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1. Základní informace o areálu
1.1. Provozní areál společnosti PANNONTECH Bohemia
s.r.o., v Třebíči – Jejkově
Areál zahrnuje pozemky o celkové výměře 26 958 m2, přičemž zastavěná plocha všech patnácti
budov v jednom či dvou podlažích činí 4 747 m2. Areál je umístěn v průmyslové zóně při jihovýchodním
okraji města, ulice Průmyslová 163. Stavební parcely mají celkovou výměru 5 146 m2, ostatní plochy pak
21 812 m2.
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1.2. Seznam pozemků
evidovaných na listu vlastnictví č. 16857 pro katastrální území 769738 Třebíč:
- p. č. St. 2403, o výměře 935 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku : St. 2403
- p. č. St. 2405, o výměře 257 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, jiná St.
Stavba stojí na pozemku : St. 2405
- p. č. St. 2406, o výměře 300 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, jiná St.
Stavba stojí na pozemku : St. 2406
- p. č. St. 2745, o výměře 413 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku : St. 2745
- p. č. St. 2746, o výměře 294 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku : St. 2746
- p. č. St. 2748, o výměře 345 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku : St. 2748
- p. č. St. 2749, o výměře 386 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku : St. 2749
- p. č. St. 2752, o výměře 69 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku : St. 2752
- p. č. St. 5987, o výměře 1126 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb.
Stavba stojí na pozemku : St. 5987
- p. č. St. 6623, o výměře 652 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.
Stavba stojí na pozemku : St. 6623
- p. č. St. 6624, o výměře 196 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj.
Stavba stojí na pozemku : St. 6624
- p. č. St. 7297, o výměře 173 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Jejkov, č. p. 163, jiná
St. Stavba stojí na pozemku : St. 7297
- p. č. 976/13, o výměře 18706 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- p. č. 976/59, o výměře 1238 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- p. č. 977/16, o výměře 1868 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
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1.3. Seznam staveb
•

Budova č. 1: Administrativní budova na pozemku p. č. St. 2748

•

Budova č. 2: Skladová budova s administrativní částí a bývalou jídelnou na pozemku p. č. St. 2749

•

Budova č. 3: Čerpací stanice na pozemku p. č. St. 2752

•

Budova č. 6: Hlavní výrobní hala na pozemku p. č. St. 5987

•

Budova č. 8: Výrobní hala na pozemku p. č. St. 2403

•

Budova č. 9: Garáže na pozemku p. č. St. 2405

•

Budova č. 10: Dílna na pozemku p. č. St. 2406

•

Budova č. 11: skladová hala (tryskání) na pozemku p. č. St. 6623

•

o

Sklad I.: na pozemku p. č. St. 6623

o

Sklad II.: na pozemku p. č. St. 6623

Budova č. 12: Sklad a lakovna na pozemku p. č. St. 2745
o

Přístavek u lakovny

•

Sklad technických plynů na pozemku p. č. St. 6624

•

Budova č. 14: Sklad na pozemku p. č. St. 2746

•

Budova kotelny na biomasu na pozemku p. č. St. 7297
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1.3. Informace
o obchvatu
1.4. Informace
o obchvatu
přespřes
areálareál
V současné době (únor 2019) se zpracovává návrh nového Územního plánu Města Třebíče. Jeho
V současné době (únor 2019) se zpracovává návrh nového Územního plánu Města Třebíče.
projednání by mělo začít na jaře 2019. Dle tohoto návrhu přes pozemky p.č. 976/13, 977/16 a stavební
Jho projednání by mělo začít na jaře 2019. Dle tohoto návrhu přes pozemky p. č. 976/13,
pozemky p.č. St. 2745, 2403, 2405, 2406, 6623, 7297, 5987 by měl vést koridor obchvatu města Třebíče
977/16 a stavební pozemky p. č. St. 2745, 2403, 2405, 2406, 6623, 7297, 5987 by měl vést
v šířce 100 m:
koridor obchvatu města Třebíče v šířce 100 m.

Na území navrženého koridoru by nebylo možné realizovat žádné záměry, které by znemožnily
či omezily
budoucí
realizaci
obchvatu.
Návrh
územního
plánu
by měl
býtbyletos
předložen
a
Na území
navrženého
koridoru
by nebylo
možné
realizovat
žádné
záměry,
které
znemožnily
či omezily
projednán.
budoucí realizaci obchvatu.
Odbor
rozvojedlea zák.
územního
plánování
Karlovo
Je tedyDoporučujeme
zde předpokladkontaktovat
výkupu těchto
pozemků
č. 416/2009
Sb.,Města
zákonTřebíče,
o urychlení
výstavby
náměstí
674 01infrastruktury
Třebíč, www.trebic.cz
pro získání
informací.
dopravní,
vodní 104/55,
a energetické
ve znění násl.
změn aaktuálních
doplňků. Dle
ust. § 3b tohoto zákona se
sjednává v kupní smlouvě kupní cena ve výši ceny obvyklé stanovené znaleckým posudkem:

•
•

vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku
vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku nebo stavby.

