
Byt 3+1 v obci Podbořany, okres Louny

Jedná se o bytovou jednotku 3+1 ve 2.NP
bytového domu v obci Podbořany, okres Louny.
Podlahová plocha bytu je 55,95 m2.

Lokalita: Komenského 689, Podbořany
1.prohlídka: 1.4.2019 12:00
2.prohlídka: 17.4.2019 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 300,000,- Kč
Odhadní cena: 600,000,- Kč
Vyvolávací cena: 600,000,- Kč
Jistina: 55,000,- Kč
Číslo prodeje: 035/2018-A
Zahájení dražby: 30.4.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o bytovou jednotku 3+1 ve 2.NP bytového domu. Součástí bytové jednotky je kuchyně,
předsíň, koupelna s WC, pokoj, obývací pokoj, ložnice, sklep, sklep. Vnitřní omítky jsou štukové. V
bytové jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem, v části jednotky s žaluziemi, orientace
obytných prostor je na jih, východ, západ, v koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo, WC je
vybaveno klasickou toaletou. Předmětná bytová jednotka má prosklené interiérové dřevěné dveře,
zárubně dveří jsou ocelové, vchodové dveře jsou dřevěné, vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka
bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák, pro osvětlení jsou použity lustry. V obytných místnostech
je lino, v kuchyni je položeno lino, koupelna má keramickou dlažbu a chodba má na podlaze lino. V
ostatních místnostech je cementový potěr. Mezi další vybavení bytu patří krb a digestoř. V bytě je
zavedena elektřina o napětí 230V, byt je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Zdrojem vody
je vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace, zemní plyn je zaveden. Řešení vytápění v bytě
- elektrické přímotopy a kamna, topná tělesa tvoří závěsné zářiče, ohřev vody je řešen bojlerem. V
roce 2010 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: koupelna - celková, vybavení kuchyně -
celková. Předmětný byt je umístěn v typovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 3 nadzemní
podlaží a má jedno podzemní podlaží. V roce 2010 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků:
okna - celková, zateplení pláště - celková, dále v roce 2017 vstupní prostor - modernizace.


