
Byt 3+1 v obci Šumperk, okres Šumperk

Jedná se o bytovou jednotku 3+1 ve 4.NP
bytového domu v obci Šumperk, který je
označován jako „Brána Jeseníků“, okres Šumperk.
Podlahová plocha bytu je 64 m2.

Lokalita: Blanická 1805/25, Šumperk
1.prohlídka: 26.3.2019 16:00
2.prohlídka: 10.4.2019 14:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 600 000,- Kč
Odhadní cena: 1 200 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 200 000,- Kč
Jistina: 70 000,- Kč
Číslo prodeje: 200/2018-A
Zahájení dražby: 17.4.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o bytovou jednotku 3+1 ve 4.NP bytového domu v obci, které leží na křižovatce cest a
železničních tratí umožňujících přístup do různých částí Jeseníků a je jednou ze vstupních bran pohoří
Jeseníky, které je členěno na Hrubý a Nízký Jeseník. Předmětná nemovitost se nachází v bytovém
panelovém domě ve vzdálenosti cca 1km od historického centra města. V docházkové vzdálenosti. Byt
o velikosti 3+1 se sestává z předsíně, kuchyně, 3 x pokoje, koupelny, WC, sklepa v 1. PP a balkonu -
výměry byly převzaty z prohlášení vlastníka BJ. Byt má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody včetně
teplé, kanalizace, topení včetně přípravy teplé vody je zajišťováno dálkově, zdravotně-technické
vybavení bytu je v původním zděném bytovém jádru. Vybavení bytu tvoří vnitřní dveře, vana, umyvadlo,
záchod, sporák, vodovodní míchací baterie, otopná tělesa, vodoměry, dále vnitřní instalace elektrického
proudu, plynu, SV, TUV, kanalizace, vybavení kuchyně - kuchyňská linka, dřez, sporák. Podlahy bytu
jsou opatřeny kobercem a pvc. Svislé nosné konstrukce bytového domu jsou panelové, vodorovné
nosné konstrukce tvoří zřejmě železobetonové stropní panely, založení stavby je na základových pasech
z betonu, střecha je plochá, krytina je zřejmě z asfaltových svařovaných pásů, klempířské prvky jsou
plechové, opatřeny nátěrem, střecha je opatřena bleskosvodem. Schodiště je betonové s krytinou
z PVC, okna jsou plastová, vnitřní omítky jsou vápenné, vnější povrchy BD jsou zateplené s fasádní
omítkou.


