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Cestovní agentura Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a. s. ve 
spolupráci s Městským úřadem v Chomutově a Jirkově zabezpečuje provoz 
zlevněné rekreační dopravy s platností od 6. 12. 2003 do 27. 3. 2004. 
Jirkov - Chomutov - Klínovec - Boží Dar a zpětJirkov - Chomutov - Klínovec - Boží Dar a zpět
 7.30  Jirkov AN, stan. č. 2                                               17.35
 8.00  Chomutov AN, stan. č. 9                                          17.20 
 9.15  Klínovec, park. Nástup                                           16.00
 9.30  Boží Dar, parkoviště                                              15.30
Tato trasa bude provozována vždy v sobotu a také: 22., 23., 28., 29., 30. 12. 
2003, 1. 2., 16., 17., 18., 19., 20., 22. 2. 2004.
Jízdné:  v autobuse  v předprodeji
Kovářská, Č. Hamry, Klínovec, B. Dar  50,- Kč, 25,- Kč  45,- Kč, 20,- Kč 
Výsluní, Měděnec, H. Halže  45,- Kč, 23,- Kč
Jízdenka platí i pro cestu zpět. 
Jirkov - Chomutov - Hora sv. Šebestiána Jirkov - Chomutov - Hora sv. Šebestiána  
 8.00  Jirkov AN, stan. č. 2
 8.30  Chomutov AN, stan. č. 6 
 9.00  Hora sv. Šebestiána, náměstí 
Chomutov - Jirkov - Pyšná a zpětChomutov - Jirkov - Pyšná a zpět
 9.30  Chomutov AN, stan. č. 6                                               ---
 9.45  Jirkov AN, stan. č. 2                                              16.30
 10.15  Pyšná, parkoviště                                                 16.00
Autobus končí na zastávce MHD - CV, Písečná - zdr. středisko. 
Tyto trasy budou provozovány vždy v neděli, za dobrých sněhových podmínek. Tyto trasy budou provozovány vždy v neděli, za dobrých sněhových podmínek. 
Jízdné: v autobuse: 20,- Kč, 10,- Kč 
Jirkov-Chomutov-Marienberg (aquapark) a zpětJirkov-Chomutov-Marienberg (aquapark) a zpět
  7.30  Jirkov AN, stan. č. 2                                              14.30
 8.00  Chomutov AN, stan. č. 1                                          14.15
 9.00  Marienberg, parkoviště                                           13.00
Tato trasa bude provozována Tato trasa bude provozována v sobotu 13. 12. 2003, 31. 1., 21. 2., 20. 3. 2004. 
Jízdné: v předprodeji: 50,- Kč, 25,- Kč. Jízdenka platí i pro cestu zpět. 
Informace pro cestující:Informace pro cestující:
• Doba příjezdu do cílové stanice je z důvodu klimatických podmínek pouze 

orientační. 
• Přeprava bude uskutečňována pouze při obsazení více než 10-ti míst. 
• Lyže budou přepravovány pouze v obalu. 
•  Děti do 6-ti let budou přepravovány zdarma bez nároku na místo k sezení. 
• Předprodej místenek na AN v Chomutově a v Jirkově v pondělí až pátek od 

5.00 do 17.00 hodin. 
Bližší informace na tel.: 474 651 414, 474 684 130, 723 577 150. DPCHJ a. s. 

Nabídka zimní rekreační dopravy 

V Kulturním a společenském 
středisku na Zahradní se uskuteč-
nilo česko-německé podnikatelské 
setkání v oboru stavebnictví, kte-
ré pořádala Okresní hospodářská 
komora v Chomutově ve spolu-
práci s Průmyslovou a obchod-
ní komorou jihozápadní Sasko.
V průběhu setkání byli zástupci 
českých i německých firem se-
známeni s hospodářskou struk-
turou a dotačními tituly pro malé 
a střední podnikatele na území 
Euroregionu Krušnohoří ČR i SRN, 
informováni o obchodních akti-
vitách z právního hlediska v ČR 
a v SRN a nedílnou součástí byla 
kooperační burza, jejímž cílem 
bylo zprostředkování kontaktů 
a další spolupráce.                  (red)

Uspořádali česko-německé
podnikatelské setkání
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ProdejProdej
• Prodám auto VAZ 2101 Prodám auto VAZ 2101 obs. 1200 

v dobrém stavu, garážované, najeto 
jen 48 tisíc km, závěsné zařízení, cena 
dohodou. Tel. 721/428 870.

