
Rodinný dům v obci Bučina, okres Ústí nad Orlicí

Jedná se o velký rodinný dům (původní
zemědělskou usedlost) se 2.NP a rozlehlými
pozemky o celkové výměře 4.167 m2 v obci
Bučina, okres Ústí nad Orlicí.

Lokalita: Bučina 58, Bučina
1.prohlídka: 25.7.2019 17:00
2.prohlídka: 12.8.2019 17:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 365 000,- Kč
Odhadní cena: 1 706 040,- Kč
Vyvolávací cena: 1 706 040,- Kč
Jistina: 80 000,- Kč
Číslo prodeje: 019/2019-A
Zahájení dražby: 27.8.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o velký RD (původní zemědělskou usedlost) se 2.NP a rozlehlými pozemky o celkové výměře
4.167 m2 situovaný v typickém venkovském prostředí. Dispoziční řešení domu: suterén - schodiště,
sklad; přízemí - kuchyň, obývací pokoj, chodba, WC, dva pokoje, chodba, spíž, prádelna a dílna;
patro - schodiště s chodbou, WC, lázeň, tři pokoje a půdní prostor. Dům byl po roce 2000 částečně
modernizován - provedeny sanační omítky částečně v obytných místnostech, provedeno centrální
vytápění radiátorovými články, byla upravena elektroinstalace a osazeny nové klempířské prvky ve
střešní části, dále byla provedena částečně výměna podlah v přízemí - keramické dlažby. Obvodové
nosné konstrukce jsou zděné z cihelného zdiva a kamenného zdiva na tl. 60 a 45 cm, stropní konstrukce
jsou nad suterénem a přízemím klenbové, nad prvním patrem trámové s podbitím a záklopem,
zastřešení je provedeno sedlovým dřevěným krovem vaznicové soustavy. Střešní krytina je tašková,
klempířské prvky ve střešní části - žlaby a svody jsou z lindabu novodobé, podlahové konstrukce jsou
v kombinaci teracové dlažby, keramické dlažby, betonových potěrů a prkenných podlah. Vnitřní omítky
jsou vápenné původní ve spodní části - přízemí jsou v části provedeny sanační omítky, vnější omítky
jsou původní štukové. Rozvody elektroinstalace je 230/400 V, je proveden rozvody vody studené a
teplé ve standardním rozsahu, ohřev teplé vody je zajištěn el. boilerem, v kuchyni je průtokový ohřívač.
Vytápění objektu je zajištěno radiátorovými články Korado a kotlem na pevná paliva, dále kamny
na tuhá paliva. Zařizovací předměty jsou ve standardním rozsahu, WC je splachovací. Je provedena
přípojka plynu na pozemek. Schodiště do jednotlivých podlaží jsou z pískovcových stupňů, v suterénu
jsou částečně cihelné, okna jsou osazena rámová dřevěná ven a dovnitř otevíravá, dveře jsou do
ocelových zárubní hladké a prosklené.


