
Podíl 9/16 rodinného domu v obci Kadaň, okr. Chomutov

Jedná se o podíl 9/16 samostatně stojícího
rodinného domu se 2 NP, v obci Kadaň, okres
Chomutov.

Lokalita: Ovesná 867, Kadaň
1.prohlídka: 3.1.2018 16:00
2.prohlídka: 10.1.2018 12:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 430 000,- Kč
Odhadní cena: 860 000,- Kč
Vyvolávací cena: 430 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 120/2017-N,OD
Zahájení dražby: 18.1.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o podíl 9/16 samostatně stojícího rodinného domu se zahradou v klidné části obce. Rodinný
dům je tvořen dvěma NP, garáží, sklepem a půdním prostorem. Dispoziční řešení domu: veranda,
vstupní předsíň/chodba, vpravo vchod po kamenných schodech do sklepa, vlevo vstup do kuchyně,
z kuchyně dále do obývacího pokoje a z obývacího pokoje do dětského pokoje. Z chodby vstup do
koupelny s WC. Vpravo po dřevěném schodišti je přístup do II. NP, stejný půdorys jako I. NP. Na chodbě
zvlášť koupelna a zvlášť WC. Kuchyň, za kuchyní další dva pokoje. Nad II. NP je menší půdní prostor.
V koupelnách je vana, v I. NP i WC, ve II. NP WC zvlášť. V kuchyni I. NP je rohová kuchyňská linka
s elektrickou troubou a varnou deskou, ve II. NP kuchyňská linka s kombinovaným sporákem. Dům
je zděný objekt s půdním prostorem pod stanovou střechou. Je vystavěn na kamenných základech, s
obložením kabřincem do výšky 70cm, obvodové zdivo je smíšené (kámen, cihla), stropy jsou dřevěné
s rákosovou omítkou, v I. NP zatepleny polystyrenem, krov je dřevěný vaznicový, střešní krytina je
šablona na dřevěném podbití. Klempířské prvky jsou úplné z pozinkovaného plechu (žlaby, svody) a
umělohmotné parapety. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda je zateplena kontaktní izolací,
omítka hladká probarvená. Vnitřní obklady jsou v koupelnách a v kuchyních, okolo krbových kamen.
Dveře jsou hladké, lakované, částečně prosklené do ocelových zárubní a dřevěných obložek v I. NP
a do původních dřevěných obložek ve II. NP vč. dveří shrnovacích. Okna jsou dřevěná špaletová, do
zahrady plastová v I. i II. NP. Podlahy jsou plovoucí a koberec v obytných místnostech, v chodbách
je dlažba a koberec, v koupelnách a WC je keramická dlažba. Vytápění je ústřední, kotlem Dakon
25 na tuhá paliva umístěným ve sklepě, žebrové a deskové radiátory. V I. i II. NP jsou instalována
krbová kamna. Dům má rozvod světelné i motorové elektroinstalace. Rozvod TUV i SV je proveden v
I. i II. NP. Zdrojem teplé vody je elektrický boiler umístěný v chodbě I. NP. Odkanalizování je od všech
hygienických zařízeních. Rodinný dům je napojen na rozvod elektrické energie, veřejnou kanalizaci,
vodu z řadu, HUP na čelní fasádě domu.


