
Rodinný dům a 1/2 pozemků v obci Libchavy, okres Ústí nad Orlicí

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou
budovu s využitým podkrovím a podíl 1/2
pozemcích v obci Libchavy, část obce Dolní
Libchavy, okres Ústí nad Orlicí. Zbývající podíly na
pozemcích 4 a nemovitosti budou prodávány na
www.eurodrazby.cz ve stejný den od 10:00 hod.
Lokalita: Dolní Libchavy 252, Libchavy
1.prohlídka: 7.11.2018 15:15
2.prohlídka: 28.11.2018 12:10

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 780 000,- Kč
Odhadní cena: 2 225 000,- Kč
Vyvolávací cena: 780 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 046/2016-N,OD
Zahájení dražby: 5.12.2018 12:00

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící nepodsklepenou budovu s využitým podkrovím a podíl 1/2 pozemcích
v obci Libchavy, část obce Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí. Zbývající podíly na pozemcích z LV
č. 594 a nemovitosti z LV č. 509 a č. 499 budou prodávány na www.eurodrazby.cz ve stejný den od
12:00 hod. Budova je určená k bydlení a má dispozice: 1. NP - kuchyň, 2 pokoje, pracovna, spíž,
chodba, koupelna s WC . Podkroví - 2 pokoje, chodba, lodžie. Základové konstrukce jsou s izolací
proti zemní vlhkosti, obvodové konstrukce jsou v převážné části zděné tl. 45 cm, pouze v menším
rozsahu dřevěné sendvičové tl. 20 cm, krov je dřevěný vázaný, krytina je z azbestocementových šablon,
klempířské konstrukce jsou z titanzinku. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, vnitřní obklady jsou v
běžném rozsahu, fasádní omítka je vápenocementová, schody jsou dřevěné, dveře plné, okna jsou
plastová s izolačním dvojsklem, podlahy obytných místností jsou z keramické dlažby a z prken na sraz.
Vytápění je ústřední s kotlem na zemní plyn s možností využít elektrické přímotopy, elektroinstalace
je světelná a motorová, je proveden rozvod studené a teplé vody. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská
linka s elektrospotřebiči a s digestoří, vnitřní hygienické vybavení tvoří vana, sprchový kout, umývadlo a
WC. Hlavními výhodami je: + dům v dobrém stavebně-technickém stavu, + novější výstavba, + dobrý
standard vybavení, + větší užitná plocha, + velký pozemek.


