
Rodinný dům v obci Lomnice nad Popelkou, okres Semily

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP
a podkrovím v obci Lomnice nad Popelkou, okres
Semily.

Lokalita: Lomnice nad Popelkou 642, Lomnice nad
Popelkou
1.prohlídka: 14.11.2018 13:30
2.prohlídka: 26.11.2018 16:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 400 000,- Kč
Odhadní cena: 800 000,- Kč
Vyvolávací cena: 800 000,- Kč
Jistina: 50 000,- Kč
Číslo prodeje: 130/2018-A
Zahájení dražby: 6.12.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP a podkrovím situovaný na pomezí Českého ráje a
Podkrkonoší. Občanská vybavenost je v docházkové vzdálenosti. V domě se nachází 1.PP – sklípek;
1.NP - garáž/veranda, chodba, koupelna, kuchyň, obývací pokoj, pokoj; 2.NP – koupelna, podesta,
pokoj, pokoj. Rodinný dům je tvořen dvěma NP (1NP a obytné podkroví), zastřešeným vjezdem
používaným jako garáž, malým sklepem a malým půdním prostorem. Vnitřní omítky jsou vápenné
hladké, fasáda je vápenná, částečně obložena dřevem, u vchodu je obložena keramickými pásky, vnitřní
obklady jsou v koupelnách a v části kuchyně. Dveře jsou hladké, lakované, částečně prosklené do
ocelových i dřevěných zárubní, okna jsou dřevěná dvojitá i dřevěná špaletová, podlahy jsou plovoucí,
koberec v obytných místnostech, v chodbách je dlažba a koberec, v koupelnách a WC je keramická
dlažba. Vytápění je ústřední, kotlem na plyn s rozvodem do radiátorů, v 1.NP jsou i krbová kamna. V
domě je rozvod světelné i motorové elektroinstalace, rozvod TUV i SV je proveden v I. i II. NP, zdrojem
teplé vody je plynový kotel, odkanalizování je od všech hygienických zařízeních. V koupelnách je vana,
umyvadlo, 2 x WC, v kuchyni je kuchyňská linka do L, plynový sporák. Dům je zděný objekt se sedlovou
střechou, je vystavěn na kamenných základech, obvodové zdivo je smíšené (kámen, cihla), stropy jsou
dřevěné, krov je dřevěný sedlový vaznicový. Střešní krytina je z osinkocementových šablon (vlnovka,
část střešní krytiny tvoří lepenka - v rekonstrukci), klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu (žlaby,
svody, parapety) opatřeny částečně nátěrem. Rodinný dům je napojen na rozvod elektrické energie,
veřejnou kanalizaci, vodu z řadu, plyn. Součástí nemovitostí jsou IS, porosty na pozemcích, zpevněné
plochy, oplocení.