Doporučujeme kontaktovat Odbor rozvoje a územního plánování Města Třebíče, Karlovo náměstí 104/55,
674 01 Třebíč, www.trebic.cz, pro získání aktuálních informací.
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1.5. List vlastnictví

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2. Přehled aukcí
Předmětem 12 aukcí jsou výše uvedené budovy spolu s pozemky a 13. aukcí jsou pozemky areálu bez
pozemků, na kterých stojí výše uvedené budovy.
id
aukce

Zahájení
aukce dne
25.04.2019

Aukce

Odhad
=
nejnižší
podání
6 500 000 Kč

29579 10,00

Aukce č. 1:
Pozemek St. 2748
s administrativní
Budovou č. 1

29580 11,00

Aukce č. 2:
Pozemek St. 2749
s administrativní
Budovou č. 2 a
pozemek p.č.
976/59

5 600 000 Kč

29581 12,00

Aukce č. 3:
Pozemek St. 2752
s Budovou č. 3
(čerpací stanice)

80 000 Kč

29582 13,00

Aukce č. 4:
Pozemek St. 5987
s Budovou č. 6
(hlavní výrobní
hala)

5 900 000 Kč

29583 14,00

Aukce č. 5:
Pozemek St. 7297
s Kotelnou na
biomasu

150 000 Kč

29584 15,00

Aukce č. 6:
Pozemek St. 2403
s Budovou č. 8
(výrobní hala)

29585 16,00

Aukce č. 7:
Pozemek St. 2405
s Budovou č. 9
(garáže)

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

280 000 Kč 70 000 Kč

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:
- pozemek St. 2748, o výměře
345 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 2748.

250 000 Kč 50 000 Kč - pozemek St. 2749, o výměře
386 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 2749
- pozemek p.č. 976/59, , o výměře
1238 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha
10 000 Kč 5 000 Kč - pozemek St. 2752, o výměře 69
m2, zastavěná plocha a nádvoří.
Součástí je stavba: bez čp/če, obč.
vyb. Stavba stojí na pozemku: St.
2752
270 000 Kč 50 000 Kč - pozemek St. 5987, o výměře
1126 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, tech. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 5987
15 000 Kč

10 000 Kč - pozemek St. 7297, o výměře
173 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba:
Jejkov, č. p. 163, jiná St. Stavba
stojí na pozemku: St. 7297

1 500 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč - pozemek St. 2403, o výměře
935 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 2403
900 000 Kč

75 000 Kč
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35 000 Kč - pozemek St. 2405, o výměře
257 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, jiná St. Stavba stojí na
pozemku: St. 2405

id
aukce

Zahájení
aukce dne
26.04.2019

Aukce

Odhad
=
nejnižší
podání
950 000 Kč

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

85 000 Kč

40 000 Kč

- pozemek St. 2406, o výměře
300 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, jiná St. Stavba stojí na
pozemku: St. 2406

1 050 000 Kč

90 000 Kč

40 000 Kč

- pozemek St. 6623, o výměře
652 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, prům. obj. Stavba stojí na
pozemku: St. 6623

80 000 Kč

35 000 Kč

- pozemek St. 2745, o výměře
413 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 2745

20 000 Kč

15 000 Kč

- pozemek St. 6624, o výměře
196 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, prům. obj. Stavba stojí na
pozemku: St. 6624

29586 10,00

Aukce č. 8:
Pozemek St.
2406
s Budovou č. 10
(dílna)

29587 11,00

Aukce č. 9:
Pozemek St.
6623 s
Budovou č. 11

29588 12,00

Aukce č. 10:
900 000 Kč
Pozemek St.
2745 s
Budovou č. 12
(sklad a
lakovna)
Aukce č. 11:
200 000 Kč
Pozemek St.
6624 se
skladem
technických
plynů
Aukce č. 12:
850 000 Kč
Pozemek St.
2746
s Budovou č. 14
(sklad)

29589 13,00

29590 14,00

29591 15,00

Aukce č. 13:
Pozemky p.č.
976/13, p.č.
977/16

3 500 000 Kč

50 000 Kč 30 000 Kč

- pozemek p. č. St. 2746, o
výměře 294 m2, zastavěná
plocha a nádvoří. Součástí je
stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku: St.
2746
200 000 Kč 60 000 Kč - p. č. 976/13, o výměře
18706 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha
- p. č. 977/16, o výměře 1868
m2, ostatní plocha,
manipulační plocha
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3. Základní informace o aukcích
č. 1
id
aukce

Aukce č. 1: Pozemek St. 2748 s administrativní Budovou
Zahájení
aukce dne
25.04.2019

29579 10,00

Aukce

Aukce č. 1:
Pozemek St.
2748 s
administrativní
Budovou č. 1

Odhad
=
nejnižší
podání
6 500 000 Kč

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

280 000 Kč 70 000 Kč
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Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:
- pozemek St. 2748, o výměře
345 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 2748.

