
Rodinný dům a pozemky o rozloze 9.252 m2 v obci Silůvky, okres
Brno-venkov

Jedná se o velký, krásný řadový, krajní rodinný
dům se 2.NP po částečné rekonstrukci a pozemky
o rozloze 9.068 m2 (+184 m2 na níž stojí
nemovitost) v obci Silůvky, okres Brno-venkov.

Lokalita: Trávníky 9, Silůvky
1.prohlídka: 1.8.2019 12:30
2.prohlídka: 13.8.2019 11:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 826 000,- Kč
Odhadní cena: 3 652 000,- Kč
Vyvolávací cena: 3 652 000,- Kč
Jistina: 120 000,- Kč
Číslo prodeje: 056/2018-A
Zahájení dražby: 20.8.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o velký, krásný řadový krajní, nepodsklepený rodinný dům se 2.NP po částečné rekonstrukci
a pozemky o rozloze 9.068 m2 (+184 m2 na níž stojí nemovitost) situovaný v obci s občanskou
vybaveností v docházkové vzdálenosti. Na dům navazuje vedlejší stavba s kotelnou, skladem a
zemními sklepy. Objekt je zděný a byl cca v letech 2010-2015 částečně zrekonstruován - částečně
zateplená fasáda, výměna klempířských konstrukcí, výměna radiátorů a kotle vytápění, výměna podlah,
plastových oken, část rozvodů. Objekt je napojen na veřejný rozvod elektrické energie, rozvod plynu,
obecní vodovod, kanalizace je svedena do místního kanalizačního řadu. Příjezd k objektu je po místní
zpevněné komunikaci. Dispozice objektu - hlavní vstup, chodba procházející objektem, vpravo pokoj,
dále vpravo schodiště do 2.NP, vlevo kuchyně, průchozí pokoj a další pokoj. Z kuchyně je vchod do
špajzu a koupelny, dále z chodby je vstup na dvorek a do technické části objektu a přístavby. Ve
2.NP je podesta, vlevo místnost s přípravou na koupelnu, rovně pokoj, za ním vpravo další pokoj. Ze
schodiště (podesty) je vpravo další místnost, uvažována jako budoucí kuchyň. Schody jsou betonové
(teraco), dveře jsou dřevěné, náplňové, okna jsou plastová, podlahy obytných místností jsou prkenné,
PVC, laminátové, podlahy ostatních místností tvoří beton, dlažba. Vytápění je ÚT, plynovým kotlem,
elektroinstalace je světelná i motorová, zdrojem teplé vody je ele. boiler. Vybavení kuchyně tvoří
kuchyňská linka, sporák, dřez, vnitřní vybavení tvoří vana, umyvadlo, WC, záchod splachovací. Vedlejší
stavbu tvoří stavba, která je průchozí do zemního sklepa. Nachází se zde dílna, sklad, sklep, kotelna.
Venkovní úpravy jsou v rozsahu – část zpevněné plochy dvorku, přípojky inž. sítí, oplocení, venkovní
schody. Pozemky: lesní pozemky, vinice, orná půda a ostatní plocha nacházející se severně a jižně od
obce.


