
Rodinný dům v obci Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

Jedná se o samostatně stojící podsklepený rodinný
dům s 1.NP a podkrovím situovaný v klidové části
obce ve vzdálenosti cca 500m od centra obce
Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod.

Lokalita: Ve Vilkách 532, Ždírec nad Doubravou
1.prohlídka: 3.5.2018 13:30
2.prohlídka: 15.5.2018 13:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 195 000,- Kč
Odhadní cena: 2 390 000,- Kč
Vyvolávací cena: 2 390 000,- Kč
Jistina: 150 000,- Kč
Číslo prodeje: 248/2017-D,OD
Zahájení dražby: 31.5.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící podsklepený rodinný dům s 1.NP a podkrovím situovaný v klidové části
obce ve vzdálenosti cca 500m od centra obce Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod. Rodinný
dům je tvořen jedním PP a dvěma NP (suterén, 1.NP a podkroví) a malým půdním prostorem. RD
je zděný objekt se sedlovou střechou s taškovou střešní krytinou. RD je vystavěn na betonových
základových pasech, obvodové zdivo je zděné, stropy jsou rovné, pravděpodobně železobetonové,
krov je dřevěný vaznicový. Klempířské prvky jsou z plechu (žlaby, svody) opatřeny antikorozní
barevnou úpravou, vnitřní omítky jsou pravděpodobně vápenné hladké, fasáda je zateplená s barevnou
povrchovou úpravou, vnitřní obklady jsou zřejmě v koupelně, v kuchyni. Vchodové dveře jsou plastové,
int. dveře asi dřevěné, hladké, do dřevěných obložek resp. ocelových zárubní, okna jsou plastová
opatřená žaluziemi, v podkroví dřevěná střešní, podlahy jsou předpokládány plovoucí, dlažba, koberec.
Vytápění je zřejmě ústřední, plynovým kotlem s rozvodem do radiátorů, v obývacím pokoji jsou zřejmě
krbová kamna, příprava TUV je v ele. boileru, nebo v kombinovaném plynovém kotli. Rozvod TUV i SV
je proveden, odkanalizování je povedeno od všech hygienických zařízení. V koupelně je předpokládána
vana, umyvadlo, event. sprchový kout, WC zvlášť, v kuchyni je zřejmě kuchyňská linka, sporák,
digestoř. Rodinný dům je napojen na rozvod elektrické energie, vodu z řadu, kanalizaci, plyn. Venkovní
úpravy jsou v běžném rozsahu, zpevněné plochy před domem, přípojky inž. sítí, venkovní schody.