Budova č. 1 je jednopodlažní administrativní budova s podkrovím (zastavěná plocha 2 x 343 m2, výška
3,4 m a 3,05 m) na pozemku p. č. St. 2748. V budově jsou pouze kancelářské prostory - 6 kanceláří,
zasedací místnost, kuchyňka, toalety a chodba). V podkroví se nachází dalších 7 kanceláří a zasedací
místnost. Vytápění je centrální kotlem na zemní plyn. Elektroinstalace je světelná i motorová, rozvod
studené i teplé vody, vnitřní kanalizace do veřejného sběrného řadu s napojením na veřejnou kanalizaci.
Dispoziční řešení: 1. NP: před vstupem je zádveřní prosklený prostor, za vstupem průběžná chodba podél
celé budovy, ze které jsou přístupné všechny prostory, a která rozděluje toto podlaží na uliční část s okny
do ulice a dvorní část s okny do dvora. Ve dvorní části za vstupem jsou toalety (M, Ž), dále velký společný
kancelářský prostor, menší kancelář a na konci samostatná zasedací místnost. V uliční části před vstupem
je vrátnice, za vstupem kancelář (výroba, projekce), kancelář (realizace zakázek), schodišťový prostor s
kuchyňkou a další 3 samostatné kanceláře.
Podkroví: výstup ze schodiště do kratší chodby, v uliční části je zasedací místnost a dvě samostatné
kanceláře, na dvorní straně jsou tři kanceláře, severním směrem od chodby již není kancelářský prostor
dělený chodbou, ale je na celou šířku budovy, za tímto prostorem u severního štítu budovy jsou dvě
samostatné kanceláře.
Původní budova byla postavena, dle dostupných informací v roce 1952, jako administrativní budova pro
řízení areálu. V roce 1996 byla provedena celková rekonstrukce budovy a bylo zřízeno podkroví.
Rekonstruovány byly všechny prvky krátkodobé životnosti (vnitřní rozvody, úpravy povrchů, okna, dveře,
podlahy, vnitřní vybavení a zařizovací předměty) a navíc byla provedena sanace krovu, zateplení a výměna
střešní krytiny.
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Aukce č. 2: Pozemek St. 2749 s administrativní Budovou
č. 2 a pozemek p.č. 976/59
id
aukce

Zahájení
aukce dne
25.04.2019

29580 11,00

Aukce

Aukce č. 2:
Pozemek St.
2749
s administrativ
ní Budovou č. 2
a pozemek p.č.
976/59

Odhad
=
nejnižší
podání
5 600 000 Kč

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

250 000 Kč 50 000 Kč - pozemek St. 2749, o výměře
386 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 2749
- pozemek p.č. 976/59, , o výměře
1238 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha
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Budova č. 2 je dvoupodlažní skladová budova s administrativní částí a bývalou jídelnou s neupraveným
půdním prostorem (zastavěná plocha 347 m2 a 359 m2, výška 2,5 m a 3,2 m) na pozemku p. č. St. 2749.
V budově se nacházejí především skladové prostory, několik kanceláří, šatny, koupelny, WC. Rekonstrukce
v roce 2010 byla zastavena. Podzemní podlaží je zatím nevyužitelné. Podkroví je možné využít pro půdní
vestavbu. Vytápění je centrální kotlem na zemní plyn. Elektroinstalace je světelná i motorová, rozvod
studené i teplé vody, vnitřní kanalizace do veřejného sběrného řadu s napojením na veřejnou kanalizaci.
Dispoziční řešení:
Hlavní vstup do budovy je z jižního průčelí od parkovací plochy, další přístup je ze západního štítu.
1. PP: vstup je přes vnitřní schodišťový prostor při západním štítu budovy, za schodištěm je nedokončené
sociální zázemí, dále místnost. Směrem k východní hranici jsou potom za chodbou skladovací prostor.
Částečně dokončeny jsou podlahy, bez povlaků a je provedeno částečné rozdělení vnitřního prostoru
příčkami a sanace izolace základové spáry. Ostatní chybí. Toto podlaží je nevyužitelné.
1. NP: na levé (západní) straně od vstupu je kancelářský prostor. Dále je v této části sociální zařízení (WC
a umývárna) a vstup do bývalé kuchyně, která je na severním průčelí. Ve střední části budovy byla jídelna.
Celý prostor je využitelný pouze jako skladovací prostor. V západní části budovy jsou další kancelářské
prostory, příruční sklad, sociální zázemí a schodiště do spodní stavby.
Zastřešení: půdní, stavebně neupravený prostor s dřevěným vázaným krovem, který je možno rovněž
využít výhledově pro půdní vestavbu a zřízení podkroví.
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Aukce č. 3: Pozemek St. 2752 s Budovou č. 3 (čerpací
stanice)
id
aukce