• Prodám plynový sporákProdám plynový sporák. Levně. 
Tel. 606/861 632.

• Prodám autosedačku Prodám autosedačku zn. Jacoo 
0 - 10 kg, modro-červené barvy, s 
odnímatelnou stříškou, záhlavníčkem 
a úložným prostorem. Cena 500 Kč. Tel. 
777/208 866.

• Prodám malou sedací soupravu Prodám malou sedací soupravu 
3+1+1 světle šedo-hnědé čalounění. 
Není rozkládací. Za 1 200 Kč. Tel. 
474/624 292.

• Prodám malou variabilní stěnuProdám malou variabilní stěnu, 
světlé dřevo, vhodná do dětského 
i obývacího pokoje. Tel. 605/149 896, 
474/656 463.

• Prodám levně bavlnky Prodám levně bavlnky na vyšívání, 
řeznický vál a dva hrnce 50 litrů. Tel. 
474/686 077, po 17. hodině.

• Prodám pneu NR55 Prodám pneu NR55 nové 11/20 
2 ks. Tel. 474/681 629.

• Prodám chlapecké brusle Prodám chlapecké brusle zn. 
Bauer, vel. 26, velmi dobrý stav. Cena 
400 Kč. Tel. 724/151 035.

• Prodám teráriumProdám terárium, vybavené, víceú-
čelové, pěkné, s osvětlením, 100x69x40 
cm. Nutno vidět. Cena 1 800 Kč. Možné 
i jako menší skleník. Spěchá. Tel. 605/
305 830.

• Prodám 2 ks pneu Prodám 2 ks pneu 175/70 R13 
- 75T Courier Champion. Nové, nejeté, 
za 2 000 Kč. Tel. 607/985 396.

• Prodám vykrmené praseProdám vykrmené prase. Tel. 
608/208 694.

• Prodám Škoda 105 Prodám Škoda 105 bílé barvy na 
náhradní díly. Levně. Dohoda jistá. Tel. 
732/406 163.

• Prodám příčes Prodám příčes z pravých vlasů 
tmavě kaštanové barvy, 46 cm dlouhý, 
cena 2 500 Kč. Tel. 607/283 667.

• Prodám knihy: Prodám knihy: 2x D. Hašek, 1x 
J. Jágr, W. Gretzky, Hlinka, 2x NHL - cel-
kem 7 knih za 500 Kč + zdarma 6 knih 
vtipů P. Urbana. Tel. 605/511 301.

• Prodám šestnáctidílnou nábyt-Prodám šestnáctidílnou nábyt-
kovou sestavu kovou sestavu včetně konferenčního 
stolu, křesla, zrcadla, 2 lustrů, polic, 
stoj. lampy atd. Cena dohodou. Tel. 
732/406 163.

• Prodám krásný byt Prodám krásný byt 4+1 v pěkné 
lokalitě Jirkova. Byt je ve výborném 
stavu. Cena 180 000 Kč, dohoda mož-
ná. Tel. 608/530 356. 

• Prodám televizní síťovou anténu Prodám televizní síťovou anténu 
zachovalou, elektrickou ždímačku na 
10 kg, sklenice zavařovací na 1 l se 
závitem, kanystr 5 l, levně. Tel. 474/
659 490.

