
Budova restaurace s bytem 4+kk v obci Radešínská Svratka, okres
Žďár nad Sázavou

Jedná se o z malé části podsklepenou budovu
občanské vybavenosti s 1.NP a podkrovím
se stupňovitou kaskádovitou zahradou v obci
Radešínská Svratka, okres Žďár nad Sázavou. V
1.NP se nachází restaurace, v podkroví bytová
jednotka 4+kk.
Lokalita: Radešínská Svratka 65, Radešínská Svratka
1.prohlídka: 13.7.2018 12:30
2.prohlídka: 24.7.2018 15:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 150 000,- Kč
Odhadní cena: 2 300 000,- Kč
Vyvolávací cena: 2 300 000,- Kč
Jistina: 90 000,- Kč
Číslo prodeje: 100/2018-A
Zahájení dražby: 13.8.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o z malé části podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím nad větší částí
přízemí a stupňovitou kaskádovitou zahradou. V 1.NP se nachází restaurace, v podkroví bytová jednotka
4+kk. Nemovitost je situovaná v širším centru obce, v lokalitě s převažující rezidenční zástavbou. V
budově se nachází: v přízemí je restaurace se zázemím, technické a skladové prostory; v podkroví je
bytová jednotka k trvalému bydlení. V uliční části se nachází sál se zázemím. Sál je v celé výšce domu,
do zahrady je přistavěné sociální zázemí. Sociální zařízení v 1.NP tvoří: pisoáry, WC kombi, vestavěná
umývadla, keramická dlažba a obklad, v bytě soc.zařízení tvoří: akrylátová vana, sprchový kout, WC
závěsné, vestavěné dvojumývadlo, bidet. V kuchyni v bytě je kuchyňská linka a digestoř. Dům je zděné
technologie s valbovou střechou, do ulice se dvěma štíty. Restaurace je přímo přístupná dveřmi z ulice,
zázemí též z nádvoří. Do podkroví je vestavěna bytová jednotka, přístupná vně dveřmi ve východním
štítu, do sklepa vede vnitřní schodiště. Vytápění celého objektu je poloautomatickým kotlem na uhlí,
ohřev vody je el. bojlerem. Nemovitost je napojená na veřejný rozvod vody, kanalizace, elektřiny,
přípojka plynu je přivedena do domu. Venkovní úpravy tvoří přípojky inženýrských sítí, opěrné kamenné
zdi zahrady, betonové schodišťové stupně, plotová vjezdová vrata z veřejné plochy, oplocení pozemku,
zpevněné manipulační plochy. Trvalé porosty jsou tvořeny ošetřovanými porosty na zahradě.


