
Rodinný dům v obci Ratíškovice, okres Hodonín

Jedná se o řadový vnitřní, částečně podsklepený
rodinný dům se 2.NP v obci s dobrou občanskou
vybaveností, obci Ratíškovice, okres Hodonín.

Lokalita: Sportovní 660, Ratíškovice
1.prohlídka: 15.10.2018 13:30
2.prohlídka: 25.10.2018 11:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 950 000,- Kč
Odhadní cena: 1 900 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 900 000,- Kč
Jistina: 85 000,- Kč
Číslo prodeje: 132/2018-A
Zahájení dražby: 6.11.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o řadový vnitřní, částečně podsklepený zděný rodinný dům se 2.NP se sedlovou střechou,
který je možno využít i k vícegeneračnímu bydlení, dům prochází rekonstrukcí, současná dispozice
domu je 4+1. Dispozičně je v levé části RD vstup s průjezdem na zahradu a k obytné přístavbě na
zahradě, vpravo z průjezdu vstup do RD a do sklepa. Ze vstupního prostoru je rovně vchod na sociální
zařízení - vana, umyvadla, WC, bidet, v pravé části je kuchyňský kout spojený s obývacím prostorem
(krb). V pravé, centrální části se nachází technologie vytápění vč. přípravy (rozvody, ventilace, krbová
vložka, ele. boiler), vpravo od vchodu je po dřevěném schodišti (kovová konstrukce) přístup do 2.
NP, v němž se nachází podesta, vstup na terasu, několik pokojů, jeden s lodžií a sociální příslušenství.
Nad 2. NP je půdní prostor. Vnitřní obklady jsou v koupelnách a v kuchyni, v přístavbě v kuchyňském
koutě, dveře jsou dřevěné, hladké, do dřevěných obložek, vstupní vrata jsou dřevěná, do RD jsou
vstupní dveře plastové, okna jsou plastová. Na podlahách je dlažba, koberec, dřevo, betonová stěrka,
v koupelnách je keramická dlažba. Vytápění je v kombinaci podlahového elektrického a teplovzdušného
(krbová vložka na TP, rozvody teplého vzduchu), příprava TUV je v ele. boileru, odkanalizování je od
všech hygienických zařízeních. Rodinný dům je napojen na rozvod plynu, elektrické energie, vodu z
řadu, veřejnou kanalizaci. Dům je vystavěn na pravděpodobně smíšených základech s betonovými
prvky, obvodové zdivo je pravděpodobně z cihel a tvárnic, stropy jsou rovné, klempířské prvky jsou z
pozinkovaného plechu nebo s nátěrem, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, část štítové stěny ve směru
od sousední garáže a přístavba je zateplena, omítka je břízolitová nebo lepidlo na perlince (přístavba).
Součástí nemovitostí jsou IS, porosty na pozemcích, zpevněné plochy, oplocení, zděné přístavby a
zděná obytná přístavba 1+kk s příslušenstvím (soc. zařízení se sprch.koutem, WC, plynový kotel), která
tvoří s hlavním objektem souvislý objekt do L a má samostatný vchod ze dvora (zahrady).