Zahájení
aukce dne
25.04.2019

29581 12,00

Aukce

Aukce č. 3:
Pozemek St.
2752 s
Budovou č. 3
(čerpací
stanice)

Odhad
=
nejnižší
podání
80 000 Kč

Aukční
jistota

10 000 Kč

25

Minimální
příhoz

5 000 Kč

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:
- pozemek St. 2752, o výměře 69
m2, zastavěná plocha a nádvoří.
Součástí je stavba: bez čp/če, obč.
vyb. Stavba stojí na pozemku: St.
2752

Budova č. 3 je jednopodlažní budova, dříve používaná jako čerpací stanice (zastavěná plocha 69 m2,
výška 3,3 m) na p. č. St. 2752. V nepodsklepené budově se nachází skladovací prostor pro maziva a oleje
a dále kancelář pro obsluhu čerpací stanice, venku výdejní stojany. Elektroinstalace je světelná i motorová,
vytápění je ústřední, topná tělesa plechová.
Dispoziční řešení:
Hlavní vstupy do budovy jsou ze západního průčelí od zpevněné příjezdové komunikace. Jedná se o dva
prostory, každý se samostatným vstupem od hlavního průčelí. Levý prostor je kancelářský pro obsluhu
čerpací stanice a pravý prostor je skladovací. Výdejní stojany jsou umístěny před západním průčelím.
Budova byla postavena v roce 1954 a její údržba je standardní, budova je bez zásadních rekonstrukcí.
Objekt není využíván ke svému původnímu účelu (čerpací stanice).
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Aukce č. 4: Pozemek St. 5987 s Budovou č. 6 (hlavní
výrobní hala)
id
aukce

Zahájení
aukce dne
25.04.2019

29582 13,00

Aukce

Aukce č. 4:
Pozemek St.
5987 s
Budovou č. 6
(hlavní výrobní
hala)

Odhad
=
nejnižší
podání
5 900 000 Kč

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

270 000 Kč 50 000 Kč - pozemek St. 5987, o výměře
1126 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, tech. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 5987

27

Budova č. 6 je postavená na pozemku p. č. St. 5987, bez č.p. / č.e. a je využívána pro kovovýrobu.
Obsahuje jak provozní, tak i kancelářské a skladovací prostory s jeřábovými drahami. Budova se nachází
na severní hranici areálu, východně od hlavní administrativní budovy a navazuje na ni budova plynové
kotelny. Kolem haly a kotelny se nachází zpevněné plochy, které slouží k manipulaci a nakládání.
Dispoziční řešení stavby:
1. NP provozní haly: na západním štítu je na celou šířku budovy štítový modul, kde se nachází dílna, elektro
rozvodna a plynová kotelna. Na východním štítovém modulu je v tomto podlaží provozní kancelář, sociální
zázemí (WC, umývárna), výdejna nářadí a kancelářský prostor.
2. NP je provedeno ve východním štítovém modulu a nachází se v něm sociální zázemí (šatny, sprchy, WC,
umývárna), skladovací a úklidová místnost.
Elektroinstalace je světelná i motorová, rozvod studené i teplé vody, vnitřní kanalizace do veřejného
sběrného řadu s napojením na veřejnou kanalizaci, vytápění je ústřední kotlem na zemní plyn. Kotelna je
umístěna v samostatné budově na západním štítu haly. Zajišťuje rovněž ohřev TUV pro provoz i
administrativu.

