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AUKCE

Byt 2+1 Slabčice 

25.1. 2018     16:00                elektronická aukce

ID   180125112A2018

vyvolávací cena        400 000 Kč
odhadní cena            680 000 Kč

minimální příhoz           5 000 Kč
dražební jistina           60 000 Kč

prohlídky před objektem
info: +420 608 712 197

Jedná se byt
2+1 Slabčice

Předmětem prodeje je bytová jednotka č. 61/1 v domě č. p. 61 Slabčice. Jde o bytovou jednotku dispozice 2+1 o podlahové 
2ploše 71,43 m , která se nachází v 1. nadzemním podlaží. Bytová jednotka je s úplným příslušenstvím (předsíň, koupelna, 

WC, sklep, balkon). Bytová jednotka je vybavena kuchyňskou linkou, umyvadlem, vanou, WC mísou s nádržkou, zvonkem a 

listovní schránkou. Bytová jednotka je vytápěna ústředním topením s kotlem na tuhá paliva, příprava TUV je zajištěna 

elektrickým bojlerem. Součástí bytové jednotky jsou nenosné příčky, vnitřní okna a dveře, podlahová krytina, vnitřní 

elektroinstalace, vnitřní osvětlení, vnitřní rozvody vody a ÚT vč. radiátorů kromě stoupacích potrubí vč. uzavíracích ventilů 

a vodoměrů SV, odvody odpadních vod. K bytové jednotce patří dále jako příslušenství nebytové prostory, a to balkon a 

dále sklep, který je umístěn v 1. podzemním podlaží. Navrhovatel aukce je oprávněn Předmět aukce zcizit. 

 Označení a popis práv a závazků na Předmětu aukce váznoucích a s ním spojených:   Zástavní právo smluvní ve prospěch 

Cordtrade, s.r.o., IČ: 28344618, se sídlem Jiráskova 81/13, Olomouc, PSČ 779 00 pod č. j. V4206/2011-305   Zástavní právo 

exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Cordtrade, s.r.o., IČ: 28344618, se sídlem Jiráskova 81/13, 

Olomouc, PSČ 779 00 pod č. j. Z-13250/2013-305  Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch 

PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 11000 Praha 1, IČ: 61860069, pod č. j.: V-

2537/2014-305  Zahájení exekuce - pověřený soudní exekutor: Mgr. Libor Cink, nám. T. G. Masaryka 17, 690 02 Břeclav, 

pod č. j. Z-10896/2013704  Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský 

úřad Břeclav 123EX-2601/2013, pod č. j. Z-13251/2013-305  Zahájení exekuce - pověřený soudní exekutor: Mgr. Marcela 

Petrošová, U Tržiště 9, 690 02 Břeclav, pod č. j. Z-2643/2014-704  Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Z-2161/2014-

305 a Z-2951/2014-305  Zahájení exekuce - pověřený soudní exekutor: Mgr. Martin Tunkl, Palackého náměstí 28, 301 00 

Plzeň, pod č. j.: Z-4756/2014-405  Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 

Exekutorský úřad Plzeň-město, pod č. j.: Z2556/2014-305 a Z-3313/2014-305  Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 

insolvenčního zákona) - Usnesení insolvenčního soudu o úpadku Krajský soud v Českých Budějovicích KSCB 25INS-

20706/2014 -A-9 ze dne 19. 8. 2014, pod č. j.: Z-4064/2014-305

Kontakt: tel.: +420 608 712 197, email: nymsa@kralovskadrazebni.cz. 
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