlahové plochy jednotky:
Kuchyň 5,57 m2, pokoj 9,52 m2, poko,i 12,03 m2, pokoj 'l8,95 m2, poko.i 12,38 m2, pokoj
14,16 m2, chodba 5,í0 m2, WC 1,61 m2, koupelna 3,32 m2,|odžie 2,'l0 m2, sklep 6,66 m2.
Celková podlahová plocha je 91,41 m2.

Pozemky:
Pozemek p.č. 26921112 o Velikosti 219m2 evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a
nádvoří. Pozemek p.č. 26921113 o velikosti 216m2 evidovaný V druhu pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, Pozemek p.č.2692h14 o velikosti 219m2 evidovaný v druhu pozemku
zastavěná plocha a nádvoří.

Podrobnější informace získáte u společnosti EURoDRAŽBY.CZ á.S.,
www.eurodrazby.cz te|.: 800 900 490 íax: 234 769 009, e-mail: info@eu rodrazby,cz,
případně při prohlídkách.

Úda.le v Dražební vyhlášce o předmětu veřejné dražby, zejména pak o popisu stavu
předmětu veřejné dražby a o právech a závazcích na předmětu veřejné dražby váznoucích,
jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel neodpovídá za vady předmětu
veřejné dražby.

Práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu veřejné dražby (na LV
číslo 4606, k.ú. Varnsdprf) neovlivňují hodnotu předmětu Veřejné dražby, protože
V souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 2612000 Sb. zákona o veřejných dražbách a
lnsolvenčního zákona č. 18212006 Sb. V platném znění s přechodem vlastnictví k
předmětu veřejné dražby zanikají.

Bod 4.
Cena předmětu veřejné dražby:
Cena předmětu veřelné dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znaleclqi, posudek
podal soudní znalei lng. Mirosláv Bažant, Bohušovická 2366, 47O 01 Česká Lípa, |ako
znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8.12.2004, č.j. Spr.
611812004 pro základní obor ekonomika, ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování
nemovitostí a vypracoval dne 7.2.2014 posudek s číslem 1560/03012014 a ocenil nemovitost
na částku v místě a čase obvyklou a to na 400.000,- Kč.

Nejnižší podání činí 240.000,- Kč.
Minimálnípříhoz byl stanoven na óástku 10.000,- Kč.
Učastníci veřejné dražby činísvá podánív Korunách českých.

Bod 5.
Prohlídka předmětu veřejné dražby byla stanovena na tyto termíny:
,l. termín dne
2. termín dne

24. dubna 2014, ve 14:00 hod.
28. dubna 2014, v 11:30 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před objektem veřejné dražby.

Bod 6.
Dražební jistota byla stanovena na částku 70,000,- Kč a musí být uhrazena:
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EURODRAŽBY.CZ a.s. , Čimická 780/6l, Čimice, l8l 00 Praha 8

IČ.- 2502 3217, zapsaná: MS v Praze, oddíI B, vložka 1 191l
TeI-: 800 900 490, e-mail.- inío@eurodrazby.cz

a) bankovním převodem na účet dražebníka č.ú. 43-3332660287/0'100 vedený u Komerční
banky a.s., Variabilní symbol: V případě, že účastníkem dražby je ryzická osoba - datum
narození, práVnická osoba - lC. Do zpráw pro příjemce uvedte den veřejné dražby a
jméno. Dokladem o složen í dražební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo
potvzení banky o odepsání částky ve \^ýši dražebníjistoty z účtu odesílatele Ve prospěch
uýše uvedeného účtu,

b) v hotovosti v místě av den konáníveřejné dražby před jejím z_ahájením.
c) V hotovosti k rukám dražebníka na adrese Čimicra z80l6t, Čimice, 181 00 Praha 8 (po

předchozí domluVě),
d) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jistoty. Účastník veřejné dražby je

povinen ve lhůtě pro složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruóní listiny.
Záruční listina musi obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez 4íhrad a námitek
věřitele (dražebníka) do výše 70,000,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že
dlužník (vydražitel) zmařil veřejnou díažbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná
ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva
jahímikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala
dražebníkovi jakékoliv povinnosti, Vyjma povinnosti oznámit bance zmaření veřejné
dražby dlužníkem, jako jsou předchozí výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které
by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či uýhrady, vyjma námitky, že oznámenío
zmaření veřejné dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka
musí být platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupn_í ceny.
Dražebník bude v záruční listině označen následovně: EURoDRAZBY.CZ a.s., Cimická
780/6í , Čimice, 181 00 Praha 8, lČ: 25023217 .

Bankovní záruka musí být vystavena bankou, Kera má oprávnění od ČNB působit na
území ČR a musí být vystavena v č,eském nebo slovenském jazyce.

