
Výrobně-skladový areál s garážemi v obci Most, okres Most

Jedná se o výrobně-skladový areál s garážemi v
obci Most, okres Most.

Lokalita: Lomená 1392, Most
1.prohlídka: 19.9.2018 13:30
2.prohlídka: 9.10.2018 11:15

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 2 145 000,- Kč
Odhadní cena: 4 290 000,- Kč
Vyvolávací cena: 4 290 000,- Kč
Jistina: 135 000,- Kč
Číslo prodeje: 110/2018-A
Zahájení dražby: 23.10.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o výrobně-skladový areál s 10ti řadovými garážemi. Komerční areál tvoří hlavní dvoupodlažní
nepodsklepená stavba s jednopodlažními přístavbami drobných staveb, přístavba jednopodlažní
montážní dílny, 10 řadových jednopodlažních garáží a dále venkovní úpravy tvořící příslušenství. Jedná
se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu - budovu s nosnou zděnou stěnovou konstrukcí. Podlahy
tvoří keramická dlažba, plovoucí podlaha a cementopotěr, schody jsou betonové, okna jsou zdvojená
dřevěná, dveře jsou dřevěné v ocelových zárubních. Vytápění je ústřední přes výměník dálkového
horkovodu, ohřev vody je ústřední přes výměník horkovodu a el. boilerem, rozvody vody a kanalizace
jsou původní. Veškeré vybavení šaten se sprchami, kuchyněk a kanceláří je původní, součástí objektu
je nákladní výtah 500 kg. Objekt je napojen na elektro, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a výměník
dálkového horkovodu. Garáže jsou železobetonové, nosné stěny jsou zděné z cihel, střecha je pultová s
mírným sklonem, krytina podlahy je cementopotěr, vrata jsou ocelová vyklápěcí v ocelových zárubních.
Objekt je napojen na elektro. Přístavba montážní dílny je jednopodlažní nepodsklepená stavba–
přístavba dílen s nosnou zděnou stěnovou konstrukcí. Základy jsou železobetonové, obvodové stěny
jsou zděné z plynosilikátových tvárnic, střecha je pultová s mírným sklonem a střešními světlíky. Krytina
podlahy je cementopotěr, okna jsou zdvojená dřevěná, vrata jsou plechová v ocelových zárubních,
vytápění je ústřední přes výměník dálkového horkovodu. Součástí objektu je nákladní kladka 1000 kg.
Objekt je napojen na elektro a výměník dálkového horkovodu. Příslušenství tvoří venkovní úpravy a
to přípojky IS – elektro, veřejný vodovod, veřejná kanalizace, dálkový horkovod vytápění, zpevněné
plochy, oplocení s vraty.


