
Byt 3+1/L v obci Strakonice, část obce Přední Ptákovice, okres
Strakonice

Jedná se o byt 3+1/L po rekonstrukci ve 2.NP
bytového domu v obci s kompletní infrastrukturou
i potřebnou občanskou vybaveností, v obci
Strakonice, část obce Přední Ptákovice, okres
Strakonice. Podlahová plocha bytu je 74,09 m2
včetně příslušenství.
Lokalita: Povážská 257, Strakonice
1.prohlídka: 31.7.2019 9:30
2.prohlídka: 26.8.2019 9:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 750 000,- Kč
Odhadní cena: 1 500 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 500 000,- Kč
Jistina: 80 000,- Kč
Číslo prodeje: 090/2018-A
Zahájení dražby: 4.9.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o byt 3+1/L po rekonstrukci ve 2.NP bytového domu v obci s kompletní infrastrukturou i
potřebnou občanskou vybaveností. Byt je ve 2.NP ( 1.patře ) a je o velikosti 3+1 s lodžií. V 1.NP je jako
součást bytu jedna sklepní kóje. Byt je po rekonstrukci cca z roku 2008: provedena výměna kuchyňské
linky, vyzdění nového bytového jádra vč. rekonstrukce koupelny, rekonstrukce elektroinstalace a
výměna podlah. V bytě byla v rámci modernizace domu vyměněna i okna, kromě francouzského okna
v obývacím pokoji, které je původní dřevěné. Bytový dům je krajní řadový, železobetonové panelové
konstrukce s plochou střechou. Má 5 nadzemních podlaží, z toho je 1.NP technické s jedním bytem
a v dalších nadzemních podlažích je vždy po třech bytech na patře. Celkem je v objektu 13 bytových
jednotek. Hlavní vstup do domu je z východní fasády. Bytový dům je nepodsklepený, v 1.NP jsou sklepy,
kolárna, společné chodby, schodiště s výtahem a jeden byt a v dalších nadzemních podlažích jsou pouze
bytové jednotky. Dům je napojen na veřejný vodovod, splaškové i dešťové vody jsou svedeny do místní
veřejné kanalizace, na veřejný rozvod EI a na přípojku teplovodu. Dům je panelový železobetonový,
stropy jsou panelové, schodiště je teracové, v objektu je osobní výtah. V průběhu životnosti byla
vyměněna okna, provedena oprava střechy, zateplení objektu.


