
Víceúčelový areál v obci Ludgeřovice, okres Opava

Jedná se o udržovaný komerční objekt víceúčelové
haly s širokou možností využití se 2.NP v obci
Ludgeřovice, okres Opava.

Lokalita: Nad Nádražím 1405/32, Ludgeřovice
1.prohlídka: 27.3.2018 10:00
2.prohlídka: 10.4.2018 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 7 605 000,- Kč
Odhadní cena: 15 210 000,- Kč
Vyvolávací cena: 15 210 000,- Kč
Jistina: 250 000,- Kč
Číslo prodeje: 211/2017-A
Zahájení dražby: 26.4.2018 11:20

Podrobný popis

Udržovaná víceúčelová budova s širokou možností využití - stavba je složená z několika dilatačních
částí - sportovní haly, bar, pokoje s příslušenstvím, kanceláře, sklady apod.). Objekt je dále vybaven
movitými věcmi. Vstup do objektu je hlavním vchodem z parkoviště, vstup tvoří hala, pokračující
chodbou k šatnám a tělocvičnám. Po pravé straně od vstupu je bar (barový pult, posezení, zázemí pro
obsluhu baru, sklad), v chodbě navazující na vstup je recepce pro návštěvníky areálu, vstup do šaten
(panská a dámská včetně sociálního zařízení), schodiště vedoucí do II. NP, vstup do velké tělocvičny,
do malé vstup ze šaten. V I. NP je dále úklidová komora, bezbariérové WC, kotelna, strojovna. Ve
II. NP přední části objektu je 5 pokojů s příslušenstvím, místnost pro server, kanceláře s kuchyňkou,
skladové prostory. Za hlavní částí I. NP je prostor pro drobnou výrobu, skladování, garážování a zázemí
pro zaměstnance této části objektu (chodba, šatna, kancelář, pokoj, sociální zařízení). Vjezd je řešen
sekčními garážovými vraty ze dvora, resp. příjezdové komunikace. Parkování pro návštěvníky je řešeno
na vlastním parkovišti. Vytápění je ústřední, plynové kotle s rozvodem do radiátorů, rozvod TUV i SV
je proveden, odkanalizování je provedeno od všech hygienických zařízení, v koupelnách jsou sprchové
kouty, umyvadla, WC. Objekt je napojen na rozvod elektrické energie, vodu z řadu, kanalizace je
napojena na vlastní ČOV a dále včetně dešťové kanalizace do obecní kanalizace, plyn. V objektu je
rozvod vzduchotechniky, zabezpečení elektronicky – zabezpečovací systém vč. kamer a pohybových
čidel.


