
Rodinný dům v obci Nechanice, část obce Suchá, okres Hradec
Králové

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP
a půdou v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících
vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň
v podobě lesů a luk, v obci Nechanice, část obce
Suchá, okres Hradec Králové.

Lokalita: Suchá 25, Nechanice
1.prohlídka: 14.8.2019 15:00
2.prohlídka: 4.9.2019 12:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 650 000,- Kč
Odhadní cena: 1 300 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 300 000,- Kč
Jistina: 50 000,- Kč
Číslo prodeje: 226/2018-A
Zahájení dražby: 19.9.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s 1.NP a půdou o výměře 103,85 m2, s velkou zahradou
a pozemky (celková výměra pozemků je 3642 m2), v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v
bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Objekt je dispozičně řešen jako 2+kk.
V domě se nachází 2x pokoj (1x s kk), chodba, zádveří, chodba, sklad, koupelna, WC, místnost (lze
jako šatna, spíž apod.), půda, dřevěná kůlna. V domě probíhá rekonstrukce, částečně zrekonstruovány
byly rozvody elektřiny, rozvody vody, rozvody odpadů a byla provedena drobná úprava dispozice.
Základy domu jsou kamenné, konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou
z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří pálená taška, klempířské prvky jsou
pozinkované, vnější omítky jsou břízolitové. Vnitřní omítky jsou z části vápenné, okna jsou špaletová
a dřevěná jednoduchá, obytné prostory jsou orientovány na sever a jih. V domě jsou dřevěné plné
interiérové dveře, které mají ocelové zárubně, vchodové dveře jsou dřevěné. V domě je použita
osvětlovací technika - z části lustry, v obytných místnostech, koupelně a na chodbě je betonová
podlaha, v zádveří je na podlaze keramická dlažba, v ostatních místnostech je betonová podlaha.
V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, dům je napojen na rozvodnou síť elektrického
proudu. Zdrojem vody je vodovod a připojení ke studni, odpady jsou svedeny do jímky, rozvod zemního
plynu je připojen. Dům není vytápěn, nejsou instalována topná tělesa.


