
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

INFORMAČNÍ MEMORANDUM 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A6185 

Výrobní a skladový areál Veselí nad Moravou  

plocha budov 6.141m2, PZ 14.849m2 

www.verejnedrazby.cz/A6185 
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Důležité informace 

Místo konání výběrového řízení (VŘ):   www.verejnedrazby.cz/A6185     

Datum zahájení VŘ:       17.6.2021 

Termín složení kauce a doručení podepsané  

smlouvy o složení kauce (konec 1.kola):   do 25.8.2021 do 18:00 hod. 

Termín podání cenové nabídky (2.kolo):    26.8.2021 do 12:00 hod. 

Termín podání cenové nabídky  ve finálním-3.kole VŘ*:  26.8.2021  do 15:00 hod. 

Minimální požadovaná cena:     14,900.000,-Kč 

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP:    24,800.000,-Kč 

Požadovaná kauce:       740.000,-Kč 

 

*finálního - třetího kola tohoto VŘ se mohou účastnit pouze zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole 

umístila na prvním, druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou informováni emailem, popřípadě i 

telefonicky). Po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky předložené ve 

druhém kole. 

 

Prodej v rámci insolvenčního řízení dlužníka:  

VESNA INTERIORS s.r.o., IČO 25536699, KSBR 29 INS 12620/2019-A-41 

 

Kontaktní osoba: 

Bc. Petr Charvát, tel.: 739 602 406, mail: charvat@gaute.cz 

Prohlídky 

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby: 

I. termín - 7.7.2021 v 11:00 hod. 

II. termín - 5.8.2021 v 11:00 hod. 

III. termín - 17.8.2021 v 11:00 hod. 

 

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: 

charvat@gaute.cz  nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát!! 

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět prodeje, tj. na adrese tř. Masarykova 

1194, 698 01 Veselí nad Moravou.  GPS souřadnice: 48.9450267N, 17.3706225E 

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 může být termín konání prohlídky v průběhu 
prodeje přesunut na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník 
prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální 
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rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, 
abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat. 

Předmět prodeje 

A - nemovité věci 
- pozemek parc.č. St. 1271 o výměře 297m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., administrativa, 
- pozemek parc.č. St. 1273 o výměře 525m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
č.p. 1194, část obce Veselí nad Moravou, víceúčel., 
- pozemek parc.č. St. 1275 o výměře 609m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., výroba, 
- pozemek parc.č. St. 2060 o výměře 354m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., prům.obj., 
- pozemek parc.č. St. 2375 o výměře 507m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., výroba, 
- pozemek parc.č. St. 2376 o výměře 2.542m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., výroba, 
- pozemek parc.č. St. 2377 o výměře 425m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., výroba, 
- pozemek parc.č. St. 2378 o výměře 471m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., výroba, 
- pozemek parc.č. St. 3008 o výměře 608m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., garáž, 
- pozemek parc.č. 3629/2 o výměře 7.847m2, ostatní plocha, 
- pozemek parc.č. 3629/37 o výměře 198m2, ostatní plocha, 
- pozemek parc.č. 3629/38 o výměře 466m2, ostatní plocha 
vše zapsáno na LV č. 4794, k.ú. Veselí-Předměstí, obec Veselí nad Moravou, KÚ pro Jihomoravský 
kraj, KP Hodonín. 
 
Všechny výše uvedené věci jsou zapsané v soupisu majetkové podstaty. Jejich přesný položkový 
soupis je uvedený v Příloze č. 1 - Předmět prodeje.pdf. Tato příloha je k dispozici na 
www.verejnedrazby.cz/A6185    
 
Cena připadající na věci nemovité je cenou osvobozenou od DPH.  

Popis předmětu prodeje  

Výběrové řízení na prodej výrobního areálu v průmyslové zóně města z majetku dlužníka VESNA 

INTERIORS s.r.o.. Jedná se o výrobní areál, který slouží pro dřevovýrobu. Areál se sestává se z 

výrobních budov, skladovacích budov, administrativní budovy, plynové kotelny, garáží, přístřešků a 

zpevněných ploch. Celková podlahová plocha budov činí 6.141m2, výměra pozemků činí 14.849m2. 

Areál má velmi dobrou dopravní dostupnost, je napojen na všechny sítě s dostatečnou kapacitou - 

elektřina, plyn, voda, kanalizace a je ve velmi dobrém stavebně technickém stavu.  
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Přehled ploch areálu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny ve znaleckém posudku, 

který je uveřejněn v příloze výběrového řízení www.verejnedrazby.cz/A6185    

 

Silné stránky nemovitosti: 

Průmyslová zóna, dostatečný odstup od obytné zástavby, výborná dopravní dostupnost i pro nákladní 

dopravu, dobrý technický stav, přípojky inženýrských sítí, majetek tvoří uzavřený celek – areál. 

