
Skladovací a administrativní prostory s bytem 3+1 v obci Raná,
okres Chrudim

Jedná se o budovu se skladovacími prostory,
menší administrativní částí a bytovou jednotkou o
dispozici 3+1 v obci Raná, okres Chrudim.

Lokalita: Raná 112, Raná
1.prohlídka: 20.3.2018 10:30
2.prohlídka: 5.4.2018 10:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 1 175 000,- Kč
Odhadní cena: 3 356 000,- Kč
Vyvolávací cena: 3 356 000,- Kč
Jistina: 120 000,- Kč
Číslo prodeje: 267/2016-A,OA
Zahájení dražby: 26.4.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o zděný samostatně stojící objekt bez podsklepení s jedním nadzemním podlažím a částečně
vybudovaným podkrovím nad částí půdorysu 1.NP objektu. Budova má skladovací prostory, menší
administrativní část a bytovou jednotkou o dispozici 3+1 v podkroví se samostatným vchodem.
Dispozice: 1.NP - 4x sklad, 2x chodba, šatna, kancelář, 2x koupelna, 2x WC. Podkroví - bytová jednotka
3+1 - 3x pokoj, koupelna, chodba, kuchyň, WC. Objekt má členitý půdorysný tvar, zastřešení je
provedeno šikmou sedlovou nebo pultovou střechou. Objekt je napojen na inženýrské sítě - elektro a
vodu, kanalizace je svedena do jímky. V místě je provedena plynová přípojka. Základy jsou betonové
s izolací proti vodě, svislé konstrukce jsou zděné, stropy jsou s rovným podhledem nebo bez stropů
- podhled střešní konstrukce, střecha je šikmá sedlová nebo pultová, střešní krytina je z živičných
asfaltových pásů s posypem, nebo trapézovými plechy s povrchovou úpravou, klempířské prvky jsou
z pozink. plechu. Vnější a vnitřní omítky jsou hladké, okna jsou plastová s izol. dvojsklem, dveře jsou
dřevěné v kovové zárubni, podlahy jsou ve skladech betonové, v administrativním a soc. zázemí jsou
ker. dlažby nebo koberec, keramické obklady jsou provedeny v koupelně a na WC. Rozvody vody teplé
a studené, elektroinstalace je světelná a motorová, provedeny jsou rozvody zemního plynu, ve skladech
jsou hydranty. Příslušenství objektu tvoří zděný samostatně stojící objekt bez podsklepení s jedním
nadzemním podlažím s plochou střechou. Jedná se o objekt el. trafostanice a dále venkovní úpravy
- oplocení pozemků, zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí - plyn, voda, elektro, kanalizace do
jímky, jímka.


