
Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Sezimovo Ústí, okres Tábor

Jedná se o podíl 1/2 na koncovém řadovém,
částečně podsklepeném dvoupodlažním rodinném
domě v obci s kompletní infrastrukturou i
občanskou vybaveností, Sezimovo Ústí, okres
Tábor. V domě se nachází 3 bytové jednotky - 4+1
v 1.NP, 3+1 a 1+0 ve 2.NP.
Lokalita: Kánišova 65/30, Sezimovo Ústí
1.prohlídka: 30.10.2018 9:30
2.prohlídka: 8.11.2018 9:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 560 000,- Kč
Odhadní cena: 1 600 000,- Kč
Vyvolávací cena: 560 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 135/2018-N,OD
Zahájení dražby: 21.11.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o podíl 1/2 na koncovém řadovém, částečně podsklepeném dvoupodlažním rodinném domě
v obci s kompletní infrastrukturou i občanskou vybaveností. V domě se nachází 3 bytové jednotky
- 4+1 v 1.NP, 3+1 a 1+0 ve 2.NP. Příjezd je možný přímo z místní zpevněné asfaltové komunikace.
Rodinný dům má sedlovou střechu a nárožní valbu s možností vestavby podkroví, je obdélníkového
půdorysu s menší přístavbou zádveří u jižní fasády. Konstrukci domu tvoří cihelné a tvárnicové zdivo,
stropy jsou betonové a krov je dřevěný vázaný s taškovou krytinou. V objektu jsou tři bytové jednotky
vel. 4+1 v 1.NP resp. vel. 3+1 a 1+0 ve 2.NP. Podzemní podlaží je technické s kotelnou a sklepem.
Dům je napojen na přívod elektrické energie, přípojkou na veřejný vodovod, kanalizaci i na zemní plyn.
Vnitřní omítky jsou štukové, fasádní omítky jsou břízolitové, schody jsou betonové, dveře jsou hladké
a náplňové, okna jsou dřevěná špaletová, podlahy obytných místností tvoří PVC a dlažby, podlahy
ostatních místností jsou s keramickou dlažbou a cementovým potěrem. Vytápění je etážové s 2x kotlem
na zemní plyn, elektroinstalace je světelná a motorová, bleskosvod je proveden, rozvod vody je teplé a
studené, zdroj teplé vody je 1x karma a bojler. Vybavení kuchyně tvoří 2x linka, dřez a sporák, vnitřní
vybavení 3x koupelna, 3x záchod splachovací.


