
Rodinný dům v obci Mimoň, část obce Mimoň I, okres Česká Lípa

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům se 2.NP a
půdním prostorem, po částečné rekonstrukci, v
obci Mimoň, část obce Mimoň I, okres Česká Lípa.

Lokalita: Pražská 165, Mimoň
1.prohlídka: 30.5.2019 12:00
2.prohlídka: 11.6.2019 12:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 825 000,- Kč
Odhadní cena: 1 650 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 650 000,- Kč
Jistina: 80 000,- Kč
Číslo prodeje: 022/2019-A
Zahájení dražby: 20.6.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům se 2.NP a půdním prostorem v obci Mimoň, část obce Mimoň
I, okres Česká Lípa. Objekt je po částečné rekonstrukci, v současné době je prázdný, s pravidelnou
kontrolou. Dispozice domu je cca 4+1. Dům je zděný s půdním prostorem pod sedlovou střechou,
jež je přístupný z prostor podesty ve 2.NP. RD je vystavěn na kamenných základech, částečně s
nopovou izolací proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo je smíšené (kámen, cihla) o tl. 40 - 60cm, stropy
jsou dřevěné rovné, krov je dřevěný vaznicový. Střešní krytina je z tašek na latích, s parozábranou,
klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu (žlaby, svody, parapety) opatřeny částečně nátěrem,
vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda je novější, probarvená, vnitřní obklady jsou v koupelně a v
části kuchyně. Dveře jsou hladké, lakované, částečně prosklené do ocelových zárubní, vchodové jsou
plastové, okna jsou plastová, podlahy jsou povlakové PVC, dřevo a koberec v obytných místnostech, v
chodbách je dlažba a koberec, v koupelně je keramická dlažba. Vytápění je ústřední, plynovým kotlem
s rozvodem do radiátorů, v objektu je rozvod světelné i motorové elektroinstalace, rozvod TUV i SV
je proveden, zdrojem teplé vody je el. boiler, odkanalizování je od všech hygienických zařízeních. V
koupelně je umyvadlo, sprchový kout, WC, vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka, varná deska,
digestoř. Objekt k bydlení je napojen na rozvod elektrické energie, veřejnou kanalizaci, vodu z řadu,
plyn. Součástí nemovitosti jsou venkovní úpravy v běžném rozsahu – oplocení, plůtek, část zpevněné
plochy, venkovní zídka a schody, přípojky inž. sítí. Na pozemku se nachází vedlejší, zděná stavba s
pultovou střechou, využívána jako skladový prostor, která navazuje na objekt k bydlení.