Hala byla vybudována v roce 1991 a její ú držba je standardní, bez zásadních rekonstrukcí.
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Aukce č. 5: Pozemek St. 7297 s Kotelnou na biomasu
id
aukce

Zahájení
aukce dne
25.04.2019

29583 14,00

Aukce

Aukce č. 5:
Pozemek St.
7297
s Kotelnou na
biomasu

Odhad
=
nejnižší
podání
150 000 Kč

Aukční
jistota

15 000 Kč

30

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

10 000 Kč - pozemek St. 7297, o výměře
173 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba:
Jejkov, č. p. 163, jiná St. Stavba
stojí na pozemku: St. 7297

Budova kotelny na biomasu – jednopodlažní budova dříve sloužící jako kotelna na biomasu (zastavěná
plocha 171 m2, výška 6,05 m) na pozemku p. č. St. 7297.
V současné době je odpojena, technologie demontována a prostor byl využíván pro lehkou výrobu,
především pro svařování menších produktů a součástí vyprodukovaných sousední halou. Elektroinstalace
je světelná i motorová, vytápění ani další rozvody zde nejsou provedeny.
Dispoziční řešení: Hlavní vstup do budovy je z jižního průčelí od zpevněné plochy, další přístup je z
východního štítu, 1. NP: na levé (západní) straně je nižší část budovy, kde jsou nedělené prostory,
využitelné pro výrobu, nebo skladování. Pravá část je vyšší s neděleným prostorem využitelným pro výrobu.
Budova byla postavena v roce 1993. Údržba je standardní, bez rekonstrukcí.
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Aukce č. 6: Pozemek St. 2403 s Budovou č. 8 (výrobní
hala)
id
aukce

Zahájení
aukce dne
25.04.2019

29584 15,00

Aukce

Aukce č. 6:
Pozemek St.
2403 s
Budovou č. 8
(výrobní hala)

Odhad
Aukční Minimální
Předmět aukce:
=
jistota
příhoz
nemovitosti zapsané na LV
nejnižší
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:
podání
1 500 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč - pozemek St. 2403, o výměře
935 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 2403

32

Budova č. 8 je jednopodlažní, nepodsklepená výrobní hala (zastavěná plocha 903 m2, výška 6,8 m) na
pozemku p. č. St. 2403. Provozní prostor haly je nedělený, vstup i vjezd je z obou štítů přes vjezdová
vrata. Hala je využívána pro kovovýrobu a obsahuje provozní, skladovací a ostatní prostory. Při jižním štítu
se nachází provozní kancelář, soustružna, frézovna, sklad materiálu, výdejna a brusírna. Na severním štítu
je vstup do sociální části haly, kde se nachází šatna, odpočinková místnost, WC a umývárna se sprchami.

Elektroinstalace je světelná i motorová, rozvod studené i teplé vody, ohřev vody el. bojlerem, vnitřní
kanalizace do veřejného sběrného řadu s napojením na veřejnou kanalizaci, vytápění je ústřední kotlem na
zemní plyn.
Hala byla vybudována v roce 1952 a její údržba je standardní. V roce 1982 byla přistavěna sociální část
haly, kde jsou šatny a hygienické vybavení. Současně proběhla rekonstrukce podlah v provozní a
skladovací části na západním průčelí a rekonstrukce elektroinstalace.
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Aukce č. 7: Pozemek St.2405 s Budova č 9 (garáže)
id
aukce

Zahájení
aukce dne
25.04.2019

29585 16,00

Aukce

Aukce č. 7:
Pozemek
St.2405 s
Budova č 9
(garáže)

Odhad
=
nejnižší
podání
900 000 Kč

Aukční
jistota

75 000 Kč

35

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

35 000 Kč - pozemek St. 2405, o výměře
257 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, jiná St. Stavba stojí na
pozemku: St. 2405

Budova č. 9 slouží ke garážování vozidel a techniky (zastavěná plocha 257 m2, výška 3,1 m) a je umístěná
na pozemku p. č. St. 2405. Nepodsklepená, jednopodlažní budova, vnitřně nedělená s 10 vysokými
vjezdovými, plechovými vraty. Elektroinstalace je světelná i motorová, vytápění ani další rozvody zde nejsou
provedeny.
Budova byla postavena v roce 1953 a její údržba je standardní, bez zásadních rekonstrukcí.
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Aukce č. 8: Pozemek St. 2406 s Budovou č. 10 (dílna)
id
aukce

Zahájení
aukce dne
26.04.2019

29586 10,00

Aukce

Aukce č. 8:
Pozemek St.
2406
s Budovou č. 10
(dílna)

Odhad
=
nejnižší
podání
950 000 Kč

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

85 000 Kč

40 000 Kč

- pozemek St. 2406, o výměře
300 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, jiná St. Stavba stojí na
pozemku: St. 2406

37

Budova č. 10 – opravárenská dílna a autodílny (zastavěná plocha 300 m2, výška 3,2 m) je umístěna na
pozemku p. č. St. 2406. V jednopodlažní, nepodsklepené budově, příčně dělené na jednotlivé prostory, jsou
dále skladovací prostory a kanceláře. Z vnitřního hygienického vybavení jsou zde umyvadla a WC.
Elektroinstalace je světelná i motorová, vytápění je ústřední plynové, rozvod vody z obecního vodovodu,
ohřev teplé vody není proveden. Vnitřní kanalizace do veřejného sběrného řadu s napojením na veřejnou
kanalizaci. Z ostatního vybavení je proveden pouze hydrant.
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Aukce č. 9: Pozemek St. 6623 s Budovou č. 11
id
aukce

