
Bytový dům v obci Domažlice, část obce Havlovice, okres Domažlice

Jedná se o podsklepený bytový dům se 3.NP a
podkrovím v obci Domažlice, část obce Havlovice,
okres Domažlice.

Lokalita: Havlovice 26, Domažlice
1.prohlídka: 24.4.2019 14:00
2.prohlídka: 7.5.2019 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 565 000,- Kč
Odhadní cena: 1 130 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 130 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 249/2018-D
Zahájení dražby: 15.5.2019 11:20

Podrobný popis

Bytový dům je samostatně stojící,se 3.NP a využitým podkrovím, vstup a vjezd na pozemek je ze
severozápadní strany, vstup do domu ze severozápadní strany, severovýchodně před bytovým domem
stojí zděná kolna. Bezprostřední okolí je běžně prostorné, se zástavbou převážně rodinných domů. V
domě se nachází: V 1 PP (suterénu) jsou sklepy a bývalá jídelna; V 1 NP (přízemí) je schodiště, chodba,
kotelna, 2x WC a čtyři místnosti; Ve 2 NP (1 patro) je schodiště, chodba, byt 3+1, byt 2+1 a dva byty
1+kk. V bytech jsou kuchyňské linky, v některých sociální zařízení, byty jsou různě. Ve 3 NP (2 patro) je
schodiště, chodba, byt 2+1, byt 1+1 a dva pokoje. V bytech jsou kuchyňské linky, v některých sociální
zařízení, byty jsou různě. V podkroví je schodiště, chodba, celkem pět pokojů, sociální zařízení a byt
1+1. V bytě je kuchyňská linka, sociální zařízení, byt a pokoje jsou různě. Odkanalizování bytového
domu je do jímky, voda je ze studny, elektroinstalace je zavedena. Základy jsou betonové a kamenné,
zdivo je smíšené (kámen, cihla apod.), stropy jsou železobetonové a dřevěné trámové, krov je dřevěný
s taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní obklady jsou běžné
keramické, schody jsou betonové, dveře náplňové, okna jsou dřevěná, podlahy obytných místností tvoří
koberce, PVC, dřevotřískové desky, na podlaze ostatních místností je keramická dlažba. Vytápění je
lokálně kamny na tuhá paliva v některých pokojích, elektroinstalace je světelná, je proveden rozvod
studené vody. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňské linky, sporáky, vnitřní vybavení tvoří umyvadla,
sprchové kouty, záchod splachovací.


