nemovitost RD Karviná-Hranice

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

vyhotovená dle § 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

I.
Datum, místo, a čas zahájení dražby
Touto „Dražební vyhláškou“ se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 31. ledna 2008
v prostorách administrativní budovy na ul. 28. října čp. 165, (ZEPTER), Ostrava-Mariánské Hory. Zahájení dražby bude provedeno
prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby), a to v 10.05 hod.
II.
Dražebník
Ostravská aukční síň s.r.o., se sídlem Ostrava, Poděbradova 41, okres Ostrava-město, IČ: 483 92 812, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 11065, zastoupena jednatelem společnosti Ing. Břetislavem
Hodanem;
III.
Navrhovatel dražby
Jan Pytlík, trvale bytem Jasmínova 2245/7, 734 01 Karviná-Mizerov, narozen 8.9.1956, zastoupen dle usnesení Okresního soudu
v Karviné č. Nc 144/2005 ze dne 25.10.2005 Statutárním městem Karviná.
IV.
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí a movitostí.
a) nemovitosti
− budova č.p. 2245 – rodinný dům, postavený na pozemku parc.č. 1825/34;
− pozemek parc.č. 1825/34 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 130 m2;
− pozemek parc.č. 1825/10 – zahrada, o celkové výměře 565 m2;
vše v katastrálním území Karviná-město, část obce Mizerov, obec Karviná, jak je uvedeno na listu vlastnictví č. 2980 pro toto
katastrální území a obec.

b) movitosti
Předmětem dražby je rovněž veškeré movité vybavení shora uvedených nemovitostí, které jsou uvedeny v Příloze č.1, jež je
nedílnou součástí této dražební vyhlášky.
V.
Popis a stav předmětu dražby
Rodinný dům byl postaven jako dvoupodlažní nepodsklepený volně stojící objekt s plochou střechou v roce 1982. Nemovitost je
umístěna v zastavěné části města na rovinném terénu s hlavním průčelím do ul. Jasínova.
Základové pásy z monolitického betonu, svislé konstrukce přízemí zděné o tloušťce zdiva 37,5 cm, udruhého podlaží 30 cm.
Stropní konstrukce s rovným podhledem, střecha krytá svařovanými živičnými pásy IPA, klempířské konstrukce z pozinkovaného
plechu úplné. Fasáda břizolitová, vnitřní omítky dvouvrstvé, obklad soklu keramický, vnitřní obklady kolem všech zařizovacích
předmětů běžné bělninové. Schody ocelové s modřínovými nástupnicemi. Dveře hladké a prosklené, okna dřevěná zdvojená,
podlahy lepené povlaky PVC, parkety JESPIL, dlažby cementový potěr, lepené povlaky PVC, keramické a parkety JESPIL.
Vytápění ústřední na zemní plyn, radiátory litinové, elektroinstalace světelná a třífázová, jističe, bleskosvod není instalován. Rozvod
vody studené a tpleé, ohřev TÚV z plynového kotle. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů. Kuchyně plynové sporáky, vnitřní
vybavení umyvadla, vana, sprcha a splachovací záchody. Ostatní vybavení zvonek, rozvody STA pod omítkou.
Vstup do prvního nadzemního podlaží zádveřím do haly, kde je umístěno přístupové schodiště do druhého nadzemního podlaží,
kuchyň, jedna obytná místnost, chodba, splachovací záchod, sprchy s umyvadlem, garáže, sklad a kotelna. Ve druhém nadzemním
podlaží se nachází chodba. kuchyň, spíž, čtyři obytné místnosti, koupelna, splachovací záchod, balkon.
Jedná se o zanedbanou nemovitost, jejíž údržbě delší dobu není věnována potřebná péče, dům není delší dobu obydlen. Střechou
zatéká, tím dochází k poškozování omítek stropní konstrukce. Konstrukce a vybavení s krátkodobou životností jsou na hranici své
životnosti, vyžadují obnovu. V roce 1998 byla provedena plynofikace rodinného domu, včetně osazení nového plynového kotle.
Radiátory a rozvody zůstaly původní.
VI.
Práva, závazky a oprávnění na předmětu dražby váznoucí
Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, právní závady ani věcná břemena a že žádná třetí osoba
není oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl vlastník omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu,
k němuž je určena. Dále navrhovatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné faktické, a to ani skryté vady předmětu dražby.
Údaje o předmětu dražby uvedené v čl. V této dražební vyhlášky, včetně práv a závazků na předmětu dražby váznoucích, jsou
uvedeny podle dostupných informací navrhovatele.
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VII.
Odhad ceny předmětů dražby v místě a čase obvyklé

