
Rodinný dům v obci Kamenný Most, okres Kladno

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům
s 1.NP, půdou a zahradou v obci Kamenný Most,
okres Kladno. Dům obsahuje 3 bytové jednotky.

Lokalita: Kamenný Most 25, Kamenný Most
1.prohlídka: 13.11.2018 10:30
2.prohlídka: 27.11.2018 9:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 700 000,- Kč
Odhadní cena: 1 400 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 400 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 134/2018-D
Zahájení dražby: 4.12.2018 10:00

Podrobný popis

Rodinný dům je částečně podsklepený, má 1.NP s vysokými stropy a půdou, se dvěma úrovněmi
hřebene. Lze jej do budoucna využít jak pro samotné bydlení (např. i dvougenerační), tak také pro
podnikatelskou činnost - dříve byl užíván jako restaurace, byla provedena výměna oken, sociálního
zařízení, kuchyně, nové rozvody elektro v Cu. Dům obsahuje tři bytové jednotky. Jednotky 2x 2+1
jsou přístupné ze společného zádveří. Jedna jednotka nebyla zpřístupněná. Dle sdělení je po celkové
rekonstrukci. Druhá jednotka má koupelnu před provedením keramických obkladů stěn. Jednotka 1+1
se samostatným přístupem z nádvoří je na začátku celkové rekonstrukce. Jsou provedeny přípojky sítí
ZTI a demoliční práce. Jednotky mají společné inženýrské sítě. Rodinný dům má malý sklep a půdu.
Sklep a půda vyšší části domu jsou přístupné vnitřním schodištěm z chodby. Půda uliční části domu
je přístupná z nádvoří vnějším žebříkovým schodištěm do vikýře. Na východní hranici pozemku je
postavená dílna (garáž) s kolnou a přístřešek, podél severní hranice stodola. Uprostřed je velké nádvoří
přístupné vjezdovými vraty z ulice. Na severním okraji je pozemek, který je užíván jako zahrada s
trvalými porosty. Je přístupný strmým venkovním schodištěm při severní štítové fasádě domu a dále
vraty ze slepé ulice. Nemovitost je napojená na veřejný rozvod tlakové kanalizace, elektřiny, vodu z
dvorní studny. Na pozemku jsou dvě studny, hl.12m a hl.4m, plyn je ukončen v pilíři, veřejná voda je
přivedena na pozemek. Venkovní úpravy tvoří přípojka tlakové kanalizace, vody a elektřiny, zpevněné
nádvoří betonové a cihelné, betonové schodiště na zahradu, plot z cihelného a smíšené zdi, vjezdová
vrata, vstupní vrátka, plot zahrádky z plotových rámů na podezdívce.


