
Rodinný dům v obci Horažďovice, část obce Třebomyslice, okres
Klatovy

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům
s 1.NP v obci s dobrou technickou i občanskou
vybaveností, v obci Horažďovice, část obce
Třebomyslice, okres Klatovy.

Lokalita: Třebomyslice 54, Horažďovice
1.prohlídka: 4.4.2018 14:30
2.prohlídka: 16.4.2018 9:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 183 000,- Kč
Odhadní cena: 450 000,- Kč
Vyvolávací cena: 450 000,- Kč
Jistina: 35 000,- Kč
Číslo prodeje: 181/2017-A,OA
Zahájení dražby: 24.4.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o rodinný dům s 1.NP situovaný v obci s dobrou technickou i občanskou vybaveností. Rodinný
dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez využitého podkroví. Rodinný dům je
samostatně stojící, štítem a částečně podélnou stěnou na hranici pozemku do komunikace (vstup do
domu), západně na rodinný dům navazuje stodola (půdorysu do "L"). Celkem dům obsahuje byt 2+1:
1 PP (suterén): sklep 15,00 m2 (beton, hlína); 1 NP (přízemí): chodba 18,50 m2 (ker.dlažba, beton),
kuchyně 15,35 m2 (PVC), pokoj 25,50 m2 (PVC, prkna), soc. zařízení 4,70 m2 (ker.dlažba), pokoj –
sklad 15,30 m2 (PVC). Nosná konstrukce domu je provedena na betonových a kamenných základech,
svislé konstrukce jsou zděné smíšené, stropní konstrukce nad suterénem jsou klenbové, nad přízemím
dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytina tašková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného
plechu. Povrchy jsou omítnuty, keramické obklady jsou na sociálním zařízení a za kuchyňskou linkou,
okna jsou plastová a dřevěná, dveře náplňové, vytápění je lokální jedněmi kamny na tuhá paliva, ohřev
vody je bojlerem. Rozvody instalací jsou pravděpodobně běžně provedeny, na sociálním zařízení je
sprchový kout, WC, odkanalizování splaškových vod je provedeno do jímky, voda je z veřejného řadu
i ze studny, elektroinstalace je zavedena. Studna je původní kopaná hloubky dle sdělení 3m. Stodola
navazující na rodinný dům je půdorysu do "L", přízemní, bez využitého podkroví, zastřešena sedlovou
střechou s krytinou taškovou. Stodola má částečně klenbový strop, podlaha je betonová a hliněná.
Venkovní úpravy tvoří oplocení, vrata, zpevněné plochy okolo domu, přípojky inž. sítí, venkovní schody,
apod..