Odhad ceny předmětů dražby.
a) nemovitosti
Na základě zadání dražebníka byl zpracován dle ust. § 13 zák. č. 26/2000 Sb. odhad ceny předmětu dražby v místě a čase
obvyklý posudkem soudního znalce pana Udo Wybitula ze dne 20.4.2007 pod.č. 5442-29-11407 a jeho následného Potvrzení
platnosti ze dne 10.12.2007, který je ve výši 1.900.000,- Kč.
b) movitosti
Na základě zadání dražebníka byl zpracován odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklý posudkem soudního znalce
pana Jiřího Kleina ze dne 18.5.2007 a jeho následného Potvrzení platnosti ze dne 13.12.2007, který je ve výši 14.480,- Kč.
VIII.
Nejnižší podání
Výše nejnižšího podání je stanovena částkou 1.914.480,- Kč (slovy: jeden milion devět set čtrnáct tisíc čtyři sta osmdesát
korun českých), z toho činí částka 1.900.000,- Kč za soubor nemovitostí a částka 14.480,- Kč za věci movité.
Minimální příhoz je stanoven částkou 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).
IX.
Dražební jistina
Výše dražební jistoty je stanovena částkou 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
X.
Náležitosti nezbytné pro účast v dražbě
Dle § 2 písmena g) a h) Zák.č. 26/2000 a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. jsou jednání při organizování a průběh dražeb konány
vždy v českém jazyce. Písemnosti musí být vyhotoveny v českém jazyce, jinak se k nim nepřihlíží. Tím není dotčeno právo předložit
písemnosti v jiném než českém jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka.
Účastník dražby může činit podání v průběhu dražby i v cizím jazyce, které bude tlumočeno do českého jazyka tlumočníkem,
kterého si obstará na vlastní náklady, pokud tuto skutečnost písemně oznámí dražebníkovi nejpozději při svém zápisu do seznamu
účastníků dražby.
Dražební jistota stanovená na částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) musí být uhrazena buďto bankovním
převodem na účet dražebníka č.ú. 270153910267/0100, var.s. v případě právnické osoby IČ, v případě fyzické osoby rodné číslo,
vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karviná, poštovní poukázkou, nebo v hotovosti k rukám dražebníka v jeho sídle na adrese
Poděbradova 41, Mor. Ostrava do 30.ledna 2008 (v pracovní den vždy od 08.00 hod do 16.00 hod.), jinak dne 31. ledna 2008 od
08.30 hod. do zahájení dražby licitátorem v místě dražby. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 2. ledna 2008 a končí
zahájením dražby.
Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Záruční listina musí být vystavena bankou se sídlem na
území České republiky nebo zahraniční bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem (zák.č.21/1992 Sb.
o bankách ve znění pozdějších předpisů) na území České republiky. Originál záruční listiny předá účastník dražby před zahájením
dražby dražebníkovi. Záruční listina musí být vyhotovena v českém jazyce.
Záruční listina musí splňovat dále uvedené podmínky:
V záruční listině bude uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka (věřitele), a to do výše dražební jistoty, jestliže
dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to i z důvodu, že dlužník (osoba, na jejíž žádost se
zavázala banka záruční listinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí být v záruční listině označen tak, jak je
označen v této dražební vyhlášce. Doba platnosti takové bankovní záruky musí být min. 90 dnů po skončení lhůty stanovené touto
dražební vyhláškou pro úhradu ceny dosažené vydražením. Záruční listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by
umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky či výhrady vůči dražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání o plnění
z bankovní záruky bylo učiněno až po době platnosti bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by
podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené na jinou podmínku, než je písemné požádání o plnění vyplývající
z bankovní záruky učiněné ze strany dražebníka.
Složení dražební jistoty platební kartou či šekem se nepřipouští.
Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní
poukázku, doklad o úhradě v hotovosti – pokladní složenka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.), případně může
složit dražení jistotu na místě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny „Zápis do dražby“ a bude mu přiděleno