• Včelařům nabízím: Včelařům nabízím: úly univerzály 
r.m. 39/27,5 s medníkem a příslušen-
stvím. Velmi zachovalé. Po 500 Kč. Tel. 
474/627 398.

• Prodám malý lux zn. SolacProdám malý lux zn. Solac, téměř 
nepoužívaný - cena 1 000 Kč (p.c. 
2 000 Kč). Tel. 608/622 769.

• Prodám Nokia 7110Prodám Nokia 7110, velký display 
6 řádků, kalendář, WAP, 1 000 kontaktů 
(adresy, čísla, poznámky, e-mail), stará 
1 rok, 2 400 Kč. Tel. 605/511 301.

• Prodám RD chatuProdám RD chatu, částečná opra-
va. Samostatně stojící. Přechod do SRN. 
Cena 560 000 Kč. Tel. 605/437 914.

• Peřiňák jako novýPeřiňák jako nový, světlý, otevírání 
ze strany, v. 76, š. 80, hl. 42,5 cm, cena 
600 Kč. Konf. stolky 2x, obdélníkové, 
tmavé, ne úplně černé - 1 kus 300 Kč. 
Tel. 474/688 818.

• Prodám kočár na dvojčata Prodám kočár na dvojčata - za 
sebou + pláštěnka, nánožník a zimní 
pytle. Vejde se do dveří i do výtahu - 
vhodný na nákupy. Tel. 777/296 989.

• Prodám autopotahy Prodám autopotahy do Škody 120 
nebo 105 - téměř nepoužívané. Původ-
ní cena 1 200 Kč, nyní 600 Kč. Tel. 
603/245 700. 

• Prodám byt 2+1 na ZahradníProdám byt 2+1 na Zahradní. Tel. 
602/453 939.

• Prodám el. kráječ Prodám el. kráječ min. používaný, 
navíc daruji zájemci dívčí kožíšek, 
pravá světle šedá kožešina vel. 36 - vše 
350 Kč. Dále stoj. lampu 3 zlaté pruty 
- 350 Kč. Tel. 474/680 122.

• Prodám nové slušivé zástěrkyProdám nové slušivé zástěrky, 
vhodné pro prodavačky, světle modré 
s bílými puntíky, nebo červená, vel. 45 
- 48 za 150 Kč. Tel. 474/680 122.

• Prodám kávovar bílý Prodám kávovar bílý - nový, navíc 
zájemci daruji chlapeckou koženou 
bundu, dovoz, vel. 46-48, cena 350 Kč. 
Tel. 474/680 122.

• Prodám 2 nové protektory Prodám 2 nové protektory 165 80 
R13 OR34 + 1 disk a 1 duši, vše za 800 
Kč, dále 2 dět. + 1 kolo pro dosp. - vše 
za 1 000 Kč. Tel. 724/115 464.

• Prodám štendry na oděvy Prodám štendry na oděvy - 4 ks, 
ramínka - 200 ks, stojací reklamní bí-
lou ceduli - 1 ks. Levně. Tel. 723/908 
322.

• Prodám garáž Prodám garáž v centru CV, Beetho-
venova ul., za hasičárnou. Tel. 737/302 
901.

• Prodám byt 3+1Prodám byt 3+1, ul. Na Borku, 
Jirkov. Cena 200 000 Kč. Tel. 728/849 
459.

• Prodám 2+1 družstevníProdám 2+1 družstevní, 5. patro, 
Zahradní u supermarketů a trolejových 
zastávek, pěkný výhled, cena 200 000 
Kč. Tel. 474/626 404.

• Prodám Škoda 120 GLSProdám Škoda 120 GLS, TK březen, 
červená, dobrý stav, oprava zkorodo-

vaného pravého prahu, cena 5 000 Kč. 
Tel. 737/542 923.

• Prodám zvětšovák Magnifax Prodám zvětšovák Magnifax s pří-
slušenstvím a leštičkou, dále mrazák 
Zanussi 6 šuplíků. Tel. 737/542 923.

