
Byt 3+1 v obci Chodov, okres Sokolov

Jedná se o světlý byt 3+1 s lodžií ve 2.NP
bytového domu v obci Chodov, okres Sokolov.

Lokalita: U koupaliště 800, Chodov
1.prohlídka: 29.10.2019 13:00
2.prohlídka: 5.11.2019 13:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 630 000,- Kč
Odhadní cena: 630 000,- Kč
Vyvolávací cena: 630 000,- Kč
Jistina: 55 000,- Kč
Číslo prodeje: 119/2019-A
Zahájení dražby: 12.11.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o světlý byt 3+1 s lodžií ve 2.NP bytového domu situovaného severní části obce a charakter
okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Byt je umístěn ve 2. podlaží objektu a dispozice je
3+1. Součástí bytové jednotky je kuchyně, chodba, pokoj, WC, koupelna, obývací pokoj, pokoj, lodžie,
sklepní kóje. V bytě jsou instalována plastová okna s dvojsklem, v celém bytě včetně žaluzií. Obytné
prostory jsou orientovány na severozápad, jihovýchod. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a
na WC je klasická toaleta. V kuchyni se nachází kuchyňská linka, kombinovaný sporák. V bytě je použita
tato osvětlovací technika: lustry, zářivková svítidla. V obytných místnostech je laminátová plovoucí
podlaha, v kuchyni je laminátová plovoucí podlaha, v koupelně a na WC je laminátová plovoucí podlaha
a v chodbě je laminátová plovoucí podlaha. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci
a rozvod zemního plynu je připojen. V bytě je dálkové ústřední topení a topná tělesa jsou závěsné
radiátory. Byt je napojen na dálkový ohřev vody. Předmětná bytová jednotka je vybudována v typovém
panelovém bytovém domě. Počet nadzemních podlaží domu je 6 a má jedno podzemní podlaží.
Základy jsou železobetonové izolované, konstrukce objektu je panelová a stropy jsou železobetonové
montované. Má rovnou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou
plechové pozinkované. Vnější omítky jsou štukové a zateplení pláště je z polystyrenu. Společnými
prostory domu jsou: vstupní prostor, schodiště, výtah. V roce 2010 proběhla rekonstrukce těchto
konstrukčních prvků: okna - celková, zateplení pláště - celková, výtah - modernizace, dále v roce 2013:
vertikální rozvody - celková.


