
Podíl 1/2 na objektu restaurace s penzionu v obci Strážnice, okres
Hodonín

Jedná se o podíl 1/2 na částečně podsklepeném
komerčním objektu, restauraci s penzionem, se
2.NP v obci Strážnice, okres Hodonín.

Lokalita: Masarykova 357, Strážnice
1.prohlídka: 29.3.2018 14:00
2.prohlídka: 10.4.2018 14:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 713 000,- Kč
Odhadní cena: 1 425 000,- Kč
Vyvolávací cena: 713 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 004/2018-N
Zahájení dražby: 25.4.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o podíl 1/2 na vnitřním radovém částečně podsklepeném na objektu restaurace s penzionu
se 2.NP se sedlovou střechou, s přístavbou u zadní fasády a s půdním prostorem. V přízemí objektu se
nachází hospoda s kuchyní a místností sálu upravenou ke koncertování, v prvním patře je dlouhodobě
pronajímáno 6 ubytovacích jednotek ( 5 pokojů se zázemím - sprcha, umyvadlo, WC a 1 garsoniéra ):
Výčet místností - v 1.PP sklepy; v 1.NP hospoda s barem, kuchyně, sál restaurace, sklad, vstupní
hala, WC dámské a pánské, úklid a v 2.NP chodba, koupelna, ubytovací jednotky. Základy domu jsou
betonové pasy, zdivo je cihelné, stropy jsou dřevěné trámové a železobetonové, střecha je sedlová,
krytinu tvoří pálená taška, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou
štukové, fasádní omítky jsou vápenocementové, vnější obklady tvoří kabřincové pásky, vnitřní obklady
jsou keramické, schody jsou železobetonové, dveře jsou hladké a dřevěné, okna jsou plastová zdvojená,
podlahy obytných místností jsou s PVC a dlažbou, podlahy ostatních místností jsou s dlažbou. Vytápění
je centrální na zemní plyn, elektroinstalace je světelná, motorová, bleskosvod je proveden, rozvod vody
je teplé a studené, zdrojem teplé vody je plynový kotel, instalace plynu je provedena, kanalizace je
provedena. Vybavení kuchyně tvoří linka, dřez a sporák, vnitřní vybavení tvoří sprcha či vana, umyvadlo
v ubytovacích jednotkách, záchod splachovací pro hosty restaurace a v ubytovacích jednotkách. Funkční
celek doplňují venkovní úpravy, především přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a zahrada s
volejbalových kurtem.


