Údaje z Protokolu o provedene drazbe dobrovolne elektronicke
v souladu s ust. § 27 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
DD-O/01/21
Dražba se koná elektronicky prostřednictvím internetového portálu www.ElektronickeDrazby.cz.

Předmět dražby
Začátek dražby
Konec dražby (tj. okamžik příklepu)
Cena dle znaleckého posudku
Nejnižší podání
Cena dosažená vydražením

Pozemek parc.č. 1534 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 627, část obce Polanka nad Odrou, rodinný
dům, zapsaný v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3033 pro katastrální území Polanka nad Odrou, obec Ostrava, včetně
všech součástí a příslušenství.
5.10.2021, 10:00:00
07.10.2021, 15:30:06.273
650 000 Kč
455 000 Kč
2 025 000 Kč

Označení práv a závazků na předmětu této dražby váznoucích a s ním spojených:
Nejsou. Popis předmětu dražby a popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, je převzat ze znaleckého posudku. Dražebník upozorňuje, že údaje uvedené v
dražební vyhlášce, zejména pak o předmětu dražby, o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených jsou
uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební
vyhláškou.
Označení stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Předmětem dražby je pozemek parc.č. 1534 s rodinným domem č.p. 627, to vše včetně všech součástí a příslušenství, zejména dřevěnou přístavbou rodinného
domu, samostatně stojící hospodářskou budovou a oplocením na tomto pozemku se nacházejících a dále přípojek inženýrských sítí.
Rodinný dům č.p. 627 Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a neupravenými půdními prostory. Dům byl v minulosti dle
dostupných podkladů využíván jako dvougenerační. V 1.NP se nacházel byt o dispoziční velikosti 2+1, ve 2.NP se nacházel byt o dispoziční velikosti 1+1, se společným
hygienickým zázemím v 1.NP domu. Vybavení domu je zcela nefunkční, vybavení kuchyně bylo odstraněno. Základy domu jsou betonové, svislé nosné konstrukce
jsou zděné. Střecha je valbová krytá osinkocementovými šablonami, stropy jsou dřevěné, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou
vápenné, v hygienickém zázemí a v místě původní kuchyně jsou provedeny keramické obklady. Podlahy jsou kryté převážně PVC a dlažbami. Schodiště je betonové
s teracovým povrchem, okna jsou dřevěná dvojitá špaletová, dveře jsou náplňové. V koupelně se nachází vana, WC je samostatné, v místě původní kuchyně je pouze
umyvadlo. Dům byl v minulosti napojen na veškeré inženýrské sítě: vodovod, plyn a elektro z řadu, kanalizace do řadu. Nyníjsou přípojky plynu a elektro odpojeny,
dle předložených podkladů byly elektroměr a plynoměr demontovány v roce 2015, kdy byla rovněž přerušena dodávka vody. Dům byl v minulosti vytápěn
kombinovaným plynovým kotlem s rozvody ÚT, zdroj vytápění sloužil i k ohřevu vody. Užitná plocha rodinného domu celkem 107,3 m2
Dům byl dle dostupných informací postaven v roce 1924, nástavba 2.NP domu byla provedena v roce 1968. V katastru nemovitostí je evidován jako rodinný dům.
Dům se nachází ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, dlouhodobě je bez využití (přesná doba nezjištěna) a jakékoli údržby. Dům je narušen zatečením z
nefunkční střešní krytiny a vlivy zvýšené vlhkosti z důvodu umístění v bezprostřední blízkosti řeky Polančice (vysoká hladina spodní vody). PENB: dle průkazu
energetické náročnosti budovy ze dne 13.3.2019 je dům zařazen do energetické třídy G. Na severní straně domu se nachází jednopodlažní přístavba dřevěné
konstrukce (hospodářská část – původní mlat), která je ve výrazně zhoršeném stavu, vhodná k demolici. Samostatná dřevěná hospodářská budova je rovněž ve
výrazně zhoršeném stavu, vhodná k demolici. Přístavba domu i hospodářská budova nejsou evidovány v katastru nemovitostí.
Pozemek parc.č. 1534 V katastru nemovitostí je evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, s výměrou 425 m 2. Je částečně zastavěn rodinným domem č.p. 627
s přístavbou a dále hospodářskou budovou. Zbývající část pozemku tvoří zahrada. Dle územního plánu je pozemek situován v zóně pro bydlení v rodinných domech.
Pozemek se nachází na pravém břehu vodního toku Polančice, dům č.p. 627 je situován ve vzdálenosti cca 10 m od tohoto vodního toku. Dle informací zjištěných
z databáze České asociace pojišťoven je dům zařazen do zóny 4, s vysokým nebezpečím výskytu povodně/záplavy. Z hlediska zátopových území se předmět dražby
nachází v aktivní záplavové zóně Q20 (20-leté vody).
V katastru nemovitostí, na listu vlastnictví č. 3033 pro k. ú. Polanka nad Odrou, části B, je ve prospěch pozemku parc.č. 1534 zapsáno oprávnění z věcného břemena
čerpání vody ze studny na zahradě u domu č.p. 67 - povinnost je vůči pozemku parc.č. 1565/3, a to na základě usnesení soudu číslo deníku 1689/1928.
Označení dražebníka:
GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26019
Označení licitátora:
Ing. Ivo Gavlas, nar. 19. 7. 1961, Na pískách 945/132, Dejvice, 160 00 Praha 6
V Praze dne 8.10.2021
GAVLAS, spol. s r.o.
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