
Rodinný dům v obci Městečko Trnávka, okres Svitavy

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům s
1.NP a částečně upraveným podkrovím a zahradou,
situovaný v centrální části obce se základní
občanskou vybaveností, v obci Městečko Trnávka,
okres Svitavy.

Lokalita: Městečko Trnávka 66, Městečko Trnávka
1.prohlídka: 5.4.2018 13:30
2.prohlídka: 24.4.2018 11:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 160 000,- Kč
Odhadní cena: 320 000,- Kč
Vyvolávací cena: 320 000,- Kč
Jistina: 55 000,- Kč
Číslo prodeje: 228/2017-D
Zahájení dražby: 3.5.2018 12:40

Podrobný popis

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP a částečně upraveným podkrovím a zahradou,
situovaný v centrální části obce se základní občanskou vybaveností, ideální k rekonstrukci a úpravy dle
vlastních představ. V domě se nachází v 1.NP - hala 15,20 m2, koupelna 4,60 m2, pokoj 27,60 m2,
pokoj 15,30 m2, pokoj 20,30 m2, pokoj 19,10 m2, pokoj 22,00 m2, sklad 4,40 m2, vstup 7,20 m2, WC
1,00 m2, zádveří 4,30 m2. RD je stavbou nepravidelného půdorysu, z části podsklepenou, s jedním
nadzemním podlažím a částečným stavebně upraveným podkrovím. Podzemní podlaží tvoří dva sklepy o
světlé výšce menší než 170 cm. Přední sklep je užíván jako kotelna s uhelnou. 1.NP je přístupné z ulice,
je průchozí do dvora za domem. Dispozice domu je centrální s halou osvětlenou střešním světlíkem,
kolem haly se nachází 5 pokojů, WC, koupelna a sklad. Nad převážnou částí stavby je půdní prostor,
dle informací matky vlastníka je zde vestavěna jedna místnost. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové,
fasádní omítky jsou břízolitové, vnitřní obklady jsou keramické běžné - v části koupelny. Dveře jsou
dřevěné, okna jsou dřevěná dvojitá, na podlaze obytných místností jsou prkna, koberec, na podlaze
ostatních místností je teracová dlažba. Rozvod vody je teplé a studené, zdrojem teplé vody je el.
zásobníkový ohřívač, vybavení kuchyně se nevyskytuje, vnitřní vybavení tvoří vana, umyvadlo, záchod
splachovací. Dům je postavený na kamenných základech, svislé konstrukce jsou zděné, stropy jsou s
rovným podhledem, krov je sedlový, z části pultový, střešní krytina je z osinkocementových šablon a
plechová. V domě je proveden rozvod vody, vnitřní kanalizace, elektroinstalace, vytápění je ústřední s
kotlem na tuhá paliva.


