
Rodinný dům v obci Nové Bránice, okres Brno - venkov

Jedná se o řadový, koncový rodinný dům s 1.NP, s
půdním prostorem, zahradou se zemními sklípky,
situovaný ve vinařské obci ve Znojemské vinařské
podoblasti, v obci Nové Bránice, okres Brno -
venkov.

Lokalita: Nové Bránice 84, Nové Bránice
1.prohlídka: 27.9.2019 8:30
2.prohlídka: 7.10.2019 15:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 910 000,- Kč
Odhadní cena: 1 300 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 300 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 065/2019-D
Zahájení dražby: 15.10.2019 10:00

Podrobný popis

Rodinný dům s 1.NP, s půdním prostorem, zahradou se zemními sklípky, situovaný ve vinařské obci ve
Znojemské vinařské podoblasti, s občanskou vybaveností je v docházkové vzdálenosti. RD je dispozice
3 + 1 a je tvořen 1NP a půdním prostorem. Objekt k bydlení je zděný, nepodsklepený, řadový, koncový
objekt se sedlovou střechou s krytinou z tašek. Objekt je vystavěn na kamenných základech (pasech),
obvodové zdivo je zděné, pravděpodobně smíšené (nepálené cihly, kámen), stropy jsou rovné, krov je
dřevěný vaznicový. Klempířské prvky jsou plechové, pozinkované, část je s nátěrem, vnitřní omítky jsou
vápenné hladké, přední vnější fasáda je nová, s barevnou úpravou, sokl je s kameninovým nástřikem.
Vnitřní obklady jsou v koupelně a v kuchyni, vstupní dveře jsou plastové nové, int. jsou starší dřevěné,
okna jsou plastová, podlahy jsou betonové, dlažba, prkna. Objekt je vytápěn ÚT a plynovým kotlem
vč. přípravy TUV, rozvod SV a vnitřní kanalizace je proveden do koupelny a do kuchyně. V kuchyni je
menší kuchyňská linka s dřezem a sporákem a plynový kotel. Objekt k bydlení je napojen na rozvod
elektrické energie, vodu z řadu, kanalizace je veřejná, plyn je zaveden. Na obytnou část navazuje
užitková část nemovitosti – stodola, sklad, 3 x zemní sklípky ve dvoře. Součástí nemovitostí jsou:
zemědělská přístavba (stodola, sklad), sklípky, IS, porosty na pozemku, zpevněné plochy, oplocení.


