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AAUUKKČČNNÍÍ  VVYYHHLLÁÁŠŠKKAA  
  

PPrrooddeejj  rrooddiinnnnééhhoo  ddoommuu  aa  rreekkrreeaaččnníí  

cchhaattyy  vv  oobbccii  ŘŘeevvnniiccee  
 

č. j: 511/2013-A 
 

Bod 1.  
 

Touto ”Aukční vyhláškou” se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na 

13. března 2014, na adrese Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice. Zahájení aukce 
bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků aukce), a to v 10:00 
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 
 
Navrhovatel: 
Institut insolvence v.o.s., 

se sídlem 110 00 Praha 1, Široká 5, 
ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 38 INS 4185/2011-B-3 ze dne 11. května 
2011 insolvenčním správcem dlužníka: 
Petra Marvala , nar. 31.10.1967, bytem 252 30 Řevnice, 28. října 782 

 
Bod 3. 

 
Označení předmětu aukce: 
Věci nemovité:  

 parcela č. 293  o výměře 104 m2,  zastavěná plocha a nádvoří 
na pozemku stojí stavba: Řevnice č.p. 782, rod.dům 

 parcela č. 294   o výměře 540 m2,  zahrada 

 parcela č. 295  o výměře   34 m2,  zastavěná plocha a nádvoří 
na pozemku stojí stavba: Řevnice č.e. 219, rod.rekr 

 parcela č. 296  o výměře 746 m2,  zahrada 

zapsané na listu vlastnictví č. 1967, pro katastrální území Řevnice, obec Řevnice, část obce 
Řevnice, okres Praha-západ, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP – Praha – 
západ. 
 
 

Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. Insolvenční soud bude 
následně vyslovovat souhlas s uzavřenou kupní smlouvou, bez které tato nenabyde 
účinnosti. 
 
 

Popis předmětu aukce: 
Jedná se o rodinný dům a rekreační chatu v obci Řevnice, okres Praha-západ. 
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Nemovitosti se nachází v původní zástavbě obce. Dle platného územního plánu obce je 
umístěna do plochy smíšené obytné (území převážně pro trvalé bydlení, doplněné 
občanským vybavením a nevýrobními službami). Využití pozemků je negativně ovlivněno 
umístěním v ochranném pásmu dráhy. Dle vodohospodářského úřadu je mimo záplavové 
území 100 leté vody, ale nachází se v území největší zaznamenané přírodní povodně. 
 

Rodinný dům čp. 782 je umístěný na pozemku p.č. 293. Jedná se o dvoupodlažní zděnou 
stavbu se sedlovou střechou, pouze nad částí je plochá střecha. Klempířské konstrukce jsou 
úplné, schodiště je betonové, výplně otvorů tvoří plastová okna, dřevěná dvojitá okna a 
dřevěné dveře do obložkových zárubní. Nášlapné vrstvy podlah tvoří PVC, koberec, dlažba, 
na sociálním zařízení je WC, sprchový kout, umyvadlo chybí. Rozvod studené a teplé vody je 
pouze na soc. zařízení, vytápění je ústřední plynovým kotlem, radiátory jsou litonové. 
Z inženýrských sítí je objekt napojen na plyn, kanalizaci, vodovod, napojení na elektro chybí 
(původně byl objekt napojený na sousední objekt jiného vlastníka). Další vybavení chybí. 
Původní jednopodlažní objekt byl postaven před cca 100 lety. Sloužil jako byt domovníka. 
V roce 1941 byla provedena nástavba zahrnující zřízení dvou obytných místností. Po nabytí 
nemovitosti současným vlastníkem v roce 2005 došlo k rekonstrukci sociálního zařízení, 
osazení plynového kotle a nových plastových oken a vstupních dveří v přízemí objektu. 
V současné době je objekt již dva roky neobýván, nejsou prováděny ani práce mající 
charakter běžné údržby. Svislé konstrukce vykazují trhliny i známky vzlínající vlhkosti. 
Technický stav objektu je špatný a svým vybavením neodpovídá standardům současného 
bydlení. Pozemek p.č. 293 a p.č. 294 tvoří s rodinným domem čp. 782 jeden funkční celek. 
Je zde možnost napojení na veškeré inženýrské sítě. Vzhledem k současnému stavu je 
objekt čp. 782 nevhodně umístěn. 
 