Vrácení dražební jistoty:
Účastníkům veřejné dražby, kteří se nestanou vydražiteli, a složili dražebníjistotu na účet, se
vrací dražební jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebník jistotu obdžel,
případně na účet, Kený účastník uvedl v listině "Zapsání účastníků do veřeiné dražby", a to
do třech pracovních dnů ode dne konání veře,|né dražby. V případě bankovní záruky vrálí
dražebník záruční listiny a to bez zbytečného odkladu. Nebylali dražebníjistota složena na
účet, vrátí dražebník účastníkovi Veřejné dražby, ktený předmět veřejné dražby nevydražil,
složenou dražebníjistotu bez zbyteĎného odkladu po skončení veřejné dražby.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 14.03.2014 a konóí zahá,iením veřejné
dražby.

Účastnící veřejné dražby jsou povinni doložit při zápisu do veřejné dražby svou totožnost,
doložit složení dražební jistoty a doložit své čestné prohlášení, že nejsou osobami,
vyloučenými z veřejné dražby, popř. sVé opráVněníjednat za úč€stníka veřejné dražby.
Zastupování účastníka veřejné dražby: účastník veřejné dražby se může dát ve
veřejné dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným
podpisem zmocnitele.

Bod 7.
Úhrada ceny dosažené vydražením bude stanovena takto:

. Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 'l0. dnů od skončení veřejné
dražby,. JeJi cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kó, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou vydražením nejpozději do 30. dnů od skončení veřejné
dražby,

Vydražitel může provést úhradu ceny dosažené vydražením bankovním převodem ve
prospěch účtu dražebníka č.ú. 43-3332660287l01OO (variabilní symbol: v případě, že
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EURODRAŽBY.CZ a.s. , Čimická 780/61, Čimice, l8l 00 Praha 8
IČ: 250232 ] 7, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 1 1941

TeI.: 800 900 190, e-mail: inío@eurodrazby.cz

vydražitelem je íyzická osoba - číslo jednací veřejné dražby, právnická osoba - lČ), nebo
poštovnípoukázkou.

Dražebníjistota, kterou vydražitel uhradil před započetím Veřejné dražby, se započítává na
cenu dosaženou vydražením. Bylali vydražitelem složena dražební jistota ve formě
bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši
V termínu její sp|atnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny
Vrátit Vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou Vydražením nelze uhradit zapoótením,
rovněž platba směnkou je nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj
vlastnictví předmětu veřejné dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě je
veřejná dražba zmařena vydražitelem a dražebníjistota složená vydražitelem včetně jejího
příslušenství se použije na náklady zmařené veřejné dražby. Koná-li se opakovaná veřejná
díažba, zúauje se zbývající část dražebníjistoty na náklady opakované veře,jné dražby. Po
úhradě nákladů veřejné dražby a opakované veřejné dražby se zbývající část vrátí
vydražiteli, Kený způsobil zmařeníveřejné dražby. Vydražitel, ktený způsobil zmaření Veřejné
dražby, je povinen na uýzvu dražebníka uhradit tu část nákladů veřejné dražby, kterou
nepoknýVá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované veřejné dražby
konané v důsledku zmařenípředchozí veřejné dražby vydražitelem.

V souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o veřejných dražbách zašle dražebník
příslušnému katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení potvrzení o nabytí vlastnictví.
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva vlastnického k předmětu veřejné
dražby podá vydražitel.

Veřejná dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně.

Bod 8.
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu veřejné dražby dle § 30 zák. č. 26/2000 Sb.,
je dražebník povinen předat Vydražiteli předmět veřejné dražby a listiny, které osvědčují
vlastnicfuí a jsou nezbytné k nakládání s předmětem veřejné dražby nebo osvědčují jiná
práva vydražitele vůči předmětu Veřejné dražby. Předání předmětu veřejné dražby proběhne
nejpozději do jednoho měsíce od data úhrady ceny dosažené Vydražením. o předání
předmětu Veřejné dražby bude sepsán Protokol, ktený podepíše dražebník, bývalý vlastník a
vydražitel.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu veřejné dražby nese Vydražitel,
vy.jma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlasiníka nebo
dražebníka. Ceník úkonů spojených s předáním je uveden na www.eurodrazby.cz .

V případě, že vydražitel složil dražební jistotu na účet (podrobnosti v Bodu 6,),
dražebník mu z nákladů na předání předmětu veřejné dražby poskytne slevu ve výši
30oÁ z ceny bez DPH.

Škody na předmětu veřejné dražby přechází z je,iího džitele na vydražitele dnem předání
předmětu veřejné dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu
způsobenou v souvislosti s předmětem veřejné dražby. JeJi vydražitel v prodlení s převzetím
předmětu veřejné dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Bod 9.
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků veřejné dražby idalších osob, Keré budou
na veřejné dražbě přítomny či jejichž práVa budou provedením veřejné dražby dotĎena,
v této Dražební vyhlášce neuvedená, se řídí příslúšnými ustanoveními zák. č, 2612000 Sb, a
zákony souvisejícími.
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Tato Dražební vyhláška byla sepsána v 15 stejnopisech, z nichž jedno Vyhotovení je uróeno
pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom Vyhotovení zašle dražebník
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.

V Praze, dne 10. března 20'l4

dražebník
EURoDRAŽBY,CZ a.s.

ano

:l ,i ,;:,. i)
la

Michaela paurová
zmocněnec

Yyv#am ďne:

Seimuto dne:

l ? 01 ,l".l|
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