
Budova a podíl na pozemcích v obci Libchavy, okres Ústí nad Orlicí

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou
budovu s nevyužitým podkrovím s širší možností
komerčního využití a podíl na pozemcích v obci
Libchavy, část obce Dolní Libchavy, okres Ústí nad
Orlicí. Zbývající podíl na pozemcích z LV č. 594
a nemovitost z LV č. 393 budou prodávány na
www.eurodrazby.cz ve stejný den od 10:00 hod.Lokalita: Dolní Libchavy 252, Libchavy
1.prohlídka: 7.11.2018 15:20
2.prohlídka: 28.11.2018 12:15

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 325 000,- Kč
Odhadní cena: 2 650 000,- Kč
Vyvolávací cena: 2 650 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 017/2016-D,OD
Zahájení dražby: 5.12.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou budovu s nevyužitým podkrovím s širší možností
komerčního využití a podíl na pozemcích v obci Libchavy, část obce Dolní Libchavy, okres Ústí
nad Orlicí. Zbývající podíl na pozemcích z LV č. 594 a nemovitost z LV č. 393 budou prodávány na
www.eurodrazby.cz ve stejný den od 10:00 hod. Budova s širší možností komerčního využití (služby,
drobná výroba, administrativa) je samostatně stojící, nepodsklepená, se sedlovou střechou, podkroví
není využito. Základové konstrukce jsou s izolací proti zemní vlhkosti, obvodové konstrukce jsou
v převážné části zděné tl. 40 cm, krov je dřevěný vázaný, krytina je z živičných pásů, klempířské
konstrukce jsou z titanzinku. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, vnitřní obklady jsou v běžném
rozsahu, fasádní omítka je stěrková, dveře jsou plné a prosklené, vrata jsou sekční, okna jsou plastová
s izolačním dvojsklem, podlahy místností jsou z keramické a z teracové dlažby. Vytápění je ústřední
s kotlem na zemní plyn, elektroinstalace je světelná a motorová, je proveden rozvod studené a teplé
vody, zdrojem teplé vody je kotel ÚT. Vnitřní hygienické vybavení tvoří 2x umývadlo a 2x WC. Na
pozemku je umístěn menší zahradní domek. Mezi hlavní výhody patří +možnost využití zahradního
domku na pozemku, + novější výstavba, + dobrý standard vybavení, + větší užitná plocha, + velký
pozemek.