Rekreační chata če. 219 je umístěná na pozemku p.č. 295. Jedná se o přízemní jednoduchý 
zděný objekt s plochou střechou, část tvoří ocelová konstrukce se zasklením ve tvaru 
„kopule“. Objekt je bez inženýrských sítí a byl postaven cca před 100 lety. V současné době 
je na hranici své životnosti. Pozemek p.č. 295 a p.č. 296 tvoří s rekreační chatou če. 219 
jeden funkční celek. 
 
Rodinný dům čp. 782 včetně pozemků p.č. 293 a p.č. 294 a rekreační chata če. 219 včetnš 
pozemků p.č. 295 a p.č. 296 tvoří jeden celek. Nemovitost je pod jedním oplocením, hranice 
mezi pozemky nejsou v terénu vyznačeny. Přístup k nemovitostem je ze zpevněné 
komunikace ul. 28. října. K nemovitosti dále náleží venkovní úpravy (přípojky inženýrských 
sítí, vrata, oplocení), objekt dřevěné kolny, která je za hranicí své životnosti a neošetřované 
smíšené trvalé porosty.  
 
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. KSPH 38 INS 4185/2011-B-3 ze dne 11. května 2011, zanikají. 

 
Bod 4. 

 
Cena předmětu aukce: 

Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal 
soudní znalec Ing. Jan Fujáček, Čenkov 216, 250 70 Odolena Voda, a vypracoval dne 
10.9.2013 posudek s číslem 170/2648/13 a ocenil předmět na částku v místě a čase 
obvyklou a to na 1.851.200,- Kč. 

 

Tato Aukce se bude konat s anglickým způsobem licitace s postupným snižováním 
vyvolávací ceny 
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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. 
 

Minimální kupní cena je 925.600,- Kč 
Vyvolávací cena je 1.851.200,- Kč.  
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč. 
Účastníci aukce činí svá podání v Korunách českých 
 
Podrobný průběh a způsob licitace je uveden v „Pravidla a průběh aukce“. Ke stažení 

jsou i na kartě této aukce na webové adrese www.eurodrazby.cz 
 

Bod 5. 
 

Prohlídka předmětu aukce byla stanovena na tyto termíny: 
1. termín dne     20. února 2014 ve 13:00 hod. 
2. termín dne         5. března 2014, v 9:00 hod. 
Místo prohlídky se stanovuje před objektem aukce. 
 

Bod 6. 
 

Kauce byla stanovena na částku 160.000,- 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 v místě a v den konání aukce 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 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 na aukci, vrátí dražebník účastníkovi aukce, 
který předmět aukce nevydražil, složenou kauci bez zbytečného odkladu po skončení aukce. 

Náklady aukce včetně odměny dražebníka hradí vydražitel. K ceně dosažené 

vydražením se tak Kauce nezapočítává. Kauce je stanovena tak, že její výše přesně pokrývá 
náklady a odměnu dražebníka.  
 

Účastnící aukce jsou povinni doložit při zápisu do aukce svou totožnost, doložit složení 
kauce a popř. své oprávnění jednat za účastníka aukce. 
 
Zastupování účastníka aukce:  
účastník aukce se může dát v aukci 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 Aukční vyhlášky. Ke stažení je též na kartě této aukce na webové adrese 
www.eurodrazby.cz . 

 

http://www.eurodrazby.cz/
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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 27. ledna 2014     
 
 
 
 

dražebník  

EURODRAŽBY.CZ  a.s.  

 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………………………  

Michaela Paurová  

zmocněnec  
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