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Prodej výrobního areálu Zabrušany, k.ú. Zabrušany, okres 
Teplice, Ústecký kraj 
 

26 871 000 Kč 
 
Nabízíme k prodeji výrobní areál s výrobní linkou na stavební materiál (výroba 
betonářských prefabrikátů). Areál se nachází v katastrálním území Zabrušany, na 
jihovýchodním okraji obce Zabrušany, v blízkosti křižovatky silnice III/25327 a silnice 
I/13 Most – Bílina - Teplice, ze které je přístupný jednosměrným sjezdem (ve směru 
od Teplic). 
 
Výrobní linka se prodává v nedobrovolné dražbě s vyvolávací cenou 14 871 000 Kč 
na dražebním portálu www.eurodrazby.cz (Č.j.:051/2019-N).  
Vibrolis Besser se nabízí formou dobrovolného prodeje za částku 7 000 000 Kč, areál 
je nabízen formou dobrovolného prodeje za částku 5 000 000 Kč.  
Výsledná cena za areál včetně celé výrobní linky je 26 871 000 Kč. 
 
Výrobní linka se skládá z:  
Výsypka surovin, Vynášecí pas šíře 1000 mm, délky 53 m, Reverzní pásový dopravník 
šíře 1000 mm, Zásobníky kameniva, Dopravní pasy délky 1300 mm, šíře 650 mm, 
Vážící pas, Skip vč. Skipové dráhy, Cementové silo – 65 tun, Cemnetové silo – 37 tun, 
Šnekové dopravníky délky 14 m, Cementová váha, Váha vody, Váha plastifikátoru, 
Váha barev, Planetová míchačka ELKON 1500/1000, Dopravník betonu, Násypka 
stroje Besser, Řemenový klínový dopravník, Štosovač, Přepravní vozík, Sušící pece, 
Odštosovač, Odpaletovač, Válečkové dopravníky, Štípačka bloků, Kalibrace (3 ks), 
Paletizace, Balení bloků, Soustruh hrotový SU0A/2000, Soustruh hrotový FGS 32/40 
a Frézka FGS 32/40. Dále je součástí výrobní linky Vibrolis Besser. 
 
Jde o výrobní areál sestávající ze stavby č.p. 69, staveb bez 
č.p./č.e., dalších staveb v příslušenství a pozemků čís. parcel St. 69, St. 203/1, 
St. 203/2, 95/9, 95/10, 109/3, 109/4, 109/7, 109/9 a 109/12, k.ú. Zabrušany, 
obec Zabrušany, okres Teplice, Ústecký kraj 
 
Budova č.p. 69 je samostatně stojící stavba, tvořící součást pozemku čís. parcely St. 
69, k.ú. Zabrušany. 
Budova má jedno podzemní podlaží (suterén) a dvě nadzemní podlaží (přízemí a 
1.patro). 
Vnitřní dispozice je tvořena následujícími místnostmi: 
1.PP - schodiště, chodba, kotelna a uhelna 
1.NP - chodba se schodištěm, 2 kanceláře, denní místnost, sociální zařízení (šatna, 
umývárna, záchody) 
2.NP - chodba se schodištěm, 5 místností k budoucímu využití pro kanceláře 
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Budova bez č.p./č.e. je samostatně stojící stavba, tvořící součást pozemků čís. parcel 
St. 203/1 a St. 203/2, k.ú. 
Zabrušany. 
 
Dílenská hala je samostatně stojící stavba, situovaná na části pozemku čís. parcely 
109/4 (ostatní plocha), k.ú. 
Zabrušany. 
Výrobní hala je samostatně stojící stavba, situovaná na části pozemku čís. parcely St. 
236, k.ú. Zabrušany, dosud na částech pozemků čís. parcel 109/12 a 109/4. 
 
Přístřešek je samostatně stojící stavba, situovaná na části pozemku čís. parcely St. 
236, k.ú. Zabrušany, dosud na části pozemku čís. parcely 109/12. Na severovýchodní 
straně stavba přiléhá ke krajní lodi výrobní haly. 
 
Odhadní cena výrobní linky: 29 741 800 Kč, vč. DPH. 
Odhadní cena Vibrolisu Besser: 14 132 800 Kč, vč DPH. 
Odhadní cena areálu: 5 300 000 Kč. 
 

 Celková cena: 26 871 000 Kč 
 Poznámka k ceně: cena včetně DPH 
 Stavba: Cihlová 
 Stav objektu: velmi dobrý 
 Poloha domu: samostatně stojící 
 Typ domu: Patrový 
 Podlaží: 2 
 Plocha podlahová: 2 200 m2 
 Plocha pozemku: 11 415 m2 

 

 


