
Byt 3+1 v obci Tábor, okres Tábor

Jedná se o bytovou jednotku 3+1 se dvěma
balkóny ve 2.NP bytového domu v obci Tábor,
okres Tábor. Podlahová plocha bytu je 67,56 m2.

Lokalita: Sokolovská 2379, Tábor
1.prohlídka: 14.3.2018 12:00
2.prohlídka: 26.3.2018 12:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 040 000,- Kč
Odhadní cena: 1 300 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 300 000,- Kč
Jistina: 80 000,- Kč
Číslo prodeje: 006/2018-A
Zahájení dražby: 5.4.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o bytovou jednotku 3+1 se dvěma balkóny ve 2.NP bytového domu. Předmětný byt leží
u jihozápadního rohu budovy. Byt je po částečné rekonstrukci z roku 2015. V rámci této částečné
rekonstrukce byla osazena nová kuchyňská linka, provedena nová koupelna, WC a propojena předsíň
s komorou. V bytě se nachází koupelna, kuchyně, 3x pokoj, předsíň spojená s bývalou komorou,
záchod, 2x balkon. K bytu přísluší sklepní kóje v 1.NP bytového domu. Vnitřní obklady jsou keramické,
dveře hladké, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, podlahy obytných místností jsou z jekoru,
plovoucí laminátové krytiny, podlahy ostatních místností jsou s ker. dlažbou. Vytápění je dálkové,
elektroinstalace je světelná třífázová, rozvod vody je teplé a studené, zdroj teplé vody je centrální,
kanalizace je provedena. Vybavení kuchyně tvoří linka, dřez, sporák, varná deska, myčka, digestoř,
vnitřní vybavení tvoří vana, umyvadlo, sprchový kout, záchod splachovací. Bytový dům je samostatně
stojící, železobetonové panelové konstrukce s plochou střechou. Má 9 nadzemních podlaží, z toho
je 1.NP technické a v dalších nadzemních podlažích je vždy po pěti bytech na patře. Celkem je v
objektu 40 bytových jednotek. Hlavní vstup do domu je přes vyrovnávací schodiště z jižní fasády.
Bytový dům je nepodsklepený, v 1.NP jsou sklepy, společné chodby, v dalších nadzemních podlažích
jsou bytové jednotky. Dům je napojen na veřejný vodovod, splaškové i dešťové vody jsou svedeny
do místní kanalizace, na veřejný rozvod EI, na přípojku zemního plynu i na místní teplovod. V objektu
jsou dva osobní výtahy. Základy domu tvoří základové betonové pasy, zdivo tvoří železobetonový
montovaný skelet, stropy jsou z železobetonových panelů, střecha je plochá s krytinou povlakovou z
PVC, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou štukové jednovrstvé,
fasádní omítka je se zateplovacím systémem, schody jsou teracové, bleskosvod je proveden.