dražební číslo.
Dokladem o složení dražební jistoty, při všech umožněných formách složení dražební jistoty, je vždy potvrzení vystavené
dražebníkem, že dražební jistota byla složena dražebníkovi v plné výši. Byla-li složena dražební jistina dražebníkovi v hotovosti,
vydá ji dražebník účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, po skončené dražbě.
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Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či s dostatečným předstihem
před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o účast v dražbě riziku, že nebude k dražbě připuštěn. K odstranění tohoto rizika by
měl zájemce o účast v dražbě konzultovat s dražebníkem způsob a jemu odpovídající nejzazší termín složení dražební jistoty.
Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník
písemně sdělí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby.
Je přípustná společná účast více účastníků dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné
účasti na dražbě je, že bude před zápisem společných účastníků do seznamu účastníků dražby předloženo dražebníkovi
čestné prohlášení všech společných účastníků dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém
předmětu dražby, jakož i zmocnění osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude opatřeno
úředně ověřenými podpisy všech společných účastníků dražby. S výjimkou určení osoby oprávněné společné účastníky
na dražbě zastupovat není žádné omezení obsažené v prohlášení účastníků dražby nebo vyplývající z jejich případné
dohody vůči dražebníkovi ani vůči třetím osobám účinné. Společní účastníci dražby odpovídají za uhrazení ceny
dosažené vydražením společně a nerozdílně.
registrace právnických osob:
− předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců;
− právnická osoba nezapisovaná do obchodního rejstříku je povinna předložit originál nebo úředně ověřenou kopii jiné
listiny potvrzující subjektivitu právnické osoby, ne starší tří měsíců;
− osoby vykonávající působnost statutárního orgánu právnické osoby, jednatel společnosti, předseda představenstva či člen
představenstva, prokura, popř. jiného zákonem upraveného orgánu, jsou povinny prokázat svou totožnost platným
průkazem totožnosti (tj. zejména občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem o povolení k pobytu cizince);
− jedná-li za právnickou osobu zástupce, je povinen předložit kromě průkazu totožnosti plnou moc k zastupování, která
musí být speciální, tzn. musí být jednoznačně, určitě a srozumitelně uvedeno, o jakou konkrétní dražbu se jedná a kterého
předmětu dražby se týká, podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen;
registrace fyzických osob:
− je-li účastníkem dražby fyzická osoba, je povinna prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti (tj. zejména
občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem o povolení k pobytu cizince);
− je-li účastníkem dražby fyzická osoba podnikatel s cílem nabýt předmět dražby do svého obchodního majetku, předloží
kromě průkazu totožnosti originál nebo úředně ověřenou kopii listiny dokládající své oprávnění k podnikání;
− pokud je účastníkem dražby jeden z manželů, je vyžadován písemný souhlas, ve formě četného prohlášení
s úředně ověřeným podpisem, druhého manžela se získáním předmětu dražby;
− je-li účastníkem dražby jeden z manželů s cílem nabýt předmět dražby do svého výlučného vlastnictví, předloží
originál či úředně ověřenou kopii listiny dokládající zúžení společného jmění manželů, případně originál či
úředně ověřenou kopii jiné listiny dokládající své oprávnění získat předmět dražby do svého výlučného
vlastnictví;
− jedná-li za fyzickou osobu zástupce (jak na základě zákona, tak na základě plné moci), je povinen předložit kromě průkazu
totožnosti své oprávnění k zastupování na základě plné moci, která musí být speciální, tzn. musí být jednoznačně, určitě a
srozumitelně uvedeno, o jakou konkrétní dražbu se jedná a kterého předmětu dražby se týká; podpis zmocnitele na plné
moci musí být úředně ověřen.
XI.
Způsob a lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením
Vydražitel je povinen podle § 29 zák. č. 26/2000 Sb. a jeho novele zák.č. 315/2006 Sb. uhradit cenu dosaženou vydražením do 30.
