
Podíl 1/3 na objektu restaurace a ubytování v obci Třebestovice,
okres Nymburk

Jedná se o podíl 1/3 na samostatně stojícím
částečně podsklepeném objektu občanské
vybavenosti se 2.NP v obci Třebestovice, okres
Nymburk. Objekt je využívaný jako restaurace a
ubytovna.

Lokalita: Na návsi 36, Třebestovice
1.prohlídka: 16.4.2019 12:00
2.prohlídka: 29.4.2019 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 350,000,- Kč
Odhadní cena: 700,000,- Kč
Vyvolávací cena: 700,000,- Kč
Jistina: 65,000,- Kč
Číslo prodeje: 261/2014-A
Zahájení dražby: 7.5.2019 10:00

Podrobný popis

Jedná se o podíl 1/3 na samostatně stojícím částečně podsklepeném objektu občanské vybavenosti se
2.NP situovaný v centru obce. Objekt je využívaný jako restaurace a ubytovna. V objektu se nachází:
1.PP - schodiště, skladové prostory, chodba, sklep; 1.NP - hlavní vstup do restaurace, hlavní místnost
slouží jako restaurace, vlevo potom menší místnost - salonek. V restauraci bar s výčepem, za restaurací
kuchyň, sklad a průchod do sálu a do kotelny. V zadní části restaurace vchod přes společnou chodbu na
sociální zařízení - WC muži vč. pisoárů, WC ženy, úklidová místnost a do 1. PP; 2.NP cca 7 pokojů (resp.
5 pokojů a 1x byt 1+1), které jsou dlouhodobě pronajímány. Objekt je s polovalbovou střechou nad
částí objektu a sedlovou střechou nad 2. částí objektu (sál, sklad). Objekt je vystavěn na kamenných
základech, obvodové zdivo je smíšené (kámen, cihla), stropy jsou dřevěné, rovné, nad 1. PP je
kamenná (cihlová) klenba, krov je dřevěný, střešní krytina je pálená taška na latích a nad částí je plech
s nátěrem. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu (žlaby, svody) částečně opatřeny nátěrem,
vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda je s povrchovou úpravou břízolit. Vnitřní obklady jsou v
koupelnách, WC a v kuchyni, dveře jsou dřevěné, hladké, částečně prosklené do ocelových zárubní,
okna jsou dřevěná, špaletová, podlahy jsou dřevěné (prkna, parkety), PVC, dlažba. Vytápění je ústřední,
kotlem na tuhá paliva a lokálním topidlem na TP, příprava TUV je v ele. boileru, rozvod TUV i SV je
proveden, odkanalizování je od všech hygienických zařízeních, v koupelnách je pravděpodobně sprchový
kout, umyvadla, WC. V současné době je v objektu provozována restaurace a ve 2.NP jsou dlouhodobě
pronajímány pokoje. Objekt je napojen na rozvod elektrické energie, na obecní zdroj vody (obecní
studna), kanalizace je svedena do vlastního septiku/žumpy, plyn je místě. Příjezd k objektu je po místní
zpevněné komunikaci, ze které je do objektu několik vchodů – z přední části vchod pro návštěvníky,
přes zastřešenou část pro ubytované, ze zadní části na zastřešený dvorek.


