
Objekt pro bydlení 2.NP v obci Děčín, okres Děčín

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený
objekt se 2.NP v obci Děčín, část obce Děčín XXVI-
Bechlejovice, okres Děčín. Objekt je využíván jako
ubytování pro seniory s pečovatelskými službami.

Lokalita: Děčín
1.prohlídka: 23.4.2019 11:00
2.prohlídka: 6.5.2019 11:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 700 000,- Kč
Odhadní cena: 3 400 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 700 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 009/2019-N
Zahájení dražby: 15.5.2019 10:00

Podrobný popis

Objekt je částečně zděný, částečně dřevěný (část roubená, část hrázděná), nepodsklepený, samostatně
stojící dvoupodlažní se šikmou, sedlovou střechou. Objekt je využíván jako ubytování pro seniory s
pečovatelskými službami. V domě je dispozice 7+1: v 1.NP kuchyň, společenské místnosti, kanceláře,
sklady, kotelna, zázemí pro zaměstnance, sklady potravin, chodba, ve 2.NP se nachází 7 x pokoj,
jídelna, 2 x bezbariérová koupelna (sprchy, WC). Střešní krytinu tvoří vláknocementové šablony,
klempířské konstrukce jsou (svody, žlaby) z pozink. plechu. Objekt je napojen na rozvod elektrické
energie, vodu z řadu, připojení na kanalizační síť přes vlastní čističku. Stropní konstrukce jsou s rovnými
podhledy, část objektu má vnitřní tep.izolaci, část dřevěná, část obložena šablonami (štítová stěna),
kamenný sokl s izolací proti zemní vlhkosti. Vnitřní omítky jsou vápenné, vnitřní keramické obklady
jsou pravděpodobně v kuchyni, koupelnách (sprchy, umyvadla) a na WC. Kuchyně je pravděpodobně
vybavena kuchyňskou linkou, sporákem, digestoří. Rozvod je SV i TUV, příprava TUV je v ele. boileru,
dveře jsou dřevěné hladké plné nebo prosklené, dřevěné obložky, okna jsou dřevěná špaletová,
nebo zdvojená, v objektu je pravděpodobně dřevěné schodiště. El. instalace je světelná i motorová,
vytápění je kotlem na pelety s rozvodem do radiátorů. Venkovní úpravy jsou v rozsahu – oplocení,
část zpevněné plochy okolo domu, parkovací plochy, přípojky inž. sítí, zapuštěný bazén se zastřešením
z polykarbonátu, plechová garáž. Na pozemku se nachází další, menší dřevěné stavby - dřev. sklad,
zázemí pro bazénovou technologii, pergola, plech. garáže, čistička.