dubna 2008.
Dražební jistota se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydražením.
Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v
plné výši ve lhůtě uvedené v prvním odstavci toho článku shora. Dražebník je povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny
dosažené vydražením vrátit vydražiteli záruční listiny.
Cena se hradí buďto bankovním převodem ve prospěch účtu dražebníka č.ú. 270153910267/0100, variabilní symbol v případě
právnické osoby IČ, v případě fyzické osoby rodné číslo, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karviná nebo v hotovosti
k rukám dražebníka v sídle dražebníka na adrese Poděbradova 41, Mor. Ostrava.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku
udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat
úhradu škody, kterou tímto jednáním způsobil (úhrada škody bude čerpána ze složené dražební jistoty, případně požadováno plnění
bankou poskytující bankovní záruku).
XII.
Zmaření dražby
Bude-li dražba zmařena vydražitelem v důsledku neuhrazení zůstatku ceny dosažené vydražením ve stanovené lhůtě, použije se jím
složená dražební jistota včetně jejího příslušenství na náklady zmařené dražby, tj. na sjednanou odměnu dražebníka a náklady účelně
vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. Bude-li konána opakovaná dražba,
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zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené vydražitelem, který způsobil zmaření dražby, na náklady takové opakované dražby,
(a to opět včetně odměny dražebníka). Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, který
způsobil zmaření dražby. Vydražitel, který ze shora uvedeného důvodu způsobil zmaření dražby, je však povinen na vyzvání
dražebníka uhradit tu část nákladů dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby
konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem.
XIII.
Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby
1. prohlídka dne 16. ledna 2008 v 10.00 hod.
2. prohlídka dne 18. ledna 2008 v 14.00 hod.
Místo srazu na prohlídku se stanovuje před domem čp. 2245, ul Jasmínova, Karviná-Mizerov.
XVI.
Nabytí vlastnického práva:
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve výše uvedené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku
příklepu.
Po úhradě vydražené ceny vydá dražebník vydražiteli „Potvrzení o nabytí vlastnictví“ dle § 29 Zák.č.26/2000 Sb., a jeho novele
Zák. č. 315/2006 Sb. Toto potvrzení spolu s „Protokolem o dražbě“ je dokladem pro vydražitele, že nabyl vlastnické právo
k předmětu dražby.
XV.
Podmínky předání předmětu dražby vydražiteli
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle § 29 zák.č.26/2000 Sb. a jeho novele zák.č.315/2006 Sb., je dražebník
povinen nejpozději do 14 dnů od úhrady ceny dosažené vydražením vydražitelem, předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které
osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby, nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby.
O předání předmětu dražby bude sepsán protokol „Předání předmětu dražby“, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a
vydražitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů
na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na
vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu
dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
XVI.
Ostatní
Vydražitel se stává dle § 8 odst. 1 písm. b) zák. č. 357/1992 Sb. poplatníkem daně z převodu nemovitostí, přičemž základem daně z
převodu nemovitostí je cena dosažená vydražením dle § 10 cit. zákona a tato daň činí 3 % ze základu daně.
Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, právní závady ani věcná břemena a že žádná třetí osoba
není oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl vlastník omezen v nakládání nebo v jejím užívání k účelu,
k němuž je určena. Dále navrhovatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné faktické, a to ani skryté vady předmětu dražby.
Dražební vyhláška je mimo jiné uveřejněna na centrální adrese www.centralniadresa.cz.
Dražební vyhláška je k dispozici u dražebníka na adrese ul. Poděbradova 41, Ostrava-Moravská Ostrava.
V Ostravě dne ..........................................

