
Komerční areál v obci Budyně nad Ohří, část obce Nížebody, okres
Litoměřice

Jedná se o rozlehlý areál (původně zemědělský) s
širokou možností využití v obci Budyně nad Ohří,
část obce Nížebody, okres Litoměřice.

Lokalita: Roudnická 88, Budyně nad Ohří
1.prohlídka: 31.10.2019 10:00
2.prohlídka: 13.11.2019 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 10 500 000,- Kč
Odhadní cena: 15 000 000,- Kč
Vyvolávací cena: 15 000 000,- Kč
Jistina: 500 000,- Kč
Číslo prodeje: 043/2019-D
Zahájení dražby: 27.11.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o rozlehlý areál (původně zemědělský) s širokou možností využití, vzdálený 4 km od dálnice
D8 - Exit29. Areál se skládá z budov, hal, vedlejších staveb a venkovních úprav, byl postaven přibližně v
70 tých letech minulého století. Část hal - bývalých teletníků a část venkovních úprav stojí na pozemcích
ve vlastnictví Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad -
uzavřena nájemní smlouva k užívání těchto pozemků. Jedná se o šest samostatně stojích, hal (bývalých
teletníků), které mají stejné či podobné konstrukce. Haly jsou u západních štítů vzájemně propojeny
spojovací chodbou a mezi některými halami jsou spojovací krčky. Haly jsou nepodsklepené, přízemní,
o světlé výšce cca 3,20m. U východních štítů hal jsou oddělené menší kanceláře a sklady, v některých
halách jsou uprostřed oddělené menší sklady, v jedné hale je bývalá kuchyně a jídelna. Tři haly z jižní
strany jsou průjezdné, ostatní neprůjezdné.Elektroinstalace je světelná, třífázová, rozvod vody - v jižní
hale v kuchyni je studená i teplá voda, v ostatních jen studená (většinou jedno umyvadlo), zdrojem
teplé vody v jižní hale jsou bojlery, odkanalizování je provedeno od umyvadel, vybavení kuchyně v jižní
hale je původní, nitřní vybavení tvoří v některých halách umyvadla, v jedné hale výlevka. Haly byly
postaveny původně jako teletníky, naposledy byly užívány pro parkování a skladování, již delší dobu
jsou nevyužívané. Vedlejší stavby a venkovní úpravy jsou v běžném rozsahu - malá čerpací stanice,
plynová nádrž (pronajata), zpevněné plochy ze silničních panelů, betonové a asfaltové, přípojky,
oplocení, vrata, vrátka, apod..


