
Dílna a garáže v obci Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Jedná se o objekt dílny a garáží s rozlehlými
pozemky o celkové velikosti 12.592 m2, v obci Ústí
nad Orlicí, část obce Hylváty, okres Ústí nad Orlicí.

Lokalita: Ústí nad Orlicí
1.prohlídka: 13.11.2018 10:30
2.prohlídka: 28.11.2018 10:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 4 200 000,- Kč
Odhadní cena: 8 400 000,- Kč
Vyvolávací cena: 8 400 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 145/2018-A
Zahájení dražby: 10.12.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o objekt dílny a garáží s rozlehlými pozemky o celkové velikosti 12.592 m2. Dílna je
nepodsklepený objekt s velmi nízkou sedlovou střechou. V dílenské části je jednopodlažní, v
části příručních skladů a sociálního zázemí dvoupodlažní. Dům je uložen na základových pasech
s hydroizolací, obvodové konstrukce tvoří železobetonový skelet s masivní vyzdívkou, stropy
jsou s rovným podhledem, střecha je plochá, krytina živičná, klempířské konstrukce jsou úplné z
pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenocementová, vrata jsou plechová dvoukřídlá, schodiště je
ocelové s dřevěnými stupni, elektroinstalace je 230/400 V, bleskosvod je proveden. Příčky jsou zděné,
vnitřní omítky jsou vápenné hladké, vnitřní obklady jsou keramické ve standardním rozsahu, dveře
jsou plné do ocelových zárubní, okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy jsou betonové, z betonových
dlaždic, betonové s PVC a z keramické dlažby. Vytápění je ústřední teplovodní s kotlem na zemní
plyn, jsou provedeny vnitřní rozvody vody, kanalizace a plynu, ohřev teplé vody je v zásobnících
napojených na kotel ÚT, vnitřní hygienické zařízení tvoří sprchové kouty, umývadla a WC. Dále se jedná
o jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou, využívaný jako dílna a garáže pro osobní
nebo menší nákladní automobil. Objekt je uložen na základových pasech s hydroizolací, obvodové
konstrukce jsou zděné, stropy jsou s rovným podhledem, střecha je plochá, krytina živičná, klempířské
konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu, fasáda je vápenocementová, vnitřní omítky jsou
vápenné hladké, elektroinstalace je 230/400 V. Dveře jsou plechové, vrata plechová dvoukřídlá, okna
jsou dřevěná zdvojená, podlahy jsou betonové, vytápění je lokální akumulačními kamny. Pozemky jsou
rovinaté až mírně svažité, v místě jsou potřebné inženýrské sítě. Pozemky ve funkčním celku s objektem
dílny a s objektem garáží.