V Karviné dne....................................................

.......................................................................
dražebník
Ostravská aukční síň s.r.o.
Ing. Břetislav Hodan
jednatel společnosti

..............................................................................
navrhovatel
Statutární město Karviná
Tomáš Hanzel
primátor
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datum dražby 31.01.2008

nemovitost RD Karviná-Hranice

Příloha č.1 Dražební vhlášky
SEZNAM MOVITÉHO MAJETKU v nemovitosti čp. 2245, ul. Jasmínová, Karviná-Mizerov, včetně znaleckých cen.
- Hala
1 1 ks čalouněná pohovka sv. čalounění, velmi opotřebená
2 1 ks čalouněné křeslo s dřevěnýma područkama, velmi opotřebené.
3 1 ks čalouněné křeslo na kovovém otočném kříži, opotřebené.
4 1 ks kamna na pevná paliva nezj. typu, starší.
5 1 ks dvouplotýnkový elektr. vařič, starý.
6 1 ks předsíňové malé závěsné zrcadlo, starší.
7 1 ks světlý předsíňový věšák, opotřebený.
8 1 ks květinový stolek s kovovou výplní, starý, opotřebený.
9 1 ks kulatý konferenční stolek, starý, opotřebený.
10 1 ks kovová židle s dřevěnou opěrkou, stará.
11 1 ks skřínkový šicí stroj zn. Minerva, starý, opotřebený.
12 1 ks noční stolek starý, opotřebený.
Celkem hala:

ocenění
80,- Kč
90,- Kč
80,- Kč
400,- Kč
50,- Kč
40,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
10,- Kč
100,- Kč
10,- Kč
900,- Kč

- Kuchyň
13 1 ks plynový sporák zn. Mora 218, starý.
14 1 ks kamna na tuhá paliva zn. Fiko, stará.
15 1 ks lednička zn.Zanussi 175l, rezivý povrch, opotřebená.
16 1 ks kovová linka Kovona, povrchová úprava smalt, vč. smaltovaného dřezu, stará, opotřebená
17 1 ks elektr. přítopové těleso zn. Eta, starší.
18 1 ks stůl na kovových nohách, starý.
19 1 ks rychlovarná konvice zn. Tesla, opotřebená.
20 2 ks židlí, staré, opotřebené. 2x 10,- Kč
21 1 ks kuchyňský lustr, starý, opotřebený.
Celkem kuchyň:

500,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
300,- Kč
100,- Kč
40,- Kč
0,- Kč
20,- Kč
10,- Kč
1.120,- Kč

- Obývací pokoj
22 1 ks čalouněná rozkládací pohovka, stará.
23 1 ks jídelní stůl, starší.
24 1 ks čalouněné křeslo, staré.
25 1 ks noční stolek s kovovou konstrukcí, starý, opotřebený.
26 1 ks nekompletní šicí stroj, starý, opotřebený, bez hodnoty.
27 1 ks sekretář, poškozený – bez hodnoty.
28 1 ks skřínka od šicího stroje, stará, opotřebená – bez hodnoty.
29 1 ks dekorační obraz „Žena“ tisk, vč. rámu.
30 1 ks soška jelena, porcelán, starší.
31 1 ks soška srnci, porcelán,starší.
32 1 ks soška dívka, patinovaná sádra, starší.
33 1 ks pokojové hodiny staré, opotřebené - bez hodnoty.
34 1 ks plastové pokojové hodiny bez skleněného chrániče – bez hodnoty.
35 1 ks pokojový lustr starý, bez hodnoty.
36 1 ks kovová garnýž vč. silonové záclony
37 1 ks starý TVP nehrající – bez hodnoty.
38 1 ks obraz „Kytice“ poškozený vlhkem a mechanicky – bez hodnoty.
39 1 ks světlý peřináč, starý.
40 2 ks křesel z toho 1 ks celočalouněné, 1 ks s dřevěnou područkou, staré, opotřebené. 2x80,-Kč
41 2 ks starých židlí, opotřebené. 2x10,-Kč
42 1 ks stará vyřazená, bílá kuchyňská linka – bez hodnoty.
43 1 ks obraz „Žně“ amatérská práce, bez hodnoty.
44 1 ks garnýž vč. silonové záclony, stará.
Celkem obývací pokoj:
Garáž
45 1 ks stará bubnová pračka, torzo – bez hodnoty.
46 1 ks starý bílý stůl, opotřebený – bez hodnoty.
Celkem garáž:
Ostravská aukční síň s.r.o.
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150,- Kč
150,- Kč
100,- Kč
20,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
30,- Kč
150,- Kč
120,- Kč
100,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
40,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
80,- Kč
160,- Kč
20,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
40,- Kč
1.160,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
datum dražby 31.01.2008

