
Rodinný dům v obci Svatobořice-Mistřín, část obce Svatobořice,
okres Hodonín

Jedná se o samostatně stojící podsklepený rodinný
dům s 1.NP a podkrovím v obci Svatobořice-
Mistřín, část obce Svatobořice, okres Hodonín.

Lokalita: U Trati 451/43, Svatobořice-Mistřín
1.prohlídka: 21.11.2017 13:30
2.prohlídka: 12.12.2017 12:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 000 000,- Kč
Odhadní cena: 1 500 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 500 000,- Kč
Jistina: 80 000,- Kč
Číslo prodeje: 239/2017-A
Zahájení dražby: 3.1.2018 12:00

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící podsklepený rodinný dům s 1.NP a podkrovím. Vstup do rodinného
domu je z pravé přední strany uliční fronty po zastřešeném venkovním schodišti do chodby s dalším
schodištěm, kterým jsou přístupná jednotlivá podlaží rodinného domu. V podzemní části domu jsou
prádelna, dílna a 3x sklep. V přízemí jsou v uliční části dvě obytné místnosti a ve střední části chodba
a WC. V levé zadní části je kuchyně a koupelna. V 1. patře jsou chodba a dvě obytné místnosti.
V podzemním podlaží jsou jednotlivé skladové místnosti a dílna. Objekt je napojen na veřejný
elektrorozvod a vodovod, na hranici pozemku je přiveden plynovod, ale rodinný dům na tento není
napojen, splaškové vody jsou svedeny do jímky. Nosné zdivo domu je skladebné tloušťky převážně
30cm, stropy jsou s rovnými podhledy, okna jsou zdvojená dřevěná EURO a dřevěná dvojitá. Dveře
jsou rámové, podlahy jsou v místnostech s položeným linem a kobercem, podlahy ostatních místností
jsou z keramické dlažby, z litého broušeného teraca a s linem. Vytápění je ústřední kotlem na tuhá
paliva a lokální krbovými kamny, hygienické zařizovací předměty jsou standardní. Krov je proveden
sedlový pokrytý pálenou krytinou s klempířskými konstrukcemi. Na rodinném domě byla v letech
2006 až 2007 provedena výměna podlahy v obývacím pokoji, zrekonstruována koupelna a kuchyně,
vyměněny byly hlavní vstupní dveře a dveře na dvůr, bylo provedeno osazení krbových kamen. Vedlejší
stavby: jedná se o stavby postavené na pozemku. Venkovní úpravy: jedná se o oplocení, zpevněné
plochy, přípojky technických sítí a vstupní schodiště provedené na parcelách. Trvalé porosty: jedná se o
součásti předmětných pozemků.


