
Rodinný dům v obci Strakonice, část obce Dražejov, okres
Strakonice

Jedná se o krásný samostatně stojící podsklepený
rodinný dům s 1.NP a podkrovím v obci Strakonice,
část obce Dražejov, okres Strakonice.

Lokalita: Dražejov 49, Strakonice
1.prohlídka: 30.7.2018 9:30
2.prohlídka: 6.8.2018 16:45

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 718 000,- Kč
Odhadní cena: 2 050 000,- Kč
Vyvolávací cena: 2 050 000,- Kč
Jistina: 85 000,- Kč
Číslo prodeje: 168/2017-A,OA
Zahájení dražby: 21.8.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o krásný samostatně stojící podsklepený rodinný dům s 1.NP a podkrovím. Rodinný dům
je se sedlovou střechou a s provedenou vestavbou podkroví, přibližně obdélníkového půdorysu a s
menší přístavbou zádveří u západní fasády a přístavbou otevřené verandy u jižní fasády. V RD jsou
2 bytové jednotky vel. 3+1: v 1.PP – dílna, garáž, kotelna, prádelna, schodiště, sklad; v 1.NP –
chodba, koupelna, kuchyně, lodžie a veranda, ložnice, obývací pokoj, pokoj, spíž, zádveří, záchod; v
2.NP (podkroví) – chodba, koupelna, kuchyně, pokoj 1, pokoj 2, pokoj 3, záchod.Podzemní podlaží
je technické s garáží, dílnou, kotelnou a prádelnou. Dům je napojen na přívod elektrické energie,
přípojkou na veřejný vodovod a kanalizace je svedena, dle vyjádření vlastníka, do vlastní žumpy.
Základy jsou betonové pasy, zdivo je cihelné z tvárnic Cdm, stropy jsou hurdisové, střecha má dřevěný
vázaný krov, krytin je z eternitové šablony, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní
omítky jsou štukové, fasádní omítky jsou břízolitové, vnější obklady tvoří kamenné oblázky, vnitřní
obklady jsou keramické běžné. Schody jsou teracové, dveře jsou dýhované a hladké, okna jsou dřevěná
zdvojená, podlahy obytných místností jsou plovoucí laminátové a dlažby, na podlaze ostatních místností
je cementový potěr a dlažby. Vytápění je etážové s kotlem na pevná paliva, elektroinstalace je světelná
i motorová, bleskosvod je proveden, rozvod vody je studené a teplé, zdrojem teplé vody je eI. bojler,
kanalizace je provedena. Vybavení kuchyně tvoří 2x linka, dřez a sporák, vnitřní vybavení tvoří 2x
koupelna s umyvadlem a vanou, 2x záchod splachovací.


