
Rodinný dům v obci Stará Ves, okres Bruntál

Jedná se o samostatně stojící částečně
podsklepený rodinný dům s 1.NP a podkrovím v
obci Stará Ves, okres Bruntál.

Lokalita: Mlýnská 232/43, Stará Ves
1.prohlídka: 11.4.2019 13:30
2.prohlídka: 30.4.2019 10:00

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: 60 000,- Kč
Číslo prodeje: 201/2018-A
Zahájení dražby: 14.5.2019 11:20

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP a podkrovím. Vstup do
nemovitosti je předsíní, doprava je kuchyně, příslušenství - koupelna, WC, čerpadlo, místnost za
kuchyní. Rovně je chodba, doleva 2x pokoj, dřevěné schody do podkroví - 2 x pokoj (šikmé stěny),
úložný prostor, v zadní části objektu je pak předsíň se vstupem na zahradu, uložný prostor, sklípek,
kuchyň a koupelna se sprchovým koutem a WC. Na pozemku se nachází další stavba, stodola. RD je
zděný objekt se šikmou, sedlovou střechou, s krytinou z osinkocementových šablon na bednění. RD
je vystavěn na betonovo-kamenných základech, obvodové zdivo je smíšené (kámen, cihla), strop je
nad I. PP pravděpodobně betonový, nad 1.NP dřevěný, krov je dřevěný vaznicový, klempířské prvky
jsou plechové, opatřeny ochranným nátěrem event. pozinkované. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké,
fasáda je s vápennou, probarvenou omítkou, vnitřní obklady jsou v koupelnách a kuchyních. Dveře int.
jsou dřevěné, hladké, event. částečně prosklené do ocelových zárubní, okna jsou plastová, podlahy
jsou dřevěné prkenné, z PVC, event. z dlažby. Vytápění je ústřední, kotlem na tuhá paliva umístěným
v předsíni a s rozvodem do radiátorů, příprava TUV je v ele. boileru, rozvod TUV i SV je proveden,
odkanalizování je provedeno od všech hygienických zařízeních. V koupelně v 1.NP je vana, umyvadlo,
WC je samostatně, ve spodní části objektu, za kuchyní II je sprchový kout a WC, v kuchyních jsou
kuchyňské linky, sporáky. Rodinný dům je napojen na rozvod elektrické energie, veřejnou kanalizaci (dle
sdělení zástupce vlastníka).


