
Budova pro ubytování v obci Desná, část obce Desná I, okres
Jablonec nad Nisou

Jedná se o samostatně stojící objekt se 2.NP
a podkrovím v obci se základní občanskou
vybaveností, v obci Desná, část obce Desná I,
okres Jablonec nad Nisou. V objektu je bytová
jednotka 2+1 a pokoje k ubytování.

Lokalita: Údolní 234, Desná
1.prohlídka: 25.4.2018 11:30
2.prohlídka: 2.5.2018 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 925 000,- Kč
Odhadní cena: 1 850 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 850 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 089/2016-D
Zahájení dražby: 14.5.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící objekt se 2.NP a podkrovím v obci se základní občanskou vybaveností. V
objektu je bytová jednotka 2+1 a pokoje k ubytování. Jedná se vlastně o dvě nemovitosti, které jsou
stavebně propojeny a tvoří funkční celek. Objekt je zděné konstrukce, má dvě nadzemní podlaží, obytné
podkroví, půdu a je zastřešen sedlovou střechou s plechovou krytinou. V 1.NP je veranda, bytová
jednotka 2+1, kterou užívá správce objektu, dále je zde kuchyň, 2 x jídelna, kotelna, příslušenství,
komory a skladové prostory. Ve 2. NP je cca devět pokojů, další místnosti, spojovací chodby, dámské
a pánské WC a sprchy na patře. V podkroví je chodba, sklady, sprchy a WC, společenská místnost a
několik pokojů. Z chodby je vstup na půdu. Objekt je založen na základových (kámen, beton) pasech,
svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva, konstrukce stropů je dřevěná trámová, střešní
konstrukce je dřevěná sedlová s plechovou krytinou. Klempířské prvky jsou osazeny z pozinkovaného
plechu, okna jsou dřevěná špaletová, v podkroví i dřevěná střešní, dveře jsou dřevěné hladké, některé
prosklené. Vnější omítky jsou břízolitové, vnitřní omítky jsou vápenné, venkovní obklad soklu je z
kamene. Vnitřní rozvody el. instalace, pitné vody a kanalizace jsou provedeny, vytápění je teplovodním
kotlem na tuhá paliva (a kotlem na olej) s rozvodem do radiátorů, v BJ i lokální topidla - kamna a
krb. Nášlapné povrchy podlah jsou z keramické dlažby, koberce, dřeva, schodiště je pravděpodobně
betonové s nátěrem. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka, dřezy, el. sporák, vnitřní vybavení tvoří
vana, sprchové kouty, umyvadla, WC. Součástí dalších pozemků jsou i dvě stavby, které jsou využívány
jako garáž, skladový prostor a objekt prodejny občerstvení.


