
Rodinný dům s 1.NP v obci Kolín, část obce Kolín V, okres Kolín.

Jedná se o pěkný, nepodsklepený rodinný dům s
1.NP v obci Kolín, část obce Kolín V, okres Kolín.

Lokalita: Pod Vinicí 1232, Kolín
1.prohlídka: 16.10.2018 16:00
2.prohlídka: 30.10.2018 9:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 600 000,- Kč
Odhadní cena: 1 200 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 200 000,- Kč
Jistina: 70 000,- Kč
Číslo prodeje: 052/2018-A
Zahájení dražby: 14.11.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o pěkný, nepodsklepený, řadový RD s 1 NP a sedlovou střechou s mírným sklonem bez půdy/
podkroví. V levé části RD je vstup, předsíň, vlevo pokoj, rovně vstup do garáže. Vpravo je vstup po
několika schodech do další části RD - chodby, ze které je vpravo vstup do obývacího pokoje, za ním
je kuchyň. Rovně z chodby je vstup do koupelny, vlevo z chodby jsou dva pokoje. Dům je vystavěn
na pravděpodobně smíšených základech s betonovými prvky bez zjištěné izolace proti zemní vlhkosti,
obvodové zdivo je pravděpodobně z cihel a tvárnic, stropy jsou rovné, klempířské prvky jsou z plechu
s nátěrem event. pozinkované, střešní krytina je plechová, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda
není zateplena. Vnitřní obklady jsou v koupelně a v kuchyni, dveře jsou dřevěné, hladké, do plechových
zárubní, vstupní vrátka jsou dřevěná, vrata do garáže jsou dřevěná, dvoukřídlá, okna jsou plastová, na
podlahách je dlažba, pvc, betonová stěrka, v koupelně je keramická dlažba. Vytápění vč. přípravy TUV
je v plynovém kotli s rozvodem do radiátorů, v současné době je otopná soustava nefunkční (nefunkční
plyn. kotel) a objekt je odpojen od plynové přípojky, odkanalizování je od všech hygienických zařízeních,
do septiku/jímky s trativodem. Rodinný dům je možno napojit na rozvod plynu (plyn odpojen), rozvod
elektrické energie, vodu z řadu, na pozemku je údajně nefunkční studna. Vybavení kuchyně tvoří
kuchyňská linka, deska, trouba, digestoř, vnitřní vybavení tvoří vana, umyvadlo, WC.


