
Rodinný dům v obci Střítež nad Ludinou, okres Přerov

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům se
2.NP ve "Vesnici Olomouckého kraje roku 2006", v
obci Střítež nad Ludinou, okres Přerov.

Lokalita: Střítež nad Ludinou 74, Střítež nad Ludinou
1.prohlídka: 1.11.2019 10:30
2.prohlídka: 15.11.2019 10:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 475 000,- Kč
Odhadní cena: 950 000,- Kč
Vyvolávací cena: 950 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 103/2019-D
Zahájení dražby: 21.11.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům se 2.NP v severní části obce, v klidné ulici, v zástavbě
obdobných objektů rodinného bydlení. ZŠ je vzdálena cca 200m, ostatní občanská vybavenost je v
docházkové vzdálenosti. Rodinný dům je tvořen 1PP a 2NP a půdním prostorem, nyní je již prázdný,
nevyužívaný. V domě se nachází dispozičně 5+1. RD je zděný, částečně podsklepený objekt se sedlovou
střechou s krytinou z tašek. RD je pravděpodobně vystavěn na kamenných základech (pasech),
obvodové zdivo je zděné, smíšené (cihly, kámen), stropy jsou rovné (v zadní části i klenba), krov je
dřevěný vaznicový. Klempířské prvky jsou plechové, částečně opatřeny nátěrem, vnitřní omítky jsou
vápenné hladké, v rekonstruované části potom v lepidle bez finální úpravy, fasáda je s vápennou
omítkou,vnitřní obklady jsou částečně v koupelně a v kuchyni. Vstupní dveře jsou dřevěné, int. dřevěné
do plechových zárubní, okna jsou dřevěná špaletová i plastová, podlahy jsou betonové, dlažba, prkna,
část pokojů je v rekonstrukci. RD je vytápěn ÚT s kotlem na tuhá paliva, rozvod SV a vnitřní kanalizace
je provedena do koupelny, WC, prádelny a do kuchyně. V kuchyni je menší, starší kuchyňská linka s
dřezem. Rodinný dům je napojen na rozvod elektrické energie, vodu ze společného zdroje na cizím
pozemku, vlastní kanalizaci (žumpa/jímka), HUP je na pozemku. Na obytnou část navazuje užitková část
nemovitosti – stodola, sklad, garáž. Součástí nemovitostí jsou zemědělská přístavba (stodola, sklad,
garáž), IS, porosty na pozemku, zpevněné plochy, oplocení. Nezastavěná část pozemků je využívána
jako dvůr a zahrada.


