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DOBROVOLNÉ DRAŽBY dle zákona č. 26/2000
Místo konání: Městský úřad Chomutov, nám. 1. máje č. p. 1, Chomutov, zasedací místnost 
č. 13 v I. patře (stará radnice), datum konání: 11. prosince 2003 (čtvrtek) od 15.00 hodin11. prosince 2003 (čtvrtek) od 15.00 hodin

Dobrovolné dražby opakované a první – pozemkyDobrovolné dražby opakované a první – pozemky

č. lokalita pozemek č. – vedený o výměře na stavbu RD dražební 
jistota /kč/

nejnižší podá-
ní /Kč/

01. Na Průhoně 

3156/2 – ostatní plocha o výměře 735 m2

3158/1 – ostatní plocha o výměře 844 m2

3160/37 – orná půda o výměře 3403 m2

3160/38 – orná půda o výměře 72 m2

3160/39 – orná půda o výměře 104 m2

3160/45 – orná půda o výměře 606 m2

3160/46 – orná půda o výměře 8880 m2 

527.682,- 2.405.720,-

02. Hraničářská 1868/1 – zahrada o výměře 504 m2 22.702,- 113.510,-

Dobrovolné dražby opakované - domy a nebytové prostory s pozemkyDobrovolné dražby opakované - domy a nebytové prostory s pozemky

č.
číslo

popisné
/č. NP

ulice Pozemková
parcela číslo o výměře

Uživatelé 
bytů/ NP

dražební 
jistota 
/v Kč/

nejnižší podá-
ní /Kč/

03. 950 Beethovenova 3103 – zastavěná plocha – 385 m2

3037/3 – ostatní plocha – 68 m2 1/0 305.543,- 1.527.715,-

04. 3407 Kadaňská 2561 – zastavěná plocha – 184 m2 6/0 99.590,- 497.950,-
05. 3538 Osvobození 2906 – zastavěná plocha – 203 m2 4/0 62.362,- 311.810,-
06. 3549 Kadaňská 2905 – zastavěná plocha – 192 m2 5/0 94.752,- 473.760,-
07. 3550 Kadaňská 2904 – zastavěná plocha – 192 m2 2/0 85.248,- 426.240,-
08. 3416 Palachova 2553 – zastavěná plocha – 141 m2 6/0 45.992,- 229.960,-
09. 3566 Kadaňská 2899 – zastavěná plocha – 198 m2 3/0 66.751,- 333.755,-

10. 578 Na Moráni 4223 – zastavěná plocha – 104 m2

4222/1 – zahrada – 1268 m2 1/0 71.162,- 355.810,-

11. 4200/301 Bezručova Nebytový prostor v přízemí o velikosti 24,9 m2 0/0 8.000,- 40.000,-

12. 4210/301 Jiráskova Nebytový prostor v podzemním podlaží 
o velikosti 15,6 m2 0/0 6.000,- 30.000,-

13. 4596/303 Kundratická Nebytový prostor ve 2. patře o velikosti 16,7 m2 0/0 8.000,- 40.000,-
14. 4596/317 Kundratická Nebytový prostor v 6. patře o velikosti 19,7 m2 0/1 10.000,- 50.000,-

1. Dražebník: Město Chomutov, IČO 261891, Zborovská 4602, Chomutov, PSČ 430 28 zastoupeno: 
 Ing. Jan Řehák místostarosta města Chomutov, Ing. Rudolf Kozák místostarosta města Chomutov a Ing. Ivana Řápková starostka města Chomutov 
2. Zápis na dražbu se provádí v den dražby od 10.00 do 14.00 hodin na Odboru správy majetku městaZápis na dražbu se provádí v den dražby od 10.00 do 14.00 hodin na Odboru správy majetku města, nám. 1. máje č.p. 1 přízemí (vchod od městské 

policie). Dle dražebního řádu je nutné při zápisu v den dražby doložit potvrzení o zaplacení dražební jistoty ve výši 20% na depozitní účet č. potvrzení o zaplacení dražební jistoty ve výši 20% na depozitní účet č. 
6015-626-441/0100, variabilní symbol 9999, vedený u Komerční banky v Chomutově, nebo složit dražební jistinu v hotovosti k rukám dražebníka. 6015-626-441/0100, variabilní symbol 9999, vedený u Komerční banky v Chomutově, nebo složit dražební jistinu v hotovosti k rukám dražebníka. 
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 11. 11. 2003 a končí zahájením dražby.11. 11. 2003 a končí zahájením dražby.

 Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražeb-
níkovi, nebo v hotovosti pokud bude složena dražební jistota v hotovosti a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby.

3. Prohlídky dražených nemovitostí byly stanoveny na 27. 11. a 04. 12. 2003 ve 13.00 27. 11. a 04. 12. 2003 ve 13.00 hod. Sraz zájemců je na odboru správy majetku města (sl. Ca-
hajlová), MěÚ, nám. 1. máje - přízemí. Pokud nebude umožněna řádná prohlídka předmětu dražby, bude provedena v rámci možností.

4. Jednotlivé dražební vyhlášky, podrobný popis nemovitostí včetně znaleckých posudků všech objektů a dražební řád je k dispozici na odboru správy 
majetku města - sl. Cahajlová tel: 474/637 471, e-mail: r.cahajlova@chomutov-mesto.cz nebo p. Klíma tel: 474/637 463, e-mail m.klima@chomutov-
-mesto.cz. Dražební řád je též zveřejněn ve vstupní hale Městského úřadu v Chomutově. 

5. Způsob úhrady ceny: Cena dosažená vydražením musí být zaplacena bankovním převodem na účet č. 19-626-441/0100, variabilní symbol pro 
domy 3112 + č. p. vydraženého objektu, variabilní symbol pro pozemky 3111 + č.pozemku, variabilní symbol pro nebytové prostory 021+č.p.+ č. 
nebytového prostoru vedený u Komerční banky v Chomutově. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na 
cenu dosaženou vydražením.

 Cena nemovitosti musí být doplacena: v den dražby – pokud je cena dosažená vydražením do 200.000,- Kčv den dražby – pokud je cena dosažená vydražením do 200.000,- Kč
    do 10 dnů ode dne dražby – pokud je cena dosažená vydražením do 500.000,- Kčdo 10 dnů ode dne dražby – pokud je cena dosažená vydražením do 500.000,- Kč
    do 90 dnů ode dne dražby – pokud je cena dosažená vydražením nad 500.000,- Kčdo 90 dnů ode dne dražby – pokud je cena dosažená vydražením nad 500.000,- Kč    

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou je nepřípustná.
 Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby v okamžiku udělení příklepu. 

V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a dražebník bude požadovat úhradu škody ve výši složené dražební jistoty.
6. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli dle § 29 zák. č. 26/2000: Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník 

povinen předat vydražiteli nemovitosti. 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.

• Prodám drtič zahradního odpaduProdám drtič zahradního odpadu, cirku-
lárku, sedmišuplíkový mrazák zn. Gorenje. 
Vše skoro nové, lacino, důvod rozvod. Lukeš, 
E. Krásnohorské 4552, Chomutov. 

• Prodám sedací soupravuProdám sedací soupravu, tmavě zelená, 
pěkná, rozkládací. Tel. 606/846 379.

• Levně prodám dámský kožíšek Levně prodám dámský kožíšek 
– panenka, koženou bundu – hnědá, v pase 
s páskem, dlouhý kožíšek – vel. 40 – 42. 
Cena dohodou. Tel. 608/866 430.

• Prodám věšákovou stěnu do předsíně Prodám věšákovou stěnu do předsíně 
s velkým zrcadlem. Velikost 120x210 cm, za 
250 Kč. Tel. 602/846 052.

• Levně prodám rozkládací stůl Levně prodám rozkládací stůl + 4 židle, 
2 postele s úložným prostorem, šatní skříň, 
vysavač v záruce – 6 měsíců starý, 2 pěkné 
lustry. Tel. 608/866 430.

• Prodám Daewoo Nubira Prodám Daewoo Nubira 2.0 16V combi, 
r.v. 12/98, zelená metalíza, max. výbava, vše 
v el., 2x airbag, klima, 100% stav, cena 135 
000 Kč. Tel. 724/008 559.

• Prodám starší automatickou Prodám starší automatickou pračku znač-
ky Tatramat za 2 000 Kč. Tel. 605/277 836.

• Prodám jehňataProdám jehňata, berany a kozla. Levně. 
Tel. 606/355 363.

