
Rodinný dům v obci Horní Bludovice, okres Karviná

Jedná se o krásný samostatně stojící rodinný dům
s 1.NP s podkrovím, s garáží a vnitřním bazénem a
dále ornou půdou o výměře 2.317 m2 v obci Horní
Bludovice, okres Karviná.

Lokalita: Horní Bludovice 587, Horní Bludovice
1.prohlídka: 1.11.2019 16:30
2.prohlídka: 15.11.2019 16:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 2 475 000,- Kč
Odhadní cena: 4 950 000,- Kč
Vyvolávací cena: 4 950 000,- Kč
Jistina: 110 000,- Kč
Číslo prodeje: 245/2018-A
Zahájení dražby: 26.11.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o krásný samostatně stojící, nepodsklepený rodinný dům s 1.NP s podkrovím, s garáží a
vnitřním bazénem a dále ornou půdou o výměře 2.317 m2. Rodinný dům je přízemní, v podkroví se
nachází jedna místnost: 1.NP - kuchyně, 4x pokoj, koupelna, WC, chodba, zádveří, hala; podkroví –
pokoj. Objekt je napojen inženýrské sítě - veřejný vodovod, kanalizaci do vlastní ČOV a elektro, plyn
je ukončen na hranici pozemku. Ostatní příslušenství vnitřní bazén, zpevněné plochy, oplocení, vrata,
vrátka se nachází na předmětných pozemcích. Z informací sdělených či vizuálně zjištěných při prohlídce
objektu jsou základy betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou zděné, střecha
je valbová kombinovaná, krov dřevěný, střešní krytinu tvoří betonové tašky, klempířské prvky jsou z
pozinkovaného plechu. Obvodový plášť je bez zateplení, vnější omítka je hladká s nátěrem, vnitřní
omítky jsou hladké štukové, podlahy jsou keramická dlažba, plovoucí a koberce. Okna a vstupní dveře
jsou plastová s termosklem, vnitřní dveře jsou dřevěné plné či prosklené v obložkových zárubních.
Vytápění je ústřední tepelným čerpadlem, které slouží i pro ohřev TUV, na střeše jsou solární panely,
které slouží pro ohřev vody v bazénu a TUV, v obýváku jsou krbová kamna. V koupelně je rohová vana
s vířivkou, umyvadlo a WC, v kuchyni je kuchyňská linka standardního provedení s dřezem, elektrickým
sporákem a myčkou nádobí. Objekt je napojen na elektro, vodovod, kanalizaci do vlastní ČOV. Plyn
ukončen na hranici pozemku v HUP. Stavebně technický stav dobrý, odpovídá stáří a prováděné údržbě.
Příslušenství tvoří přípojka elektro, vody, kanalizace.


