
Rodinný dům v obci Chudčice, okres Brno-venkov

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP
a půdním prostorem v obci Chudčice, okres Brno-
venkov.

Lokalita: Chudčice 23, Chudčice
1.prohlídka: 25.7.2019 13:30
2.prohlídka: 12.8.2019 13:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 330 000,- Kč
Odhadní cena: 1 900 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 900 000,- Kč
Jistina: 85 000,- Kč
Číslo prodeje: 221/2018-A
Zahájení dražby: 21.8.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP a půdním prostorem situovaný v centru obce, který
leží na okraji přírodního parku Podkomorské lesy. Rodinný dům o dispozici 3+1 je tvořen jedním NP,
sklípkem(1.PP) a půdním prostorem. Výčet místností: 1.PP - sklep; 1.NP – dílna, chodba, koupelna,
kuchyně, ložnice, pokoj, pokoj, předsíň, šatna. Dům je zděný s půdním prostorem pod šikmou, částečně
polovalbovou střechou, jež je přístupný dřevěným schodištěm. RD je vystavěn na kamenných základech
s částečnou izolací proti zemní vlhkosti (nopová folie), obvodové zdivo je smíšené (kámen, cihla), stropy
jsou dřevěné rovné, krov je dřevěný vaznicový. Střešní krytina je z pálených tašek, klempířské prvky
jsou z pozinkovaného plechu (žlaby, svody), parapety jsou z um. Kamene, vnitřní omítky jsou vápenné
hladké, fasáda je vápenná, vnitřní obklady jsou v koupelně a v kuchyni. Dveře jsou hladké, lakované,
částečně prosklené do ocelových nebo dřevěných zárubní, okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy jsou
dřevěné, event. krytina koberec, v chodbách, v kuchyni a koupelně je keramická dlažba. Vytápění je
lokální, ele. stropní sálavé panely, v koupelně a chodbě je ele. podlahové a v kuchyni kachlová kamna
na TP. V domě je rozvod světelné elektroinstalace, rozvod TUV i SV je proveden, zdrojem teplé vody
je ele. boiler, odkanalizování je od všech hygienických zařízeních. V koupelně je sprchový kout, vana,
umyvadlo, WC, v kuchyni je kuchyňská linka, sklokeramická deska, ele. trouba. Rodinný dům je napojen
na rozvod elektrické energie, kanalizaci pravděpodobně vlastní (dle CUZK žumpa/jímka), vodu z řadu.
Součástí nemovitostí jsou IS, porosty na pozemcích, zpevněné plochy, oplocení, přístřešek na dřevo a
zastřešené posezení (část dvorku).


