
Rodinný dům v obci Hodonín, okres Blansko

Jedná se o samostatně stojící, částečně
podsklepený rodinný dům s 1.NP, podkrovím a
rozlehlou zahradou v obci Hodonín, okres Blansko.

Lokalita: Hodonín 55, Hodonín
1.prohlídka: 20.11.2019 14:00
2.prohlídka: 3.12.2019 13:30

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: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 209/2018-D
Zahájení dražby: 11.12.2019 11:20

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP, podkrovím a rozlehlou
zahradou. V okolí se nachází pole, louky a obdobné objekty k bydlení. Objekt k bydlení je tvořen 1.PP
(sklep), přízemím a obytným podkrovím, kde je jeden pokoj a půdním prostorem. Dispozičně dům
obsahuje vchod z boční strany - chodba, doprava špajz, doleva pokoj, za ním další pokoj, a vpravo z
tohoto pokoje kuchyň, z kuchyně vchod i zpět na vstupní chodbu. Z chodby vede dřevěné schodiště do
podkroví, v podkroví je podesta, vpravo a vlevo vchod na půdu, rovně pokoj. V 1.NP vedle schodiště
je vstup do části se suchým WC a skladovým prostorem s garážovými vraty, z tohoto prostoru se lze
dostat také na půdu. Venkovní úpravy jsou v běžném rozsahu – část oplocení, část zpevněné plochy
okolo domu, porosty na pozemcích, přípojky inž. sítí, studna, dřevěný sklad. Objekt k bydlení je po
částečné rekonstrukci v letech 2005 - 2009 - zevní plášť (fasáda, střecha, okna), k datu ocenění je
však objekt neobyvatelný, s nutnou rekonstrukcí interiéru a vybudováním soc. zařízení - koupelny, WC,
kuchyně. Objekt je zděný s polovalbovou střechou s krytinou z tašek pravděpodobně Bramac. Objekt
je vystavěn na kamenných základech, obvodové zdivo je zřejmě cihelné, smíšené, stropy jsou rovné,
krov je dřevěný vaznicový, střešní krytina je taška na latích s parozábranou, klempířské prvky jsou z
pozinkovaného plechu (žlaby, svody) částečně opatřeny nátěrem. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké,
ale je s novější povrchovou úpravou, dveře jsou dřevěné, hladké, do dřevěných obložek, vstupní jsou
plastové, okna jsou plastová, podlahy prkenné, původní, v části je dlažba a beton. Objekt je napojen,
nebo lze napojit na rozvod elektrické energie, vodu vlastní.