• Prodám rozestavěný sněžný skútr Prodám rozestavěný sněžný skútr domá-
cí výroby. Cena 2 500 Kč. Tel. 728/502 822.

• Prodám nový rotopedProdám nový rotoped, původní cena 
5 000, nyní 3 000 Kč. Tel. 728/887 935.

• Prodám levně harmoniumProdám levně harmonium, rok výroby 
1894. Tel. 721/660 669, volejte večer. 

• Prodám hoblovku 40Prodám hoblovku 40, pohon 5 kW, po-
suvný stůl, celá ve dřevě, náhr. nože. Cena 
5 000 Kč, sleva možná. Tel. 605/126 161.

• Prodám malé dětské kolo s přídavnými Prodám malé dětské kolo s přídavnými 
kolečkykolečky, nové, původní cena 1 600, nyní 
1 000 Kč, možná sleva. Tel. 605/573 377 
nebo po 20. hodině 474/622 635.

• Nabízím originální obrazy Nabízím originální obrazy olej, křídy na 
fakturu s DPH. Tel. 604/160 879.

• Prodám dětskou zimní kombinézuProdám dětskou zimní kombinézu, teplá 
– uvnitř kožíšek, modro-bílá s kapucí, veli-
kost 80, nošená 1 měsíc. Cena 300 Kč. Tel. 
608/078 257.

• Prodám dva rybářské pruty Prodám dva rybářské pruty zn. Silstar 
3 m + 2 navijáky Silstar VIP60. Cena 700 
Kč/kus. Tel. 723/911 216.

• Prodám kompletně zařízenou místnost Prodám kompletně zařízenou místnost 
vhodnou jako obývací pokoj v černé barvě. 
Ikea. Cena 19 000 Kč. Tel. 732/406 163.

• Prodám LIAZ s hydraulickou rukouProdám LIAZ s hydraulickou rukou. 
Nepojízdný s papíry. Cena 22 000 Kč. Tel. 
603/816 351.

• Prodám rozkládací sedací Prodám rozkládací sedací soupravu 
(2 křesla). Tel. 474/628 037.

• Prodám plynový sporák Prodám plynový sporák zn. Mora 218, 
funkční, zachovalý, dohoda. Tel. 776/314 073.

• Zdvojené okno Zdvojené okno 200/160, 1 kř. kyvné, 
1 kř. otočné, kočárek rozkládací, židle ku-

chyňské 4 ks, vše zachovalé – velmi levně. 
Tel. 474/627 398.

• Prodám dámský černý kožich Prodám dámský černý kožich – persián, 
vel. 53/170 – 3 000 Kč. Dále pánský dlouhý 
kabát prošívaný, šedý, vel. 56 – za 300 Kč. 
Tel. 474/628 541.

• Prodám univerzální kultur. lavičku Prodám univerzální kultur. lavičku 
a stojany na benchpress a dřepy. Velkou čin-
ku do 200 kg. Vše kvalitní samovýroba za 
7 000 Kč. Tel. 474/644 026.

• Prodám starší ložniciProdám starší ložnici, bříza, bílé boky. 
Dále palandu dřevotříska, pevná. Tel. 474/
688 320, 728/173 521.

• Prodám sportovní kočár Prodám sportovní kočár s pláštěnkou, 
nánožníkem, není hluboký. Levně – dohoda. 
Tel. 737/604 667.

• Prodám hluboký kočárek Prodám hluboký kočárek zn. Chicco, 
modro-žlutý, přidám přenosnou tašku na bři-
še a plymo. Cena 1 500 Kč. Tel. 721/378 646.

• Prodám kočárek pro dvojčataProdám kočárek pro dvojčata, půl roku 
používaný + pláštěnka, nánožník. Cena 
3 000 Kč. Tel. 602/812 084.

• Panel přenosný na el. systémPanel přenosný na el. systém, ohřívá se 
olej, osm radiátorových žeber – váha 34 kg. 
Cena 300 Kč. Tel. 474/626 487.

• Prodám starší leštěnou skříň Prodám starší leštěnou skříň 145x99x58 
cm. Vhodná na chatu. Cena 500 Kč. Tel. 
777/208 866.

