
Byt 3+1 v obci Rokycany, část obce Nové Město, okres Rokycany

Jedná se o bytovou jednotku 3+1 ve 3.NP
bytového domu v obci Rokycany, část obce Nové
Město, okres Rokycany. Podlahová plocha bytu je
79,37 m2 včetně příslušenství.

Lokalita: Pražská 998, Rokycany
1.prohlídka: 20.6.2019 13:30
2.prohlídka: 11.7.2019 9:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 028 000,- Kč
Odhadní cena: 2 055 000,- Kč
Vyvolávací cena: 2 055 000,- Kč
Jistina: 85 000,- Kč
Číslo prodeje: 035/2019-A
Zahájení dražby: 24.7.2019 11:20

Podrobný popis

Jedná se o bytovou jednotku 3+1/L ve 3.NP bytového domu situovaném v širším centru obce, charakter
okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Byt se skládá z: 3x pokoj, předsíň, WC, pokoj
(kuchyně), koupelna, sklep, lodžie. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. V bytové jednotce jsou
instalována plastová okna s dvojsklem, obytné prostory jsou orientovány na severozápad, jihovýchod,
v koupelně je klasická vana, na WC je klasická toaleta, vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné
prosklené, v dřevěných zárubních, vchodové dveře jsou plastové. Pro vaření je využívána kuchyňská
linka, osvětlovací techniku tvoří lustry, směrové lampy, bodová svítidla, v obytných místnostech
je laminátová plovoucí podlaha, v kuchyni je položen koberec, v koupelně a na WC je laminátová
plovoucí podlaha a v chodbě je laminátová plovoucí podlaha, v ostatních místnostech je koberec.
V bytě je zavedena elektřina o napětí 220V, dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu,
zdrojem vody je vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a je zde zaveden zemní plyn. V
bytě je dálkové ústřední topení, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, byt je napojen na dálkový ohřev
vody. Stěny bytu jsou bez vad, okna v bytě jsou bez vad, podlahy jsou bez závad. Předmětná bytová
jednotka je umístěna v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 8 nadzemních podlaží
a jedno podzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy jsou
železobetonové izolované, konstrukce objektu je panelová, stropy jsou železobetonové montované,
střecha je rovná, střešní krytinu tvoří živičná lepenka, klempířské prvky jsou plechové, vnější omítky
jsou vápenocementové, zateplení pláště je z polystyrenu. Společnými prostory domu jsou: vstupní
prostor, schodiště, výtah, kočárkárna, sušárna. V objektu je umístěn výtah, který prodělal komplexní
rekonstrukci v roce 2008. Bytový dům je ve velmi dobrém stavu.


