
Rodinný dům v obci Pačlavice, část obce Pornice, okres Kroměříž

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům se 2.NP,
půdou a rozlehlou zahradou v obci Pačlavice, část
obce Pornice, okres Kroměříž.

Lokalita: Pornice 43, Pačlavice
1.prohlídka: 19.2.2019 16:30
2.prohlídka: 6.3.2019 13:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 465 000,- Kč
Odhadní cena: 930 000,- Kč
Vyvolávací cena: 930 000,- Kč
Jistina: 55 000,- Kč
Číslo prodeje: 066/2018-A
Zahájení dražby: 14.3.2019 11:20

Podrobný popis

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům se 2.NP, půdou a rozlehlou zahradou v obci Pačlavice, část
obce Pornice, okres Kroměříž. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v
bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. V letech 2012-2016 byly provedeny dílčí
rekonstrukce – částečná oprava podlah (izolace, krytina), nová kuchyňská linka, částečná oprava
vnitřních omítek, částečně rozvody topení, částečná výměna vnitřních rozvodů (elektro, voda, odpad),
rekonstrukce jedné z koupelen, instalace krbových kamen s výměníkem. Dispozičně je dům řešen
jako 5+1. Podlahová plocha domu činí 150,20 m2, součástí je průjezd o výměře 21,30 m2. Dům je
rozdělen průjezdem na dvě části, které mají vždy samostatný vstup ze dvora. V levé části domu se
nachází 3 pokoje, kuchyně, koupelna, WC, chodba, komora, spíž a v pravé části jsou dva pokoje, z
nichž jeden je v patře a koupelna s WC. Obě části mají vlastní systém vytápění a ohřevu vody. Základy
jsou betonové a smíšené, objekt je zděné konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné
trámové. Střecha je sedlová, v části pultová, střešní krytinu tvoří pálená taška, plechová pozinkovaná a
klempířské prvky jsou plechové pozinkované, vnější omítky jsou vápenné. Vnitřní omítky jsou vápenné,
jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna, vybavení koupelny tvoří rohová vana, umyvadlo a WC
(pravá část) a dále sprchový kout, umyvadlo (levá část), WC jsou vybavena klasickou toaletou. Vnitřní
dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené, zárubně jsou ocelové nebo dřevěné a vchodové dveře jsou
dřevěné, v kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Osvětlovací
techniku tvoří běžné osvětlovací prvky, v obytných místnostech je podlaha řešena kobercem, linoleem
nebo prkennou podlahou, v kuchyni jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou, koupelna má na podlaze
keramickou dlažbu, v chodbě je keramická dlažba. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V,
zdrojem vody je obecní vodovod, splašky jsou svedeny do septiku (splašková kanalizace v dosahu)
a je zde zaveden zemní plyn. Vytápění v domě je řešeno plynovým kotlem v pravé části a krbovou
vložkou s výměníkem v levé části, topná tělesa představují závěsné radiátory, v domě je pro ohřev vody
instalován bojler.