• Psací stůl světlý Psací stůl světlý – vlevo 4 šuplíky. Cena 
500 Kč. Tel. 474/626 487. 

• Prodám dětské kolo Prodám dětské kolo na 7 let, cena 500 
Kč. Tel. 728/844 429.

• Prodám 2 ks pneu Prodám 2 ks pneu s ráfkem 165/70R13 
– zimní 5 mm na Forman r. v. 1991. Cena 
celkem 800 Kč. Tel. 728/844 429.

• Prodám 2 metry vysokou palmu Prodám 2 metry vysokou palmu drace-
na, světle zelenkavou s bílým lemem podél 
listů. Vhodný dárek. Tel. 732/406 163.

• Prodám novou ruční radiostanici CV40Prodám novou ruční radiostanici CV40, 
40 kanálů v pásmu CB, výkon 4W, na tuž-
kové baterie. Původní cena 2 799, nyní jen 
1 400 Kč. Tel. 607/586 466 večer.

• Prodám kožešinové paleto Prodám kožešinové paleto ve světlém 
odstínu, velikost 40. 

• Vhodný dárekVhodný dárek. Cena 1 000 Kč. Tel. 
732/406 163.

• Prodám knihy: Prodám knihy: 2x Hašek, 1x Jágr, Gretz-
ky, Hlinka, 2x NHL – celkem 7 knih za 700 
Kč + zdarma 6 knih P. Urban (vtipy). Tel. 
605/511 301.

• Prodám mrazák CalexProdám mrazák Calex, objem 50 litrů, za-
chovalý, levně, cena 500 Kč. Tel. 604/159 061.

• Prodám Renault 19 CachamadeProdám Renault 19 Cachamade, 1721 
cm3, r. v. 1990, slušný stav, STK 11/05, el. 
okna, centrál, cena 45.000,- Kč, sleva mož-
ná. Tel. : 737 300 717.

• Prodám vojenskou helmu USProdám vojenskou helmu US, ocelovou 
s vložkou + povlak Woodland. Cena dohodou. 
Tel. 728/155 600.

• Prodám nové magnetické vložky do bot Prodám nové magnetické vložky do bot 
(8 magnetů), vel. 41 – 45, původní cena 149 Kč 
nyní 80 Kč. Tel. 607/586 466 večer.

• Prodám elektrický sporák Prodám elektrický sporák zn. Gorenje, 
4 plotýnky, horkovzdušná trouba, perfektní 
stav, cena 2 500 Kč. Tel. 721/624 668.

• Prodám nový bílý překapávač Prodám nový bílý překapávač kávy za 
350 Kč, navíc zdarma pánskou hnědou kože-
nou bundu vel. 46 – 48. Tel. 474/680 122.

• Golfky – smart alu – odpružené, poloho-Golfky – smart alu – odpružené, poloho-
vacívací, tmavě modré, málo používané, bouda 

a pláštěnka. Původní cena 4 600, nyní za 
2 000 Kč. Tel. 723/605 441.

• Prodám dámský vlněný rolákProdám dámský vlněný rolák, vhodný na 
hory, zeleno-černá kombinace, vel. 42-44 za 
250 Kč. Tel. 474/680 122.

• Prodám kožené zánovní kopačky Prodám kožené zánovní kopačky (ko-
líky) zn. Puma Dalglishsilver vel. 42, málo 
používané – 300 Kč. Tel. 723/605 441.

• Prodám kimono na bojové sporty Prodám kimono na bojové sporty (All-
kampf Jitsu apod.) vel. 130 – 150, bílé – 200 
Kč. Tel. 723/605 441.

• Prodám válendu s úložným prostorem Prodám válendu s úložným prostorem 
– pružinová matrace – 500 Kč. Tel. 723/605 
441.

• Šatní skříň – dřevo Šatní skříň – dřevo hnědý dub a tři 
úložné skříňky s dvířky (malá stěna) z lípy 
– levně. Tel. 723/605 441.

• Mrazák Calex Mrazák Calex 52 dm3 – 200 Kč, travní 
sekačka el. – 200 Kč. Vše funkční. Tel. 474/
627 398.

• Prodám Škoda Forman 135 LProdám Škoda Forman 135 L, 11/92, TK 
a emise do 11/2003. Cena 35 000 Kč. Cena 
odpovídá stavu. Tel. 777/608 328.

