
Bytový dvojdům v obci Most, okres Most

Jedná se o stavbu bytového dvojdomu s 1.PP
a 3.NP ideální jako investice v obci Most, okres
Most. V nemovitosti se nachází celkem 8 bytů a 2
podkrovní prostory.

Lokalita: Hollarova 1938/4, Most
1.prohlídka: 19.9.2018 12:00
2.prohlídka: 9.10.2018 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 730 000,- Kč
Odhadní cena: 1 460 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 460 000,- Kč
Jistina: 80 000,- Kč
Číslo prodeje: 109/2018-A
Zahájení dražby: 23.10.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o stavbu bytového dvojdomu s 1.PP a 3.NP ideální jako investici. V nemovitosti se nachází
celkem 8 bytů a 2 podkrovní prostory. Nemovitosti jsou volné, bez nájemníků. Dům má dva samostatné
vchody, přičemž se v zásadě jedná o dvě symetrické části. Bytový dům má 1 PP a 3 NP, kde 3.NP
je částečně upraveno jako kancelář případně bytové studio. Střední část půdních prostor je volná,
stavebně neupravená. V každé polovině dvojdomu se na každém podlaží nachází vždy dva byty, které
jsou zrcadlově převrácené. Typický byt se skládá z předsíně, koupelny s WC, kuchyně a třech obytných
místností. Jedná se tedy o byty s dispozičním uspořádáním 3+1, kde kuchyně a koupelny bytů mají
okna orientována na severozápad. V každém bytě jsou dvě obytné místnosti s okny orientovanými na
jihovýchod, třetí obytná místnost u bytů ve vnitřní části domu má okna rovněž na severozápad, byty
u štítových zdí mají okna obytných místností orientována na severovýchod, resp. jihozápad. Průměrná
podlahová plocha jednotlivých bytů se pohybuje okolo 53 m2. V bytovém domě jsou provedeny původní
rozvody elektra, vody, kanalizace a plynu. Vytápění jednotlivých bytů je řešeno dálkovým zdrojem
tepla prostřednictvím výměníkové stanice. Ohřev TUV byl řešen individuálně v jednotlivých bytech,
nejčastěji průtokovými nebo zásobníkovými elektrickými ohřívači. Bytový dům je napojen na rozvody
vody, kanalizace, plynu, elektra a dálkového vytápění. Rozvod tepla vede prostory 1.PP podél uliční
(jihovýchodní) fasády. Vstupní dveře do bytového domu jsou dřevěné, v interiérech jednotlivých bytů
lze nalézt dveře jak dřevěné, tak voštinové, osazené do ocelových i obložkových zárubní, nášlapné
vrstvy podlah v prostoru schodiště tvoří dřevěné prkenné podlahy, v bytech jsou původní prkenné
podlahy překryté PVC podlahovými krytinami nebo koberci, případně obojím současně, úpravy vnitřních
povrchů dále zahrnují štukové omítky s výmalbou nebo tapetami, v běžném rozsahu jsou zastoupeny i
keramické obklady. Příslušenství domu tvoří zejména přípojky inženýrských sítí.


