
Byt 3+1 v obci Chlumec, okres Ústí nad Labem

Jedná se o bytovou jednotku 3+1 v 1.NP bytového
domu v obci Chlumec, okres Ústí nad Labem.

Lokalita: Zalužanská 286, Chlumec
1.prohlídka: 28.1.2019 14:00
2.prohlídka: 11.2.2019 14:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 373 000,- Kč
Odhadní cena: 745 000,- Kč
Vyvolávací cena: 745 000,- Kč
Jistina: 65 000,- Kč
Číslo prodeje: 151/2018-A
Zahájení dražby: 28.2.2019 11:20

Podrobný popis

Byt 3+1 v 1.NP bytového domu se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň
v podobě parků je v docházkové vzdálenosti. V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti
a zastávka dálkových spojů je ve vzdálenosti dojezdové, možnost parkování je dobrá - v blízkosti
objektu. Byt je po rekonstrukci provedené v roce 2014. Byt se skládá z: kuchyně, obývací pokoj,
ložnice, dětský pokoj, předsíň, koupelna, WC. K bytu náleží sklepní kóje.Bytové jádro je vyzděné,
vnitřní omítky jsou štukové. V bytě jsou instalována plastová okna s dvojsklem, v celé jednotce s
žaluziemi, orientace obytných prostor je z části na východ a z části na západ. Vybavení koupelny tvoří
rohová vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Použité vnitřní dveře jsou dřevěné plné,
dřevěné posuvné, zárubně dveří jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné, v kuchyni je instalována
kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Osvětlovací techniku tvoří směrové lampy a bodová svítidla,
v obytných místnostech podlahu tvoří keramická dlažba a lino, v kuchyni, v koupelně a v chodbě je
keramická dlažba, v bytě jsou instalovány vestavěné skříně. V bytě je zavedena elektřina o napětí 230V
a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, má připojení
na veřejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. Byt je vytápěn ústředně pomocí společného plynového
kotle, který zajišťuje vytápění všech bytových jednotek v domě. Topná tělesa tvoří závěsné radiátory,
ohřev vody je řešen centrálně. Předmětná bytová jednotka je vybudována v typovém panelovém
bytovém domě. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. V roce 2010 proběhla
rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: zateplení pláště - celková, dále v roce 2014: okna - celková.