• Křišťálový lustrKřišťálový lustr, 2 taburety, věšákovou 
stěnu, rozkládací sedačku na chalupu, teplé 
závěsy, na balení cigaret tabák D1 250 g. 
Vše levně. Tel. 605/806 665.

KoupěKoupě
• Koupím byt v osobním vlastnictví Koupím byt v osobním vlastnictví 1+2 

s balkonem v Chomutově – okolí Luny nebo 
Plusu. Mohu nabídnout byt 1+3 velký bez 
balkonu blízko Luny. Tel. 603/985 607.

• Kdo daruje nebo prodá dřevěnou postel Kdo daruje nebo prodá dřevěnou postel 
po babičce? Tel. 603/574 588.

• Koupím prosklené či plné pokojové Koupím prosklené či plné pokojové 
dveře dveře šíře 85 cm pravé. Nabídněte na tel. 
776/198 725 nebo záznamník 474/686 
328.

• Koupím dětské lyže Koupím dětské lyže 80 cm, vázání přímo 
na boty. Tel. 605/709 380.

• Koupím paroží na celé lebceKoupím paroží na celé lebce, trofeje di-
vočáků, jelení a daňčí shozy. Neposílat SMS, 
tel. 603/337 453.

• Koupím Multicar plně funkční Koupím Multicar plně funkční s hydrau-
lickou radlicí na odhrabávání sněhu. Levně. 
Tel. 603/816 351.

• Koupím malotraktor Koupím malotraktor s pluhem na odhra-
bávání sněhu. Levně. Tel. 603/816 351.

Pronájem Pronájem 
• Hledám pronájem bytu 1+1 Hledám pronájem bytu 1+1 v okolí Cho-

mutova. Nájemné okolo 3 000 Kč. Nabídněte 
prosím. Tel. 732/627 035.

• Hledám pronájem garáže Hledám pronájem garáže blízko centra 
Chomutova – na zimu, cca polovina listopa-

du až polovina dubna, za rozumnou cenu. 
Tel. 737/750 634.

• Pronajmu – koupím garáž Pronajmu – koupím garáž v docházkové 
vzdálenosti od Dehtochemy – Delvity. Tel. 
602/932 515.

• Pronajmu byt 1+1 Pronajmu byt 1+1 v osobním vlastnictví, 
Jiráskova ul., vratná kauce 7 000 Kč, nájem + 
služby 4 200 Kč. Spěchá. Tel. 608/807 168.

• Pronajmu větší garsonku Pronajmu větší garsonku v klidné 
části Chomutova, zděná koupelna, plovoucí 
podlaha, cena 4 500 Kč včetně energie. Tel. 
777/638 962, volat po 17. hodině.

OstatníOstatní
• Blondýnka 62/164, plnoštíhláBlondýnka 62/164, plnoštíhlá, hledá 

muže od 60 do 66 let. Pouze Chomutovsko 
a blízké okolí. Tel. 728/841 162.

• Vyměním dr. byt 2+1Vyměním dr. byt 2+1, 3. patro bez vý-
tahu ve středu města za podobný, i menší, 
1. patro. Sídliště ne. Nemoc. Tel. 474/652 303.

• Daruji tříletou fenku šarpeje Daruji tříletou fenku šarpeje do dob-
rých rukou. Je mírné povahy, přítulná, nená-
ročná. Vážné rodinné důvody. Tel. 474/627 
155 večer.

• Pohlídám vaše dítěPohlídám vaše dítě, věk ani národnost 
nerozhoduje. Jsem důchodkyně žijící v ro-
dinném domku na klidném místě. Jen vážně. 
Tel. 474/622 869.

• Kdo přenechá starý šicí stroj Kdo přenechá starý šicí stroj Veritas 
nebo náhradní díly? Jde mi hlavně o šlapku, 
člunek a jiné. Tel. 737/604 667.

• Vyměním byt 2+1 v os. vlVyměním byt 2+1 v os. vl. u Luny za 3+1 
v CV – ne velká sídliště. Tel. 604/723 805.

• Hledám brigádu na víkendy Hledám brigádu na víkendy – veškeré 
zednické práce, štuk, obklad, dlažba, ma-
lování, okr. omítky. Jen Chomutovsko. Tel. 
605/511 301.


