
Komerční objekt v obci Doksy, okres Česká Lípa

Jedná se o samostatně stojící částečně
podsklepený objekt občanské vybavenosti
s velkým komerčním potenciálem se 4.NP v
nejvyhledávanějším rekreačním středisku v obci
Doksy, okres Česká Lípa.

Lokalita: Valdštejnská 281, Doksy
1.prohlídka: 28.3.2018 13:30
2.prohlídka: 11.4.2018 11:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 6 150 000,- Kč
Odhadní cena: 12 300 000,- Kč
Vyvolávací cena: 12 300 000,- Kč
Jistina: 250 000,- Kč
Číslo prodeje: 219/2017-D
Zahájení dražby: 25.4.2018 11:20

Podrobný popis

Nabízený areál je ideální pro podnikání, nabízí se např. jako kanceláře, vinárna s bowlingem a
příslušenstvím (1.PP), přičemž 3 NP je projektováno jako centrum sociálních služeb (35 pokojů s
příslušenstvím, recepce, zázemí pro personál, ordinace, stacionář, jídelna a další) - nemovitost je v
rekonstrukci. Celý areál má také k dispozici vlastním parkoviště. Je situován v obci Doksy, což je jedno z
nejznámějších a nejvyhledávanějších rekreačních středisek v ČR, ležící u Máchova jezera s dostatečnou
obč.vybaveností a výbornou dopravní dostupností. V levé části objektu se nachází v 1. NP provozovna
rychlého občerstvení, výdej jídla, venkovní posezení, příslušenství pro zákazníky, příslušenství pro
personál, garáž a schodiště do 2. NP, kde se nachází bytová jednotka s příslušenstvím a kancelář s
příslušenstvím. V BJ je krb, 2x vchod na balkon, 2x kuchyňská linka. BJ byla naposledy užívána jako
zázemí firmy, kancelář i BJ lze využívat odděleně. V pravé části objektu je v 1.PP plánována vinárna s
bowlingem a příslušenstvím. 1.PP je ve fázi hrubé stavby a má samostatný vchod ze zadní části objektu.
Zbylá část objektu (3 NP) je projektována jako centrum sociálních služeb. Předpokládá se cca 35
pokojů s příslušenstvím, recepce, zázemí pro personál, ordinace, stacionář, jídelna a další. V objektu je
instalován výtah. Objekt je vystavěn na železobetonových základových pasech s částečnou izolací proti
zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou zděné smíšené, stropy jsou rovné, železobetonové, nad 1.PP i
klenby. Odkanalizování je od všech hygienických zařízení, v koupelnách jsou sprchové kouty, umyvadla,
WC, event. vany. Objekt je možno napojit na rozvod elektrické energie, vodu z řadu, kanalizaci, plyn.
V objektu je částečně rozvod vzduchotechniky, zabezpečení elektronicky – zabezpečovací systém vč.
hlásičů požáru.


