
Objekt s kancelářemi a bytem v obci Chomutov, okres Chomutov

Jedná se o řadový pravděpodobně částečně
podsklepený objekt se 2.NP a podkrovím v
obci Chomutov, okres Chomutov. V objektu se
pravděpodobně nachází kancelářské prostory a
bytová jednotka.

Lokalita: Škroupova 1397/48, Chomutov
1.prohlídka: 26.9.2019 10:00
2.prohlídka: 10.10.2019 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 2 400 000,- Kč
Odhadní cena: 4 800 000,- Kč
Vyvolávací cena: 2 400 000,- Kč
Jistina: 200 000,- Kč
Číslo prodeje: 101/2019-N
Zahájení dražby: 24.10.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o řadový pravděpodobně částečně podsklepený objekt se 2.NP a podkrovím situovaným v
rozšířeném centru města, které je významným kulturním, sportovním a obchodním centrem, dá se
tedy předpokládat, že se jedná o nemovitost výborným výnosovým potenciálem. Nemovitost se dá
částečně využít k bydlení a částečně k podnikání - např. kancelářské prostory, obchod apod.Objekt
je předpokládán částečně podsklepen, v 1. NP jsou předpokládány kancelářské prostory, ve 2. NP
kancelářské prostory, ve 3.NP/podkroví potom bytová jednotka. Nemovitost je po částečné rekonstrukci
fasády, oken a pravděpodobně interiérů. Stavba pro obchod je zděný, řadový, koncový objekt, má 3
NP (vč. podkroví), jedno PP a mandsardovu střechou. Střešní krytina je plechová, opatřena nátěrem.
Stavba je vystavěna na pravděpodobně kamenných základech s betonovými prvky, obvodové zdivo
je smíšené (kámen, cihla), stropy jsou pravděpodobně rovné, nad 1.PP je event. klenba, klempířské
prvky jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné hladké, fasáda je
opatřena novější finální úpravou, sokl je odvětrávaný s kameninovým nástřikem. Vnitřní obklady jsou
předpokládány na WC a v koupelnách, dveře jsou zřejmě dřevěné, hladké, do ocelových zárubní,
okna jsou dřevěná, podlahy jsou pravděpodobně prkenné, krytina PVC nebo dlažba event. plovoucí
laminátová, v 1.PP je pravděpodobně kámen nebo betonová mazanina. Vytápění je pravděpodobně
ústřední, etážovými plynovými kotli, event. dle CUZK : centrálním domovním kotlem (kotel ve
stavbě) s rozvodem do radiátorů, příprava TUV pravděpodobně ele. boilery, nebo komb. plyn. kotlem.
Odkanalizování je provedeno od všech hygienických zařízeních do veřejné kanalizace, rozvod TUV
a SV je v jednotlivých podlaží. Objekt má připojení na vodovodní řad, plyn z veřejné sítě, přípoj na
kanalizační síť, rozvod ele. energie. Na pozemcích se pravděpodobně nachází další drobné stavby -
garáž, sklad, kůlna.


