
Rodinný dům v obci Březnice, okres Příbram

Jedná se o krásný řadový krajní, částečně
podsklepený rodinný dům s 1.NP a nevyužitým
podkrovím a zahradou v obci Březnice, okres
Příbram.

Lokalita: Ludvíka Kuby 76, Březnice
1.prohlídka: 2.10.2018 11:30
2.prohlídka: 16.10.2018 11:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 350 000,- Kč
Odhadní cena: 2 250 000,- Kč
Vyvolávací cena: 2 250 000,- Kč
Jistina: 90 000,- Kč
Číslo prodeje: 021/2018-A
Zahájení dražby: 24.10.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o krásný řadový krajní, částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP a nevyužitým podkrovím a
zahradou. Jižně na rodinný dům navazuje do "L" garáž a sklady. Vjezd na pozemek je vraty ze severní
strany, vstup do domu je z chodníku ze severní strany (původní vstup) a z pozemku z jižní strany.
Bezprostřední okolí je běžně prostorné, se zástavbou činžovních a rodinných domů. Odkanalizování
rodinného domu je do veřejné kanalizace, voda je z veřejného řadu, elektroinstalace je zavedena, plyn
je zaveden. Celkem je dům o dispozici 3+1: 1 PP (suterén) – chodba (ker. dlažba), sklep (hlína), chodba
(hlína), sklep (hlína), sklep (neprohlédnutý), 1 NP (přízemí) - chodba (ker.dlažba), kuchyně (ker.dlažba),
koupelna, WC (ker.dlažba), pokoj (ker.dlažba), pokoj (plovoucí), pokoj (ker.dlažba), koupelna, WC, kotel
(ker.dlažba), chodba, vstup z chodníku (ker.dlažba), chodba (ker.dlažba), chodba (prkna, beton), sklad
(ker.dlažba). Základy domu jsou kamenné, zdivo je smíšené, masivní, stropy jsou klenbové a dřevěné
trámové, částečně sádrokartonové podhledy, střecha má krov dřevěný, krytina je tašková, klempířské
konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní obklady jsou běžné keramické, schody do suterénu
jsou cihelné, na půdu dřevěné, dveře jsou náplňové, okna jsou do ulice dřevěná, do dvora plastová.
Vytápění je ústřední plynovým kotlem do radiátorů a částečně podlahové, elektroinstalace je světelná,
třífázová, rozvod vody je studené i teplé v plastu, zdrojem teplé vody je bojler, plynu je zaveden,
kanalizace je do veřejné sítě. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka, spotřebiče, vnitřní vybavení tvoří
umyvadlo, vana, sprchový kout, záchod splachovací. Venkovní úpravy jsou v běžném rozsahu - oplocení,
vrata, přípojky, zpevněné plochy, opěrné zídky a zdi apod..


