
Výrobní hala a skladová budova obci Lesná, okres Znojmo

Jedná se o výrobní halu a skladovou budovu s 1.NP
obci Lesná, okres Znojmo.

Lokalita: Lesná
1.prohlídka: 15.3.2018 11:00
2.prohlídka: 29.3.2018 11:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 250 000,- Kč
Odhadní cena: 2 500 000,- Kč
Vyvolávací cena: 2 500 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 1151/2015-D
Zahájení dražby: 11.4.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o výrobní halu a skladovou budovu s kanceláří a sociálním zázemím, která se nachází v části
areálu bývalého Státního statku Lesná, n.p.. Budovy jsou jednopodlažní (zděné i montované). Propojeny
jsou asfaltovou komunikací (nebo žulové kostky). Jednotlivé objekty v bývalém areálu je možné
využít pro potřeby dílen, lehké výroby, skladování (případně jako administrativní zázemí). Výrobní
hala (výměra 460,00 m2) slouží z převážné většiny pro opravu motorových vozidel, z menší části je v
ní sklad. Obvodové zdivo je z plných pálených cihel, střecha je nízká sedlová z dřevěných vazníků a
vlnitých eternitových desek, strop je pouze v části stavby. Podlahu tvoří betonová mazanina s potěrem,
vrata jsou otevíravá dřevěná a oceloplechová, dveře jsou dřevěné, okna jsou ocelová, prosvětlení
prostor je i sklobetonem. Elektrická instalace je 230/400 V, střecha má bleskosvod. K vytápění slouží
teplovzdušná plynová jednotka na zemní plyn. Dále je součástí skladová budova (výměra 468,00
m2), jejíž obvodové zdivo je z plných pálených cihel, střecha je nízká sedlová z dřevěných vazníků a
vlnitých eternitových desek, strop je převážně z heraklitových desek. Podlahu tvoří betonová mazanina
s potěrem, vrata jsou otevíravá dřevěná a oceloplechová, dveře jsou dřevěné, okna jsou dřevěná
špaletová, dřevěné zdvojené, prosvětlení prostor je i sklobetonem. Elektrická instalace je 230/400
V, střecha má bleskosvod. K vytápění slouží v kanceláři elektrická akumulační kamna. Hygienické
vybavení tvoří sprchový kout, umývadla a WC. Autobusová zastávka je přímo u areálu (cca 250 m od
předmětného objektu).


