
Bytový dům v obci Jaroměř, část obce Jezbiny, okres Náchod

Jedná se o krásný, částečně podsklepený bytový
dům se 2.NP a podkrovím po celkové rekonstrukci
v obci Jaroměř, část obce Jezbiny, okres Náchod.

Lokalita: Hradecká 41, Jaroměř
1.prohlídka: 26.6.2019 18:00
2.prohlídka: 15.7.2019 11:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 4 750 000,- Kč
Odhadní cena: 4 700 000,- Kč
Vyvolávací cena: 4 750 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 223/2017-D
Zahájení dražby: 23.7.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o krásný, částečně podsklepený bytový dům se 2.NP a podkrovím po celkové rekonstrukci se
samostatnými byty situovaný v zástavbě rodinných domů. Podle evidence v katastru nemovitostí se
jedná o rodinný dům, ve skutečnosti však je objekt bytovým domem. Dispozice domu: 1.PP - chodba,
3 x sklep; 1.NP - chodba se schodištěm, 3 x byt 1+1, 1 x byt 3+1; 2.NP - chodba se schodištěm, 2
x byt 3+1; podkroví - chodba se schodištěm, byt 3+kk. Jedná se o částečně podsklepený objekt se
dvěma nadzemními podlažími a se sedlovou střechou, podkroví je využito. Základové konstrukce jsou
s izolací proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo je cihelné tl. 45-60 cm, krov je dřevěný vázaný, krytina
je z betonových tašek BRAMAC, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stropy jsou
převážně dřevěné trámové s rovným podhledem, pouze v 1.PP a na chodbě jsou klenuté, schody jsou
betonové, fasáda vápenocementová, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, vnitřní obklady jsou v běžném
rozsahu. Podlahy jsou z PVC, plovoucí laminátové a z keramické dlažby, okna jsou plastová, dveře plné
a prosklené do ocelových zárubní, vytápění je etážové s kotlem na zemní plyn, samostatné pro každý
byt, zdrojem TUV je kotel ÚT. Vnitřní hygienické zařízení je standardní, vany, popř. sprchový kout,
umývadla, WC, v kuchyních jsou kuchyňské linky a plynový sporák s digestoří. Příslušenství tvoří kolna
na dvoře, rozdělená na menší sklady, užívané s jednotlivými byty a vedlejší zděná stavba, využitelná
jako sklad nebo k chovu drobného zvířectva.


