
Rodinný dům v obci Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá
Boleslav

Jedná se o prostorný, samostatně stojící rodinný
dům se 2.NP v obci Klášter Hradiště nad Jizerou,
okres Mladá Boleslav.

Lokalita: Klášter Hradiště nad Jizerou 246, Klášter
Hradiště nad Jizerou
1.prohlídka: 25.5.2018 10:00
2.prohlídka: 8.6.2018 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 390 000,- Kč
Odhadní cena: 780 000,- Kč
Vyvolávací cena: 780 000,- Kč
Jistina: 70 000,- Kč
Číslo prodeje: 023/2018-A
Zahájení dražby: 20.6.2018 11:20

Podrobný popis

Rodinný dům je podsklepený (technický suterén), samostatně stojící, má 2 NP a dispozičně 6+1 -
podlahová plocha 270 m2. V domě se nachází: v I. PP – je přístupno po dřevěném schodišti, využíváno
jako technický suterén - kotle, sklad paliva, skladové prostory; v I. NP – je přístupno z přední části
objektu přes hlavní vchod a nebo garáž, vstup je možný i vchodem ze zahrady. Ve vstupní chodbě je
dřevěné schodiště do II.NP, vlevo z předsíně do chodby, z chodby vlevo do garáže a tech. místnosti,
rovně je z chodby prádelna a vstup na zahradu. Vpravo pak vstup do sklepa, dále vpravo vstup do
pokoje, z chodby vstup na WC a do koupelny a dalšího pokoje; ve II.NP – je přístupné dřevěným
schodištěm, kde je vpravo pokoj, dále koupelna s vanou, sam. WC a pokoj, dále vlevo další dva pokoje
a vlevo od schodiště kuchyně, průchozí s jedním z pokojů. Dispozice objektu je dobrá, pokoje jsou
samostatné, neprůchozí, na každém podlaží se nachází příslušenství (WC a koupelna). Z pokoje ve II.
NP je i přístup na balkon. Vstup na střechu je řešen zabudovaným žebříkem na pravé straně objektu.
RD je zděný objekt s plochou střechou, je vystavěn na betonovo-kamenných základech s částečnou
izolací proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo je z tvárnic, cihel, stropy jsou rovné železobetonové, střešní
krytina je z asfaltových pásů. Klempířské prvky jsou plechové, pozinkované, vnitřní omítky jsou vápenné
hladké, fasáda je s hladkou vápennou omítkou, vnitřní obklady jsou v koupelnách a kuchyni. Dveře
vstupní jsou dřevěné, interiérové jsou dřevěné, hladké, event. částečně prosklené do ocelových zárubní,
okna jsou dřevěná, dvojitá, podlahy jsou pokryty dlažbou, event. bet. stěrkou. Vytápění je ústřední v
kombinací plynového kotle a kotle na TP a s rozvodem do radiátorů po celém objektu, příprava TUV je
v zásobníku kotle a v ele. boileru, rozvod TUV i SV je proveden, odkanalizování je provedeno od všech
hygienických zařízeních. V koupelnách je sprchový kout, vana, umyvadla a samostatná WC. Rodinný
dům je možno napojit na rozvod elektrické energie, vodu z řadu, plyn, kanalizace je řešena svodem do
vlastní jímky.


