
Rodinný dům v obci Řevnice, okres Praha-západ

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se
suterénem a 1.NP v obci Řevnice, okres Praha-
západ.

Lokalita: Na Výšině 1031, Řevnice
1.prohlídka: 30.7.2018 14:30
2.prohlídka: 13.8.2018 12:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 3 000 000,- Kč
Odhadní cena: 6 000 000,- Kč
Vyvolávací cena: 6 000 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 090/2017-A
Zahájení dražby: 28.8.2018 10:00

Podrobný popis

Rodinný dům je volně stojící v zářezu severního svahu, obsahuje bytovou jednotku 4+1, má suterén s
garáží a 1.NP: 1.PP (suterén) - garáž s dílnou, hala, chodba, chodba, chodba se schodištěm, komora,
kotelna, koupelna s WC, kuchyňský kout; 1.NP – chodba, koupelna, kuchyně, ložnice, obývací pokoj s
jídelním koutem, pokoj, pokoj, spíž, WC, zádveří. Suterén je obdélníkového půdorysu s částí pochozí
střechy, přízemí je půdorysu L s terasou nad částí suterénu a mírnou pultovou střechou. Suterén
je zděný, přízemí je z typových montovaných dřevěných sendvičových dílců MULTI 062, střecha je
plochá z vazníků, nad částí suterénu je střecha pochozí, přístupná z obývacího pokoje a schodištěm
ze zahrady. Garáž je přístupná vraty s dálkovým ovládáním z nádvoří, je se suterénem komunikačně
propojená. Dům je přístupný chodníkem z ulice přes zádveří do vstupní haly se schodištěm v 1.NP.
Odtud se přistupuje k bytové jednotce 4+1 a vnitřním schodištěm do suterénu. Orientace obytných
místností je S-Z, J-V. Další přístup je francouzskými dveřmi do místnosti v suterénu a odtud do chodby
s kuchyňským koutem a nově vestavěnou koupelnou. Základy domu jsou betonové s izolací, zdivo
1.PP je cihelné, obvodové tl.45cm, 1.NP dřevěné ze sendvičových panelů, stropy 1.PP jsou keramické,
betonové, 1.NP dřevěné stropní desky, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní
omítky jsou vápenné, tapety na panelech, fasádní omítky jsou štukové, vnější obklady jsou palubkové
s nátěrem, okopový plech, vnitřní obklady jsou standardní keramické obklady, polystyrénové čtverce
na stropě. Schody jsou ocelové, dveře jsou dřevěné a náplňové do ocelových nebo rámových zárubní,
okna jsou dřevěná zdvojená, skleněné tvarovky, podlahy obytných místností tvoří plovoucí krytina,
textilní krytina, podlahy ostatních místností keramická dlažba, teracová dlažba, PVC, betonová. Vytápění
je ÚT s plynovým kotlem, kotel na tuhá paliva, elektroinstalace je světelná a motorová, rozvod vody
je studené a teplé, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně v 1.PP tvoří kuchyňská linka s
dřezem, v 1.NP kuchyňská linka s myčkou, el. sporák s varnou deskou, vnitřní vybavení tvoří rohová
vana, vana, 2x umývadlo, záchod 2x WC kombi, ostatní vybavení tvoří vestavěné skříně.Venkovní
úpravy tvoří přípojky elektřiny, vody, kanalizace pravděpodobně do žumpy, plynu, včetně pilířů, oplocení
s vjezdovými vraty a vstupními vrátky, zpevněné plochy betonové přístupové a příjezdové, okapový
chodník, opěrné zídky, vnitřní dělící zahradní plot.