Zahájení
aukce dne
26.04.2019

29587 11,00

Aukce

Aukce č. 9:
Pozemek St.
6623 s
Budovou č. 11

Odhad
=
nejnižší
podání
1 050 000 Kč

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

90 000 Kč

40 000 Kč

- pozemek St. 6623, o výměře
652 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, prům. obj. Stavba stojí na
pozemku: St. 6623

39

Budova č. 11 – jednopodlažní, nepodsklepená budova, původně výrobní hala pro tryskání, dnes slouží
jako skladová hala s nákladovou rampou (zastavěná plocha 159 m2, výška 4,7 m) na pozemku p. č. St.
6623. Elektroinstalace je světelná i motorová, vytápění ani další rozvody zde nejsou provedeny.
Sklad I. – Stavba sloužila jako sklad pro sousední výrobní halu. Stavba se nachází v severovýchodní
okrajové části areálu, na východ od budovy č. 11 (původní haly pro tryskání). Jedná se o jednopodlažní
objekt na podezdívce, která má u západního štítu zděnou vestavbu, kde je kancelářský prostor s vlastním
vstupem. Ostatní prostor je nedělený. Půdorysný rozměr je 25,40*10,20 m. V budově jsou skladovací
prostory.
Dispoziční řešení: hlavní vstup do budovy je z jižního průčelí od zpevněné plochy. V 1. NP: na levé
(západní) straně je provozní kancelář pro skladníka, v ostatní části je vlastní sklad, který není dispozičně
členěn.
Sklad II. – Stavba se nachází v severovýchodní okrajové části areálu, na východ od budovy skladu I. Jedná
se o jedno podlažní objekt na podezdívce, který má nedělený vnitřní prostor. Půdorysný rozměr je
14,40*10,20 m. V budově jsou skladovací prostory.
Dispoziční řešení: hlavní vstup do budovy je z jižního průčelí od zpevněné plochy. 1. NP: vlastní sklad,
který není dispozičně členěn.
Sklady byly postaveny v roce 1964 a nejsou na nich provedeny žádné rekonstrukce. Jejich životnost je
téměř naplněna a bude nutná investice na uvedení do provozuschopného stavu
Elektroinstalace není funkční, vytápění ani další rozvody zde nejsou provedeny.
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Aukce č. 10: Pozemek St. 2745 s Budovou č. 12 (sklad a
lakovna)
id
aukce

Zahájení
aukce dne
26.04.2019

29588 12,00

Aukce

Aukce č. 10:
Pozemek St.
2745 s
Budovou č. 12
(sklad a
lakovna)

Odhad
=
nejnižší
podání
900 000 Kč

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

80 000 Kč

35 000 Kč

- pozemek St. 2745, o výměře
413 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, obč. vyb. Stavba stojí na
pozemku: St. 2745
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Budova č. 12 je jednopodlažní, nepodsklepená budova se skladem a lakovnou (zastavěná plocha 382 m2,
výška 4,1 m) na pozemku p. č. St. 2745. Budova má 3 prostory, každý se svým vlastním vstupem/vjezdem
– lakovna, dílna, sklad s umývárnou a WC. U západního štítu je malý přístavek sloužící jako příruční sklad.
Elektroinstalace je světelná i motorová, vytápění je ústřední s plechovými tělesy, rozvod vody, ohřev vody
el. bojlerem, vnitřní kanalizace do veřejného sběrného řadu s napojením na veřejnou kanalizaci.

Přístavek u lakovny – jednopodlažní objekt na jižním štítu lakovny (zastavěná plocha 31 m2, výška 3 m)
na pozemku p. č. St. 2745. Elektroinstalace je světelná i motorová, vytápění ani další rozvody zde nejsou
provedeny.
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Aukce č. 11: Pozemek St. 6624 se skladem technických
plynů
id
aukce

Zahájení
aukce dne
26.04.2019

29589 13,00

Aukce

Aukce č. 11:
Pozemek St.
6624 se
skladem
technických
plynů

Odhad
=
nejnižší
podání

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

200 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

- pozemek St. 6624, o výměře
196 m2, zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí je stavba: bez
čp/če, prům. obj. Stavba stojí na
pozemku: St. 6624
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Sklad technických plynů – jednopodlažní sklad technických plynů (zastavěná plocha 190 m2, výška 3,95
m) na pozemku p. č. St. 6624. Sklad má nedělený vnitřní prostor. Elektroinstalace je světelná i motorová,
vytápění ani další rozvody zde nejsou provedeny.

