
Rodinný dům v obci Krupka, část obce Soběchleby, okres Teplice

Jedná se o rodinný dům se 2 NP a půdním
prostorem v obci Krupka, část obce Soběchleby,
okres Teplice.

Lokalita: Ústecká 6, Krupka
1.prohlídka: 11.12.2017 9:00
2.prohlídka: 20.12.2017 9:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 420 000,- Kč
Odhadní cena: 840 000,- Kč
Vyvolávací cena: 840 000,- Kč
Jistina: 70 000,- Kč
Číslo prodeje: 182/2017-A
Zahájení dražby: 4.1.2018 10:00

Podrobný popis

Rodinný dům je tvořen I. NP a II. NP a půdním prostorem, v domě se nachází 2 bytové jednotky,
tedy v domě se nachází cca 5+2. Dům je zděný objekt s polovalbovou střechou s krytinou z tašek,
je pravděpodobně vystavěn na betonových základech (pásech), obvodové zdivo je zděné, smíšené,
stropy jsou v I. NP klenbové, ve II. NP rovné, krov je dřevěný vaznicový, klempířské prvky jsou z
pozinkovaného plechu (žlaby, svody). Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda s hladkou omítkou.
Vnitřní obklady jsou v koupelnách, WC a v kuchyních. Vstupní dveře jsou plastové, int. dveře jsou
dřevěné, hladké, do ocelových zárubní, okna jsou plastová. Podlahy ve II. NP jsou plovoucí, dlažba,
koberec, v I. NP dlažba a betonová mazanina. Vytápění je ústřední, kotlem na TP s rozvodem do
plechových radiátorů a jenom do II. NP, I. NP nevytápěno. Příprava TUV v el. boilerech. Rozvod TUV i
SV je proveden. Odkanalizování je od všech hygienických zařízeních. V koupelnách je vana, umyvadlo,
jedna koupelna s WC, druhé WC zvlášť. V kuchyních ve II. NP vždy kuchyňská linka se sporákem.
Rodinný dům je napojen na rozvod elektrické energie, vodu z řadu, veřejnou kanalizaci. V I. NP několik
místností sloužící jako skladové prostory, kotelna s kotlem na TP, sklad paliva, 1 x WC, umyvadlo, garáž
se sekčními vraty. Vchod do nemovitosti přes vlastní pozemek, na kterém se nachází dřevěná pergola s
posezením a nekryté stání pro 1 vozidlo.