• Prodám zahradu 4 ary Prodám zahradu 4 ary u maso-
kombinátu v Chomutově, zděná pod-
sklepená chata, 4 ovocné a 3 okrasné 
stromy. Tel. 605/422 199.

• Prodám rybu skloProdám rybu sklo, jelen se psem 
keramika, lovecký pes keramika, dva 
talíře na zeď vykládané korálky - pou-
ze kompletně. Tel. 721/337 471.

• Prodám dámské oblečení Prodám dámské oblečení 38-40 
značkové - levně, i pánské oblečení 
L-XL. Volat navečer, tel. 474/688 697.

• Levně prodám dětský pokoj Levně prodám dětský pokoj - 
komoda, skříňka, police, šatní skříň, 
peřiňák, vysavač v záruce, jídelní stůl, 
rozkl. + 4 židle, koženou bundu, ko-
žich. Tel. 608/866 430.

• Prodám odšťavňovač Prodám odšťavňovač Girminatura-
lista II. Per. stav, málo používaný. Foťák 
Zenit 11 - Helios 44W-4 M52x0,75, málo 
používaný, per. stav. Cena dohodou. 
Tel. 607/650 766.

• Prodám kufříkový šicí Prodám kufříkový šicí stroj na el. 
v per. stavu, málo používaný, cena do-
hodou. Odšťavňovač Girminaturalista, 
cena dohodou. Tel. 607/650 766.

• Prodám dr. byt 2+1/L+sklep/5. pa-Prodám dr. byt 2+1/L+sklep/5. pa-
tro, tro, zcela zaplacen, možno převést do 
osob. vlastnictví. Cena 230 000 + 8 000 
Kč převod. Tel. 474/688 836 - večer.

• Prodám gril na kuřataProdám gril na kuřata, na 22 ks, 
na 380 V. Dále prodám jednorázové 
pleny Tena 70 - 110 cm po 10 Kč. Tel. 
723/564 132.

• Prodám skříň Prodám skříň s nástavcem ořech - 
za 500 Kč. Tel. 474/688 836 - večer.

KoupěKoupě
• Koupím boty na běžky Koupím boty na běžky (starší 

typ), vel. 45-46. Tel. 474/652 602
• Koupím brusle Koupím brusle na led, dětské, bílé, 

vel. 18-19 cm za velmi solidní cenu. 
Plus brusle na botu pro dvouleté dítě. 
Tel. 603/806 029.

• Koupím větší byt Koupím větší byt (3+1, 4+1) v cih-
lovém domě v klidné části Chomutova, 
popř. v panelu v lokalitě Vinohrady, 
Horní Ves. Platba v hotovosti. Tel. 
608/700 576.

• Koupím byt 1+1 Koupím byt 1+1 v Chomutově, 
družstevní, státní nebo do osobního 
vlastnictví. Tel. 607/521 248, 777/582 
777.

• Koupím lovecké trofeje Koupím lovecké trofeje na celé 
lebce, trofeje divočáků, jelení shozy. 
Neposílat SMS, tel. 603/337 453.

• Koupím stará i nefungující rá-Koupím stará i nefungující rá-
diadia, staré elektronky, stará technická 
zařízení i jednotlivé součástky. Tel. 
474/627 247.

• Koupím počítač PCKoupím počítač PC, za rozumnou 
cenu. Tel. 602/846 052.

• Koupím elektronický diář-databan-Koupím elektronický diář-databan-
ky ky Casio SF-9350, 9700, 9750, v dobrém 
stavu, nepoškozený. Neposílat SMS, tel. 
603/337 453.

PronájemPronájem
• Pronajmu byt 1+2 Pronajmu byt 1+2 v osobním 

vlastnictví u Jitřenky. Vratná kauce 
10 000 Kč, nájem a služby 5 500 Kč, 
včetně energie. Tel. 608/807 168.