nemovitost RD Karviná-Hranice

- Pracovna
47 1 ks obývací stěna sektor Universal, skřínky se šatní dělenou skříní a nástavci, staré.
48 1 ks soška pes, porcelán.
49 1 ks závěsný lustr, mléčné sklo s květy.
50 4 ks židlí. 4x10,-Kč
51 1 ks světlý TV stolek, starý.
52 1 ks odkládací stolek na kovových nožkách.
53 1 ks přenosný radiomagnetofon zn. Sony CFD100S, starší.
54 1 ks radiopřijímač Saturn starý – bez hodnoty.
55 1 ks obraz „Krajina v zimě“, amatérská práce, bez umělecké hodnoty.
56 1 ks tmavý pracovní kancelářský stůl, starý, opotřebený.
57 1 ks kovový budík, starší.
58 1 ks kulatý bílý stůl se skleněnou deskou.
59 1 ks stará garnýž se starou silonovou záclonou.
60 2 ks skřínek z toho 1 ks na nožkách, 1 ks na soklu, opotřebené. 2x50,-Kč
61 1 ks vyšívaný obraz starý.
62 1 ks obraz „Město“ tisk.
63 1 ks monofonní kotoučový magnetofon zn. Tesla B70, starý, opotřebený – bez hodnoty.
64 1 ks monofonní gramofon ruské provenience zn. Uder, starý, opotřebený – bez hodnoty.
65 2 ks reproskříní zn. Tesla, staré. 2x50,-Kč
66 1 ks kytara, poškozená – bez hodnoty.
67 1 ks stará dvoudveřová skříň tmavá, umístěná na chodbě.
Celkem pracovna:
- Malý obývací pokoj 1.patro
68 1 ks čalouněný gauč, starý opotřebený.
69 1 ks dvéřová skřínka stará, opotřebená.
70 1 ks kytara, poškozená.
71 1 ks pokojový lustr, starý, opotřebený.
72 1 ks prosklený sekretář.
73 2 ks prosklených skřínek, staré, opotřebené. 2x80,-Kč
74 3 ks budíků, staré, opotřebené. 3x20,-Kč
75 1 ks soška slon, porcelán.
76 1 ks malé tranzistorové rádio zn. MTC, staré, opotřebené,
77 1 ks obraz „Zátoka řeky“ bez hodnoty.
78 1 ks kovová garnýž vč. silonové záclony.
79 1 ks kovová černá stolní lampička .
Celkem malý ob. pokoj:
- Velký obývací pokoj
80 1 ks čalouněná sedací souprava pohovka + 2 křesla, zničená zatékajícím stropem – bez hodnoty.
81 1 ks mahagonový konferenční stolek, opotřebený.
82 1 ks židle – kovová konstrukce.
83 1 ks televizní stolek starší.
84 1 ks BTVp zn. Tesla, starší.
85 1 ks pokojové svítidlo se šesti světly dřevěná konstrukce, starší.
86 1 ks obývací stěna světlá lesk.
87 1 ks budík zn. Prim, starší.
88 1 ks kávová souprava porcelán, zl. dekor 6šálků s podšálky, mléčenka, konvice, cukřenka.
89 1 ks váza výšky 50cm, olovnaté sklo polobrus.
90 1 ks váza zúžená, olovnaté sklo polobrus.
91 1 ks džbánek, olovnaté sklo polobrus.
92 1 ks karafa lité sklo.
93 1 ks úzká váza, olovnaté sklo polobrus.
94 1 ks košík, olovnaté sklo polobrus.
95 1 ks dóza s poklopem, olovnaté sklo polobrus.
96 2 ks vinných číší, olovnatoé sklo polobrus. 2x30,-Kč
97 1 ks košík, olovnaté sklo polobrus.
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800,- Kč
50,- Kč
20,- Kč
40,- Kč
30,- Kč
20,- Kč
100,- Kč
0,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
40,- Kč
100,- Kč
20,- Kč
10,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
100,- Kč
0,- Kč
20,- Kč
1.570,- Kč

100,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
40,- Kč
450,- Kč
160,- Kč
60,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
0,- Kč
40,- Kč
30,- Kč
1.130,- Kč

