
Rodinný dům v obci Brandov, okres Most

Jedná se o krásný, moderní a udržovaný
samostatně stojící rodinný dům s 1.NP a podkrovím
v obci Brandov, okres Most.

Lokalita: Rudé armády 282, Brandov
1.prohlídka: 17.4.2019 14:30
2.prohlídka: 13.5.2019 11:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 665 000,- Kč
Odhadní cena: 1 330 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 330 000,- Kč
Jistina: 75 000,- Kč
Číslo prodeje: 007/2019-A
Zahájení dražby: 22.5.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o krásný, moderní a udržovaný samostatně stojící rodinný dům s 1.NP a obytným podkrovím
a dalším menším půdním prostorem. V domě se nachází: 1.NP - vstupní zádveří, předsíň, rovně vstup
do koupelny, vlevo chodba a schodiště do obytného podkroví (II. NP), rovně chodba, z chodby rovně
kuchyň, vlevo obývací pokoj, vpravo kotelna, sklad a dílna. Obytné podkroví (2.NP) - chodba, vpravo
pokoj, vlevo uprostřed pokoj, dále vpravo pokoj, rovně další pokoj a druhá koupelna. Nad II. NP menší
půdní prostor přístupný vyklápěcím půdním schodištěm. RD je zděný objekt se sedlovou střechou s
krytinou Bramac. RD je vystavěn na betonových základech, obvodové zdivo je zřejmě cihelné, stropy
jsou rovné, krov je dřevěný vaznicový, střešní krytina je Bramac taška na latích. Klempířské prvky jsou
z pozinkovaného plechu (žlaby, svody) částečně opatřeny nátěrem, vnitřní omítky jsou vápenné hladké,
fasáda je zateplena s povrchovou úpravou s barevnou omítkou, vnitřní obklady jsou v koupelnách,
v kuchyni, v dalších částech domu jsou částečně dřevěné obklady. Dveře jsou dřevěné, hladké, do
ocelových zárubní, okna jsou plastová, opatřena předokenní žaluzií, ve II. NP (obytném podkroví) jsou
i střešní okna, podlahy jsou plovoucí, dlažba, koberec. Vytápění je ústřední, ele. kotlem s rozvodem
do radiátorů, v obyv. pokoji v I. NP je krb s krbovou vložkou, příprava TUV je v ele. boileru, rozvod
TUV i SV je proveden, odkanalizování je od všech hygienických zařízeních. V koupelně v I. NP je vana,
sprchový box, umyvadlo, WC, ve II. NP je v koupelně WC, umyvadlo, sprchový box, v kuchyni v I. NP
je kuchyňská linka do U, ele. sporák se sklokeramickou deskou. Rodinný dům je napojen na rozvod
elektrické energie, vodu z řadu, kanalizaci.


