
Rodinný dům v obci Veverská Bítýška, okres Brno - venkov

Jedná se o hezký samostatně stojící podsklepený
rodinný dům s 1.NP a podkrovím v obci Veverská
Bítýška, okres Brno - venkov.

Lokalita: Za řekou 220, Veverská Bítýška
1.prohlídka: 19.11.2018 16:00
2.prohlídka: 3.12.2018 10:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 100 000,- Kč
Odhadní cena: 2 200 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 100 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 178/2018-N
Zahájení dražby: 12.12.2018 10:00

Podrobný popis

Hezký, samostatně stojící podsklepený rodinný dům s 1.NP s podkrovím a zahradou leží v klidné části
cca 250 metrů od centra obce. Rodinný dům je podsklepený, zděný se třemi podlažími. V 1.PP se
nachází kotelna, vodárna, sklepní a úložné prostory, vchod do 1.PP je možný z chodby v 1.NP nebo
z pravé strany RD ze dvora. V 1. NP je vchod, chodba, vpravo vchod do 1.PP, dále vpravo schody do
2.NP, za schody vpravo WC, rovně z chodby je přístupná kuchyň, vlevo z kuchyně obývací pokoj, za
pokojem je ložnice, za kuchyní vpravo je koupelna. Ve 2. NP je vstup ze schodiště, chodba, vlevo pokoj,
vpravo koupelna, rovně kuchyň, vlevo z kuchyně pokoj a za ním pravděpodobně další pokoj. RD je
pravděpodobně založen na betonových pasech, je zděný (cihla, tvárnice) s polovalbovou střechou.
Stropy jsou rovné, krov je dřevěný vaznicový, krytina taška, klempířské prvky jsou z pozinkovaného
plechu event. s nátěrem (žlaby, svody, parapety). Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, je vápenná s
kamenným soklem, vnitřní obklady jsou v koupelnách, na WC a v kuchyních. Dveře jsou dřevěné, plné,
nebo částečně prosklené, okna jsou dřevěná, špaletová, 1 x střešní, podlahy jsou prkenné, event.
dlažba, pvc, koberec, betonová mazanina. Vytápění je ústřední, plyn. kotlem umístěným v 1. PP s
rozvodem do radiátorů, rozvod TUV i SV je proveden, ohřev zajišťuje ele. boiler, odkanalizování je od
všech hygienických zařízeních. Rodinný dům je napojen na rozvod elektrické energie, vodu z řadu,
veř. kanalizaci, voda i vlastní – studna, plyn. Na pozemku je zděná stavba se sedlovou střechou, dále
skleník. Pozemky ve funkčním celku jsou oploceny – podezdívka, žel. plotové dílce, dvoukřídlá brána
kovová. Součástí nemovitostí jsou IS, porosty na pozemcích, zpevněné plochy, oplocení, zděná stavba,
skleník, zdroj vody.