0,- Kč
400,- Kč
10,- Kč
30,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
1.200,- Kč
20,- Kč
200,- Kč
150,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
40,- Kč
120,- Kč
150,- Kč
160,- Kč
60,- Kč
120,- Kč

datum dražby 31.01.2008

nemovitost RD Karviná-Hranice

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

1 ks miska odlévané olovnaté sklo.
1 kompotová souprava žluté lité sklo 6malých + 1 velká miska.
1 ks velký oválný tác olovnaté sklo polobrus.
5 ks skleněných misek v sestavě, odlévané sklo.
1 ks čínská amforka, porcelán.
4 ks štamprlat čtvercový podstavec, olovnaté sklo. 4x15,-Kč
1 ks oválná vyšší miska, olovnaté sklo.
1 ks váza s vyřezávanými horními okraji, olovnaté sklo polobrus.
1 ks cukřenka, odlévané olovnaté sklo.
3 ks napoleonek, olovnaté sklo, polobrus. 3x30,-Kč
1 ks wiskovka, odlévané sklo.
1 ks porcelánový omáčník, dekor květ.
6 ks porcelánových štamprlat, uvnitř galvanizované zlacení. 6x15,-Kč
2 ks zlacených napoleonek, 2x15,-Kč
2 ks vysokých číší, zlacené, dekor. 2x20,-Kč
1 ks černobílá soška klauna, porcelán.
2 ks vinných číší, olovnaté sklo polobrus. 2x25,-Kč
1 ks malý košík, lité sklo.
3 ks skleněných flakonů - souprava, staré.
1 ks obraz „Šeříky“ amaterská práce, poškozený.
1 ks dřevěná garnýž vč. silonové záclony.
1 ks dekorační soška labuť.
1 ks soška chlapec s husami.
1 ks jídelní stůl starý.
1 ks pokojový stojanový elektr. ventilátor, starý.
1 ks popelník, lité sklo, starý.
1 ks váza sklo, malované stromy.
1 ks obraz „Zátoka“ amatérská práce.
Celkem velký OP:

120,- Kč
300,- Kč
190,- Kč
150,- Kč
120,- Kč
60,- Kč
140,- Kč
150,- Kč
80,- Kč
90,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
90,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
0,- Kč
40,- Kč
40,- Kč
120,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
40,- Kč
450,- Kč
100,- Kč
6.080,- Kč

Celkem kuchyně 1 p.:

120,- Kč
400,- Kč
50,- Kč
120,- Kč
20,- Kč
150,- Kč
50,- Kč
450,- Kč
200,- Kč
0,- Kč
100,- Kč
40,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
0,- Kč
60,- Kč
1.840,- Kč

- Kuchyň 1. patro
126 1 ks spodní kuchyňská skřínka s dřezem, stará.
127 1 ks plynový sporák zn. Mora 813, starší.
128 1 ks lednička Calex de lux, poškozená, stará.
129 1 ks mraznička Calex stará, opotřebená.
130 1 ks třídveřová závěsná skřínka, stará.
131 1 ks mraznička LEC stará.
132 1 ks malé tranzistorové rádio MTC, starší.
133 1 ks mosazný hmoždíř s paličkou.
134 1 ks elektr. topidlo zn. Eta
135 1 ks rádio Tesla staré, opotřebené.
136 1 ks PB bomba s prošlou lhůtou tlakové revize.
137 1 ks starý stůl.
138 1 ks dřevěná židle, stará.
139 1 ks malá závěsná skřínka, stará.
140 1 ks garnýž se záclonou + 2 záclonky, staré.
141 1 ks reprodukce obraz „Karviná“ bez hodnoty.
142 1 ks malovaná nádoba se zátkou hlavy panáčka, starší.

-Ložnice 1.patro
143 1 ks starý lustr, opotřebený.
1 ložnice – manželská postel, 2 noční stolky, toaletní skřínka se zrcadlem, 2 ks skříní, - vše staré,
144
opotřebené.
145 1 ks starý přídavný stolek, bez hodnoty.
146 2 ks obrazů s náboženskými motivy, tisk – staré. 2x80,-Kč
147 1 ks samovar
Celkem ložnice:
Celkem movitosti
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20,- Kč
400,- Kč
0,- Kč
160,- Kč
100,- Kč
680,- Kč
14.480,- Kč

datum dražby 31.01.2008