• Nabízíme dlouhodobý levný pro-Nabízíme dlouhodobý levný pro-
nájem nájem nebytových prostor s využi-
tím jako prodejní, výrobní, skladové 
a kancelářské. Tel. 602/415 823.

• Pronajmu byt v osobním vlast-Pronajmu byt v osobním vlast-
nictví 1+1 nictví 1+1 Jiráskova ul., vratná záloha 
7 000 Kč, nájem + služby 4 500 Kč. 
Spěchá. Tel. 608/807 168.

• V bytě 2+1 pronajmu 1+1V bytě 2+1 pronajmu 1+1, cena 
3 000 + 300 energie 1x napřed, částeč-
ně zařízený, Březenecká Chomutov. Tel. 
732/113 924.

• Pronajmu byt 2+1 v osob. vlastnic-Pronajmu byt 2+1 v osob. vlastnic-
tví, tví, Blatenská ul., vratná kauce 10 000 
Kč, nájem + služby 5 500 Kč. Tel. večer 
604/924 356.

OstatníOstatní
• Vyměním st. byt 2+1 Vyměním st. byt 2+1 za druž-

stevní 1+1. Duben - květen 2004. Tel. 
603/834 086.

• Hledám přítelkyniHledám přítelkyni. Jsem 41/189/
80, dvě děti ve vlastní péči, máme 
šanci. Tel. 605/877 684.

• Hledám brigádu na víkendy Hledám brigádu na víkendy - 
veškeré zednické práce, štuk, obklad, 
dlažba, malování bytů, okrasné omítky. 
Chomutovsko. Tel. 605/511 301.

• Hledám učitele angličtiny Hledám učitele angličtiny - pro 
mírně pokročilou. Tel. 776/772 139.

• Zaměstnám zručného řemeslníka Zaměstnám zručného řemeslníka 
zámečníka, hodináře na práci s pruži-
novým materiálem. Bližší informace na 
tel. 602/611 686.

• Vyměním státní byt 1+3 Vyměním státní byt 1+3 v Chomu-
tově, Legionářská ul. za byt 1+2 nejlépe 
na Březenecké. Tel. 736/711 226.

• Chcete si vydělat peníze? Chcete si vydělat peníze? Hledáme 
vhodné spolupracovníky na HPP i VPP. 
Tel. 777/644 048.

• 50letý 50letý pohledný, slušný SŠ, ga-
lantní, hledá ženu hezkou akorát bez 
závazku, s bytem, do 55 let. Vánoce, 
úcta k ženě. Tel. 732/375 601.

• Mám přání: Mám přání: poznat symp. muže 
dobrých povahových vlastností. Jsem 
SŠ 170 cm vys. plné postavy z CV. 
Jediná podmínka: alkohol NE. Odepíši. 
Tel. 474/658 216.

• Kdo levně a dobře opraví  Kdo levně a dobře opraví prahy 
na Škodovce? Tel. 721/432 201.

Ceník plošné inzerce: 15 Kč/cm2 (str. 3 a 4) nebo 18 Kč/m2 (str. 1 a 6)
Adresa redakce: Mìsto Chomutov, Chelèického ulice (zadní trakt radnice, vchod od parkovištì za ÈSOB)

Po a St: 8.00 – 17.00 hod., Út, Èt, Pá: 8.00 – 14.30 hod. Tel.: 474 637 444 nebo 474 637 433. E–mail: s.kral@chomutov–mesto.cz.
Uzávěrka inzertní strany dalšího čísla CHN: 10. 12. v 10.00 hod.

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 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 hoto-depozitní účet č. 6015-626-441/0100, variabilní symbol 9999, vedený u Komerční banky v Chomutově, nebo složit dražební jistinu v hoto-
vosti k rukám dražebníka. vosti 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 dražebníkovi, nebo v hotovosti pokud bude složena dražební jistota v hotovosti a to do dvou pracovních dnů ode dne konání draž-
by.

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. 
Cahajlová), 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 od-
boru 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 vy-
dražitele 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.


