
Rodinný dům/zemědělská usedlost se 2NP v obci Žerotice, okres
Znojmo

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům se 2NP v
obci Žerotice, okres Znojmo.

Lokalita: Žerotice 128, Žerotice
1.prohlídka: 7.2.2018 11:00
2.prohlídka: 22.2.2018 13:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 575 000,- Kč
Odhadní cena: 1 150 000,- Kč
Vyvolávací cena: 575 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 129/2017-D,OD
Zahájení dražby: 7.3.2018 10:00

Podrobný popis

Rodinný dům je zděný objekt, má dvě nadzemní podlaží, plochou střechou a je nepodsklepený.
Dispoziční řešení domu (cca 6+3): vstupní chodba, vpravo vstup do kuchyně, z kuchyně vlevo do
chodby na dvůr, z chodby vstup na WC, do koupelny a do špajzu. Z kuchyně dále do dalšího pokoje,
který je průchozí do ložnice. Z chodby po schodech přístup do II. NP, rovně WC a koupelna, vpravo
kuchyň, a další pokoje. Střešní krytina je ze svařovaných asf. pásů. Do dvora je přístavba s plochou
pochozí střechou přístupnou z pokoje ve II. NP. Z tohoto prostoru je i přístup po železném venkovním
žebříku na střechu domu. Dům je vystavěn na kamenných základech s betonovými prvky obvodové
zdivo je smíšené (kámen, cihla), stropy jsou rovné, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu,
vnitřní omítky jsou vápenné hladké, omítka břizolit. Vnitřní obklady jsou na WC, v koupelnách a
částečně v kuchyních. Dveře jsou dřevěné, hladké, lakované, částečně prosklené do ocelových zárubní.
Okna jsou v kombinaci dřevěná špaletová, jedno plastové a také dřevěná zdvojená, na oknech do ulice
předokenní žaluzie. Na podlahách dlažba, PVC, plovoucí laminátová podlaha. V koupelnách a na WC je
keramická dlažba. Vytápění je lokální, kamny na TP v I. i II. NP. V domě je rozvod ústředního topení do
radiátorů, nefunkční z důvodu chybějícího kotle. Příprava TUV v el. boileru. Odkanalizování je od všech
hygienických zařízeních. V I. NP v koupelně sprchový kout a umyvadlo, WC zvlášť. Ve II. NP v koupelně
vana, umyvadlo, WC zvlášť. V kuchyních jsou kuchyňské linky, sporáky. Rodinný dům je napojen na
rozvod plynu, elektrické energie, vodu z řadu, veřejnou kanalizaci. Na pozemku je studna. Na pozemku
je dále objekt v levé části sloužící jako garáž a dílna, tato část má pultovou střechu pokrytou lepenkou
a je částečně podsklepena. V pravé části stavby je černá kuchyně a sklad dřeva, zastřešení sedlovou
střechou pokrytou pálenými taškami. Objekt v levé části sloužící jako garáž a dílna s plochou střechou,
v pravé části stavby je černá kuchyně a sklad dřeva, zastřešení sedlovou střechou pokrytou pálenými
taškami.


