
Podíl 1/2 na rodinném domě v obci Kopidlno, okres Jičín

Jedná se o podíl 1/2 na částečně podsklepeném
řadovém, vnitřním, rodinném domě se 2.NP a
podkrovím v obci Kopidlno, okres Jičín. Podíl
druhé poloviny ve vlastnictví Ladislava Ciny bude
zpeněžován Exekutorským úřadem Praha 9 na
www.exdrazby.cz ve stejný den od 11:00 hod.
Lokalita: Husova 164, Kopidlno
1.prohlídka: 21.5.2019 11:00
2.prohlídka: 4.6.2019 11:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 320 000,- Kč
Odhadní cena: 640 000,- Kč
Vyvolávací cena: 640 000,- Kč
Jistina: 45 000,- Kč
Číslo prodeje: 244/2018-A
Zahájení dražby: 17.6.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o podíl 1/2 na částečně podsklepeném řadovém, vnitřním, rodinném domě se 2.NP a
podkrovím v obci Kopidlno, okres Jičín. Podíl druhé poloviny ve vlastnictví Ladislava Ciny bude
zpeněžován Exekutorským úřadem Praha 9 na www.exdrazby.cz ve stejný den od 11:00 hod. Jedná
se o částečně podsklepený řadový vnitřní dům o dvou nadzemních podlažích a se sedlovou střechou,
v podkroví je půda. Dispozičně dům obsahuje v 1.NP chodbu, pokoj, prádelnu, sušárnu, garáž (dílna)
kotelna, sklad paliva; ve 2.NP - chodbu, komoru, obytný prostor s kuchyňským koutem, 3 pokoje,
koupelnu, WC. Základové pasy jsou s dodatečnou hydroizolací, svislé konstrukce jsou zděné tl. 45
cm, stropy jsou s rovným podhledem, krov je dřevěný sedlový vázaný, krytina je z pálených tašek.
Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda je
vápenocementová, vnitřní obklady jsou v běžném rozsahu, schody jsou dřevěné a betonové, dveře
plné a částečně prosklené, okna jsou dřevěná zdvojená a plastová s izolačním dvojsklem, podlahy jsou
plovoucí laminátové a z keramické dlažby. Topení je ústřední s kotlem na tuhá paliva, elektroinstalace
je světelná a motorová, rozvod studené a teplé vody je proveden, zdrojem TUV je elektrický bojler,
kanalizace je provedena od zařizovacích předmětů, vnitřní hygienické vybavení tvoří vana, sprchový
kout, umývadlo a samostatné WC. Pozemek p.č. st. 24 je částečně zastavěn stavbou domu čp. 164.
Nezastavěná část tvoří nádvoří a zahrádku. Pozemek p.č. 1190/4 je zemědělsky využívaný.


