
Podíl 3/4 na rodinném domě v obci Český Rudolec, okres Jindřichův
Hradec

Jedná se o podíl 3/4 na bývalé hospodářské
usedlosti situovaný v krajině přírodního parku
"Česká Kanada" v obci Český Rudolec, okres
Jindřichův Hradec. V obytné části jsou dvě bytové
jednotky vel. 3+1 a 2+1.

Lokalita: Český Rudolec 13, Český Rudolec
1.prohlídka: 8.11.2018 11:45
2.prohlídka: 29.11.2018 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 525 000,- Kč
Odhadní cena: 1 050 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 050 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 053/2018-D
Zahájení dražby: 11.12.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o podíl 3/4 na rodinném domě - bývalé hospodářské usedlosti s prostorným pozemkem
situované v krajině přírodního parku "Česká Kanada". V obytné části jsou dvě bytové jednotky vel.
3+1 a 2+1. V domě se nachází 1.PP – 2x sklep; 1.NP – koupelna, koupelna a WC, 2x kuchyně, ložnice,
obývací pokoj, pokoj, pokoj, pokoj, průjezd budovou, 2x předsíň, 2x spíž, technická místnost, veranda,
WC. Vybavení kuchyně tvoří 2x linka, dřez a sporák, vnitřní vybavení 2x koupelna ( 1x se sprchou a 1x
s vanou ). RD je samostatně stojící a tvoří, společně s objektem stájí a stodoly a menšími vedlejšími
stavbami ( dřevník, přístřešek pro automobil ), bývalou hospodářskou usedlost půdorysného tvaru
písmene "U". Objekt obytné části je částečně podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou a s
možností zřízení podkroví. Objekt je zděný převážně ze smíšeného zdiva a přední část objektu tvoří
obytnou část s průjezdem do dvora ve středu dispozice. Na obou stranách průjezdu je po jedné bytové
jednotce. Krov je sedlový dřevěný vázaný s eternitovou a taškovou krytinou. Kromě hlavní stavby RD
je v areálu zmíněná stavba stodoly, stavba bývalých stájí, dřevěná kolna a přístřešek pro automobil.
Funkční celek doplňují venkovní úpravy ( především přípojky inženýrských sítí, septik, oplocení ) a dále
zahrada, která je užívána jako hospodářská.


