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AUKČNÍ VYHLÁŠKA 

 

Číslo aukce     123 

 

Provozovatel aukčního systému  REALITAS invest group, s.r.o., IČ: 26976064 

Mokropeská 2026, 252 28 Černošice 

MS v Praze, oddíl C, vložka 179121 

www.webaukci.cz 

 

Navrhovatel aukce    Phoenix Property, s.r.o., IČ: 27617653 

Rudných dolů 291, 25401 Jílové u Prahy 

MS v Praze, oddíl C, vložka 119244 

 

Podmínky účasti v aukce - založení uživatelského účtu na portále 

www.webaukci.cz 

- registrace k aukci 

- složení aukční jistoty (bankovní údaje uvedeny 

v emailu, který obdržíte po registraci k aukci) 

 

Datum a čas zahájení aukce   6.2.2019 v 9 hodin 00 minut 

 

Datum a čas ukončení aukce   6.2.2019 v 9 hodin 30 minut 

(pokud dojde v posledních 2 minutách před 

ukončením aukce k příhozu, doba do konce aukce se 

automaticky prodlužuje na 2 minuty od okamžiku 

učinění posledního příhozu) 

 

Aukce probíhá na stránkách   www.webaukci.cz 

 

Předmět aukce Bytová jednotka číslo 1469/96, byt, vymezený v domě 

č.p. 1469, vystavěném na pozemku parc. č. St. 1320/5, 

s jednotkou je spojen spoluvlastnický podíl o velikosti 

4477/353227 na společných částech domu č.p. 1469 a 

na pozemku parc. č. St. 1320/5, zapsaná v katastru 

nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha–Východ, pro katastrální 

území Čelákovice, obec Čelákovice, včetně všech 

součástí a příslušenství. 

 

 

http://www.webaukci.cz/
http://www.webaukci.cz/
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Slovní popis předmětu aukce Jedná se o byt byt 2+kk v Sokolovské ulici v 
Čelakovicích. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a 
byla kolaudován v říjnu 2011. Vzhledem k tomu, že je 
vše uděláno nově (zateplení, fasáda, zateplená 
střecha, která je rovněž nová, dva nové výtahy, nová 
okna a dveře, veškeré vnitřní rozvody - voda, 
vzduchotechnika, elektro, obložkové dveře Sapeli, 
vstupní dveře jsou protipožární zn. Sapeli atd...) platí 
se menší příspěvek do fondu oprav a z tohoto důvodu 
jsou měsíční náklady velmi nízké. Každý byt má svůj 
elektroměr a vodoměr, takže energie jsou účtovány 
podle skutečné spotřeby nikoliv poměrem. V blízkém 
okolí je pošta, městský úřad, městský bazén, hřiště, 
restaurace, dětské hřiště, stanice MHD. 

 

Závady předmětu aukce Nejsou. 

 

Termíny prohlídek    23.1.2019 v 10 hodin 00 minut 

      30.1.2019 v 10 hodin 00 minut 

Vždy po předchozí dohodě s organizátorem aukce 

alespoň 3 dny předem, 

      (na adrese předmětu aukce) 

 

Odhad obvyklé ceny 2.950.000,- Kč (cena se považuje za cenu včetně DPH) 
 

Nejnižší podání     2.000.000,- Kč 

 

Minimální příhoz 10.000,- Kč 

 

Aukční jistota 130.000,- Kč 

(Aukční jistota musí být uhrazena na účet č. 

1416854389/0800, vedený u České spořitelny, a.s. 

Lhůta pro složení aukční jistoty je 24 hodin před 

termínem konání vlastní aukce. Variabilní symbol bude 

účastníkovi aukce přidělen emailem po zaregistrování 

do aukce. Aukční jistota je považována za složenou 

jejím připsáním na výše uvedený účet. Účastník aukce 

bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že se 

stane vítězem aukce nebo vítězem v pořadí, aukční 

jistota nebude započtena na cenu určenou aukcí. 

Aukční jistota propadá jako smluvní pokuta za 

porušení povinností vítěze aukce, zejména v případě, 

kdy vítěz aukce neuzavře s prodávajícím určenou 

smlouvu. Účastníkům aukce, kteří složili aukční jistotu, 

ale kteří se nestanou vítězi, bude aukční jistota 

https://www.servis24.cz/ebanking-s24/ib/base/inf/productlist/home?execution=e2s1
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vrácena bankovním převodem na účet, z kterého 

dražebník aukční jistotu obdržel. 

Příkaz k vrácení aukční jistoty bude zadán do 48 hodin 

od ukončení aukce.) 

 

Opční lhůta  15 dní, počítáno ode dne ukončení aukce, během 

kterých má navrhovatel aukce právo vyzvat vítěze 

aukce k uzavření smlouvy a Vítěz aukce je povinen s 

ním Kupní smlouvu uzavřít. Po marném uplynutí opční 

lhůty již vítěz aukce nemá povinnost uzavřít s 

navrhovatelem aukce smlouvu. Navrhovatel nemá 

povinnost vítězi aukce učinit návrh na uzavření kupní 

smlouvy. 

 

Lhůta pro uzavření smlouvy  30 dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy vítězi 

aukce. 

 

Lhůta pro zaplacení Aukční ceny 60 dní od uzavření smlouvy. 

 

 

Aukce bude probíhat v souladu s aukčním řádem zveřejněným na stránkách www.webaukci.cz. 