Stavba se nachází při severovýchodním štítu budovy č. 14 a je s ní provozně propojena přes
uzamykatelné dveře.
Budova byla postavena v roce 1971 a její údržba je standardní, bez rekonstrukcí.
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Aukce č. 12: Pozemek St. 2746 s Budovou č. 14 (sklad)
id
aukce

Zahájení
aukce dne
26.04.2019

29590 14,00

Aukce

Aukce č. 12:
Pozemek St.
2746
s Budovou č. 14
(sklad)

Odhad
=
nejnižší
podání
850 000 Kč

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

50 000 Kč 30 000 Kč

46

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:
- pozemek p. č. St. 2746, o
výměře 294 m2, zastavěná
plocha a nádvoří. Součástí je
stavba: bez čp/če, obč. vyb.
Stavba stojí na pozemku: St.
2746

Budova č. 14 je jednopodlažní víceúčelová budova se skladovacími i kancelářskými prostory (zastavěná
plocha 275 m2, výška 3 m) na pozemku p. č. St. 2746. Budova disponuje 2 skladovacími prostory, sociálním
zařízením a kanceláří; budova je provozně propojena se skladem technických plynů. Elektroinstalace je
světelná i motorová, částečný rozvod vody z obecního vodovodu, ohřev teplé vody el. bojlerem, vytápění
je lokální- ústřední topení odpojeno, vnitřní kanalizace provedena částečně.
Dispoziční řešení: Vstup, zádveří, kancelářský prostor, v pravé části je skladovací prostor a za ním sociální
zázemí (umývárna, sprchový kout, WC). Nalevo od vstupu je nedělený skladovací, popřípadě výrobní
prostor s umývadlem a přívodem vody. Za tímto prostorem směrem do severovýchodního štítu je
kancelářský prostor, kde je rovněž vstup přes dveře ve štítu (provozní propojení s budovou skladu
technických plynů.
Budova byla postavena v roce 1958 a její stáří ke dni ocenění je 59 let. V roce 1982 proběhla rekonstrukce
podlah, elektroinstalace, bylo provedeno vytápění kancelářského prostoru a výměna dveří, oken a nová
úprava povrchů. Budova je pod standardní údržbou.
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Aukce č. 13: Pozemky p.č. 976/13, p.č. 977/16
id
aukce

Zahájení
aukce dne
26.04.2019

p

15,00

Aukce

Aukce č. 13:
Pozemky p.č.
976/13, p.č.
977/16

Odhad
=
nejnižší
podání
3 500 000 Kč

Aukční
jistota

Minimální
příhoz

Předmět aukce:
nemovitosti zapsané na LV
16857 pro k.ú. 769738 Třebíč:

200 000 Kč 60 000 Kč - p. č. 976/13, o výměře
18706 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha
- p. č. 977/16, o výměře 1868
m2, ostatní plocha,
manipulační plocha
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Jedná se o pozemky s příslušenstvím, které tvoří průmyslový areál v Třebíči v ulici Průmyslová č.p. 163,
vyjma pozemků areálu, jejichž součástí jsou budovy. Na těchto pozemcích je:
Hlavní rozvod vody – hlavní rozvod vody v areálu tvoří příslušenství hlavním stavbám. Je proveden z
litinového potrubí DN 80 mm v celkové délce 263 m a hloubce 1,5 m pod terénem.
Kanalizační řad – hlavní kanalizační řad v areálu tvoří příslušenství hlavním stavbám. Je proveden z
betonového potrubí DN 300 mm v celkové délce 265 m a hloubce 1,5 m pod terénem.
Původní přípojka kanalizace – původní kanalizační přípojka na veřejný kanalizační řad z kanalizačního
potrubí DN 200 mm v celkové délce 205 m.
Plynovod v areálu DN 100 – trubní plynovod v areálu tvoří příslušenství hlavním stavbám. Je proveden z
ocelového potrubí DN 100 mm v celkové délce 85 m a uložen na volném terénu.
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Plynovod v areálu DN 80 – trubní plynovod v areálu tvoří příslušenství hlavním stavbám. Je proveden z
ocelového potrubí DN 80 mm v celkové délce 32 m a uložen na volném terénu.
Zpevněné plochy z dlažebních kostek – plochy ze žulových dlažebních kostek 120 mm o celkové výměře
4562 m2 mají charakter pozemní komunikace a slouží jako zpevněný přístup k budovám, manipulační a
nákladové plochy.
Zpevněné plochy asfaltové – plochy kameniva prolévaného živicí o celkové výměře 2641 m2 mají
charakter pozemní komunikace a slouží jako zpevněný přístup pro dopravu, zásobování, manipulační a
obslužné plochy.
Zpevněné plochy panelové – plochy betonových silničních panelů o celkové výměře 625 m2 mají
charakter pozemní komunikace a slouží jako záložní parkovací a manipulační plochy.
Opěrná zeď z lomového kamene – vyvýšený nakládací prostor s výškou max. 90 cm
s celkovou výměrou 33,5 m3. Nachází se mezi budovami č. 8 a 9.
Rampa – lehká nákladová rampa u budovy č. 11 a je zakončena schody pro přístup
na rampu, délka 23,5 m a šířka 1,5 m. Rampa má porušený povrch a v podstatě u ní došlo k naplnění
životnosti.
Topné kanály – topný kanál, který propojuje jednotlivé objekty v areálu, které jsou napojeny na centrální
rozvod. Topný kanál je provedený z betonových prefabrikovaných dílů o půdorysném rozměru 95/55 cm a
jeho celková délka činí 348 m.
Oplocení z pletiva na ocelových sloupcích – ploty uvnitř areálu u čerpací stanice, při západním štítu
výrobní haly č. 6 a při západní hranici areálu. Oplocení bez podezdívky je provedeno ze strojového pletiva,
které je osazeno na ocelové sloupky ukotvené do betonových patek. Jeho celková délka činí 42,50 m.
Oplocení na betonových sloupcích – ploty na západní, části severní a části východní strany areálu. Oplocení
bez podezdívky je provedeno ze strojového pletiva, které je osazeno na betonové sloupky ukotvené do
betonových patek. Jeho celková délka činí 76 m.
Plotová brána – plotová vrata, která jsou instalována při vjezdu k výrobní hale č. 6 směrem od vjezdu do
areálu. Jsou provedena z ocelových profilů, jako kovářské provedení. Brána je posuvná a je osazena
elektrickým pohonem.
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4. Věcná břemena

