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AUKČNÍ VYHLÁŠKA 
 

o provedení elektronické aukce č. 317832 
Základní údaje aukce 

 
Poskytovatel elektronické aukce: KEOM Real s.r.o. 
     Sokolská 1804/28, 120 00 Praha 2 
     IČ: 25762206   
     Zastoupená: JUDr. Josef Kešner a Jan Omelka 
 
Prodávající:  Mgr. Eva Kostlivá,  

Staré Ouholice 69, Nová Ves,  
     27752 
      
Datum a čas konání aukce:   dne:21.6.2018 od:14:00hodin 
Datum a čas ukončení aukce:  dne:21.6.2018 do:14:30hodin 

(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). 

 
Místo konání aukce:   www.okaukce.cz 
 
Označení předmětu aukce:  budova č. p. 137 stojící na pozemku parc. č. st. 308, parc. č. 

42/32, vše je zapsáno na příslušném listu vlastnictví č. 667 pro 
katastrální území Zlončice, obec Zlončice, vedeném Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník. 

  
Slovní popis předmětu aukce: Formou elektronické aukce nabízíme novostavba rodinného 

domu o dispozici 5+kk v klidné rezidenční části obce Zlončice okr. 
Mělník. K domu náleží zahrada 584m2, zahradní domek a 
dlážděná plocha pro parkování aut. Zděný patrový dům, 
zkolaudovaný v r. 2008. Dům je rozdělen na denní část, která je v 
přízemí a noční část v patře domu. Dispozičně je dům řešen: 
zádveří, sklad (šatna), pracovna (posilovna), chodba, koupelna se 
sprchovým koutem a toaletou, obývací pokoj s jídelnou a 
kuchyňskou linkou, spíží a technickou místností pod schodištěm. 
V patře chodba s vestavěnými skříněmi, 3 samostatné pokoje, 
koupelna s vanou a samostatná toaleta. Dům napojen na IS 
(obecní vodovod, tlaková kanalizace, elektřina). RD je vytápěn 
pomocí elektrického kotle nebo krbovými kamny s výměníkem. Z 
obývací části je vstup na terasu, kde je příjemné posezení. Teplá 
voda zajištěna bojlerem. Vchodové dveře bezpečnostní, okna 
eurookna. Podlahy jsou plovoucí, koberce a keramická dlažba. 
Vstup na pozemek zajištěn brankou či dálkově ovládanou 
bránou. Náklady na provoz domu jsou velmi nízké. Dům leží v 
klidné lokalitě v blízkosti Přírodního Parku Dolní Povltaví. 
Výborná dostupnost do Prahy po dálnici D8. Veškerá občanská 
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vybavenost je v dosahu (Kralupy nad Vlt. 5km). Bližší informace 
naleznete na www.okaukce.cz. 

 
Termíny prohlídky: prohlídka se bude konat dne: 16.6.2018 od:10 do:12hodin a    

dne: 18.6.2018 od:18 do:19hodin. Další informace k dispozici na 
tel.(725 293 763 Richterová Lenka) 

Závady na předmětu aukce:  Nemovitost je zatížena zástavním právem banky. 

Odhad obvyklé ceny: 6.700.000,- Kč, cena byla stanovena metodou srovnávací tržní 
analýzy z aktuálně dostupných informací (cena se považuje za 
cenu včetně DPH) 

Nejnižší podání:   4.700.000,- Kč (cena se považuje za cenu včetně DPH) 
Minimální příhoz:   100.000,- Kč 
Aukční jistina:    100.000,- Kč 

Aukční jistina musí být uhrazena bankovním převodem na účet č. 
19-4778340389/0800, vedený u Komerční banky. Jako variabilní 
symbol účastník uvede příslušné ID, které mu bude přiděleno. 
Do zprávy pro příjemce účastník uvede den konání aukce. Lhůta 
pro složení aukční jistiny je 24 hodin před termínem konání 
vlastní aukce. Aukční jistina 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 jistina slouží k úhradě odměny pro 
poskytovatele elektronické aukce ve výši složené aukční jistiny. 

Vrácení aukční jistiny: Účastníkům aukce, kteří složili aukční jistinu, ale kteří se 
nestanou vítězi, bude aukční jistina vrácena bankovním 
převodem na účet, z kterého dražebník aukční jistinu obdržel. 
Příkaz k vrácení aukční jistiny bude zadán do 48 hodin od 
ukončení aukce. 

Podmínky účasti v aukci:  provedení registrace na portále  
  složení aukční jistiny 
  přihlášení se v době konání aukce 
Opční lhůta:  10 dní 

Opční lhůta počíná běžet následující den po ukončení aukce, 
během které má prodávající právo vyzvat vítěze aukce k uzavření 
kupní smlouvy a vítěz aukce je povinen kupní smlouvu s ním 
uzavřít. Po marném uplynutí této lhůty nemá vítěz aukce 
povinnost uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu.  

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy: 20 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření kupní 
smlouvy. 

Lhůta pro úhradu kupní ceny: 20 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření kupní 
smlouvy. 

 
Prodávající si vymiňuje právo neurčit žádného vítěze aukce, případně s vítězem elektronické aukce 

neuzavřít kupní smlouvu a to i bez udání důvodu. 
 
Způsob provedení aukce je stanoven v aukčním řádu, který je vyvěšen na portálu www.okaukce.cz. 


