
Byt 4+1 a garáž v obci Všemyslice, část obce Bohunice, okres České
Budějovice

Jedná se o bytovou jednotku 4+1 ve 3.NP
bytového domu v obci Všemyslice, část obce
Bohunice, okres České Budějovice. Podlahová
plocha bytu je 88,77 m2. K bytové jednotce náleží
garážové stání v 1.NP bytového domu o výměře
18,36m2.
Lokalita: Bohunice 62, Všemyslice
1.prohlídka: 5.6.2018 15:30
2.prohlídka: 27.6.2018 9:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 355 000,- Kč
Odhadní cena: 710 000,- Kč
Vyvolávací cena: 710 000,- Kč
Jistina: 55 000,- Kč
Číslo prodeje: 284/2017-A
Zahájení dražby: 10.7.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o byt 4+1, k němuž náleží sklep a garážové stání v 1.NP bytového domu a přístupná ze
severní fasády. Byt je umístěn ve 3.NP u východního štítu budovy, je velikosti 4+1 s jednou koupelnou,
kuchyní a dvěma lodžiemi. Mimo byt je součástí bytu jedna sklepní místnost. Dveře jsou foliované,
okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy obytných místností jsou PVC a jekory, podlahy ostatních místností
jsou s keramickou dlažbou a cementovým potěrem, vytápění je etážové společným kotlem na pevná
paliva, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří linka, dřez, sporák a digestoř, vnitřní
vybavení tvoří vana a umyvadlo, záchod splachovací, ostatní vybavení tvoří anténa, zvonky. Bytový
dům je samostatně stojící, zděné konstrukce a se sedlovou střechou s možností vestavby podkroví.
Má tři nadzemní podlaží, kdy 1.NP je technické se sklepy, kotelnou, uhelnou a čtyřmi vyčleněnými
garážemi a kdy v dalších nadzemních podlažích jsou vždy dvě bytové jednotky na podlaží. Hlavní vstup
je orientován ze severní fasády přes vyrovnávací schodiště přímo na mezipodestu, druhý vchod je z jižní
fasády do 1.NP objektu. V domě jsou celkem 4 bytové jednotky a 4 garáže. Dům je napojen na veřejný
vodovod, splaškové vody jsou svedeny do vlastní žumpy a elektřina na veřejný rozvod. Základy domu
jsou betonové, obvodové a vnitřní stěny jsou zděné, stropy jsou pravděpodobně panelové, schodiště je
teracové, bez výtahu.