Navrhovatel aukce zajistí, aby v případě prodeje Předmětu aukce č. 1 až 12. byla zřízena pro předmět této
aukce oprávnění:
- služebnost cesty a obslužnosti budovy dle ust. § 1257 a násl. ObčZ
- služebnost inženýrské sítě dle ust. § 1267 ObčZ
a to vše s povinností k parcele p.č. 976/13 zapsané na LV 16857 pro k.ú. 769738 Třebíč.

52

5. Nájemní smlouvy
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Přehled platných nájemních smlouv k datu 04.03. 2019 dlužníkaPANNONTECH Bohemia,s.r.o. jako pronajímatele areálu na adrese Průmyslová 163, 67401 Třebíč
Nájemce

IČ Nájemce

Není

Budova č.

parcela č.

6

St. 5987

pronajaté m2

nájemné bez
DPH /měsíc

konec smlouvy/
výpověditelnost pronajímatelem

Ennedi Services s.r.o.

01674994

9 (garáž č. 8+9)

St. 2405

38,4

900,00 Kč

3 měsíce

Tomáš Havlíček

44953437

9 (garáž č. 10)

St. 2405

56,3

1 000,00 Kč

3 měsíce

St. 2745
(ve smlouvě je
chybně uveden
St. 7297)

93,5

1 963,50 Kč

6 měsíců

150

3 000,00 Kč

31.12.2019 s výpovědní lhůtou 3 měsíce

St. 6624
+ St. 2746

196+28

4 857,00 Kč

31.12.2019, s výpovědní lhůtou 3 měsíce

Lily Service, s.r.o.

Michal Fous

28311370

12, skladový prostor

dat. nar.
09.01.1976
bytem
Masarykovo
nám. 104
675 71 Náměšť
nad Oslavou

12, skladový prostor

St. 2745

Linde Gas a.s.

00011754

sklad technických plynů + 14

Narint s.r.o.

04658507

kotelna na biomasu

St. 7297

58

800,00 Kč

1

St. 2748

230

6 808,00 Kč

2

St. 2749

132,5

3 315,00 Kč

10

St. 2406

299

3

St. 2752

69

pozemek

976/13

629

8

St. 2403

TTS energo s.r.o.

60724692

Není

TTS eko s.r.o.

49359215

11

Karel Prokeš

12152200

garáž+prostory pro podnikání

Jiří Štolpa

67068413

14

St. 6623

195

St. 2405
+ St. 2745

66,5+176

St. 2746

100

55

4 983,00 Kč

3 měsíce

3 měsíce

5 242,00 Kč
smlouva končí 30.09.2018,
s možností prodloužení o 1 měsíc,
3 250,00 Kč
pokud nebude dána výpověď do 15. dne přísl.
měsíce
smlouva končí 31.12.2019,
6 000,00 Kč
výpovědní lhůta činí 3 měsíce
1 500,00 Kč

3 měsíce
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