  

Slabé stránky nemovitosti: 

Areál je dva roky nevyužíván a je nutno počítat s náklady na jeho uvedení do provozu 

Popis lokality 

Město Veselí nad Moravou a jeho místní část Veselí – Předměstí leží cca 20 km jihozápadně od města 

Hodonín a 15 km severně od města Uherské Hradiště. Areál je situován na okraji města, v jeho 

průmyslové zóně, cca 1,2 km jihozápadně od centra města na tř. Masarykova. Areál je dobře 

přístupný po zpevněné komunikaci i pro nákladní dopravu. Autobusová zastávka je přímo před 

vjezdem do areálu, vlakové nádraží cca 1,3 km. Možnost parkování pro osobní i nákladní vozidla na 

vlastním zpevněném pozemku před areálem i uvnitř areálu. 

 

 

 

 

Plocha - využití Podlahová plocha m2 

Výrobní prostory 3.265m2 

Skladovací prostory 1.665m2 

Kancelářské prostory 327m2 

Ostatní prostory 884m2 

 6.141m2 

  
Panelové parkovací plochy 360m2 

Plochy ze zámkové dlažby u vjezdu 110m2 

Plochy ze zámkové dlažby manipulační 380m2 

Plochy panelové manipulační 60m2 

 910m2 
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Ostatní důležité skutečnosti 

Prodej majetku dlužníka VESNA INTERIORS s.r.o. probíhá formou 12 samostatných výběrových 

řízení. Zájemce má možnost se účastnit jednoho, ale i vícero výběrových řízení a to dle jeho zájmu.  

Prodej probíhá zde Předmět prodeje 
Minimální 

požadovaná 
cena 

www.verejnedrazby.cz/A6185 pouze nemovité věci 14 900 000 Kč  

www.verejnedrazby.cz/A6186 

nemovité věci 
15 000 000 Kč  

movité věci - kancelářské vybavení 

www.verejnedrazby.cz/A6187 

nemovité věci 

21 400 000 Kč  movité věci - rozsáhlý soubor movitých věcí - CNC stroje, 
specializovaná zařízení pro dřevoobrábění, vybavení 
kanceláří, materiál pro výrobu a další movitý majetek.   

www.verejnedrazby.cz/A6188 

movité věci - kancelářské vybavení - nábytek, výpočetní 
technika, audio a video technika, trezory a další z majetek 

170 000 Kč   

www.verejnedrazby.cz/A6189 movité věci - materiál pro truhlářskou výrobu 220 000 Kč   

www.verejnedrazby.cz/A6190 

movité věci - zahradní traktor Stiga, fréza na sníh, sekačka a 
další majetek 

40 000 Kč   

www.verejnedrazby.cz/A6191 

movité věci - vybavení jídelny - stoly, židle, kuch.linka, 
výčepní zařízení Linde 

20 000 Kč   

www.verejnedrazby.cz/A6192 

movité věci - kovový majetek - kontejner na odpad, kovové 
bedny, pletivo, kovové palety 

90 000 Kč   

www.verejnedrazby.cz/A6193 movitý majetek - vysokozdvyžný vozík LINDE H45D 175 000 Kč   

www.verejnedrazby.cz/A6194 

movitý majetek - 2x CNC ROVER, 2x nářezové centrum - 
Holzma a Selco, bruska Costa, lis Orma 

2 945 000 Kč   

www.verejnedrazby.cz/A6195 movitý majetek - vrtací a kolíkovací stroj EKO 902 395 000 Kč   

www.verejnedrazby.cz/A6196 

movitý majetek - soubor strojů a zařízení - pily, řezačky, 
dlabačky, frézy, olepovačky, kompresory, svařovací agregáty  

2 500 000 Kč   
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Katastrální mapa 
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Územní plán 
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List vlastnictví č. 4794, k.ú. Veselí-Předměstí,obec Veselí n/Moravou 
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Fotodokumentace  

Administrativní budova na p.č. st. 1271 
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Multifunkční objekt na p.č. st. 1273 
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Montážní hala na p.č. st. 1275 
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Sklad UNIMONT na p.č. st. 2060 
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Lakovna na p.č. st. 2375 
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Výrobní hala na p.č. st. 2376 
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Nový sklad na p.č. st. 2377 
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Expediční hala na p.č. st. 2378 
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Garáže na p.č. st. 3008 

  
  

  
  

  

 
  
             

Kontakt na organizátora VŘ 

GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno 
Bc. Petr Charvát, tel. 541 213 390, 739 602 406, e-mail: charvat@gaute.cz, 
www.verejnedrazby.cz/A6185         

file://///dad.pux.lan/04_design/Verejne%20drazby-Gaute/tiskoviny/03%20word%20sablona/www.verejnedrazby.cz
mailto:charvat@gaute.cz
http://www.verejnedrazby.cz/A6185

