
Rodinný dům v obci Seč, okres Chrudim

Jedná se o samostatně stojící částečně
podsklepený rodinný dům s 1.NP a půdním
prostorem v obci s dobrou občanskou vybaveností,
v obci Seč, okres Chrudim.

Lokalita: Tkalcovská 100, Seč
1.prohlídka: 24.4.2018 14:00
2.prohlídka: 7.5.2018 9:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 800 000,- Kč
Odhadní cena: 1 600 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 600 000,- Kč
Jistina: 80 000,- Kč
Číslo prodeje: 285/2017-A
Zahájení dražby: 16.5.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený rodinný dům s 1.NP a půdním prostorem, garáží,
se zahradou, na níže stojí udírna, to vše v obci s dobrou občanskou vybaveností. Výčet místností: 1.PP
– sklípek; 1.NP – garáž, sklad, koupelna, kuchyň, 4x pokoj, prádelna, 2x předsíň, spíž, WC. Rodinný
dům je částečně podsklepený, samostatně stojící vesnický RD s jedním NP (I. NP a půda). RD je zděný
objekt se sedlovou střechou s krytinou z plechu a osinkocementových šablon, je vystavěn na betonovo-
kamenných základech, obvodové zdivo je smíšené (kámen, cihla), stropy jsou rovné i klenbové. Krov je
dřevěný vaznicový, klempířské prvky jsou plechové, pozinkované i s nátěrem (nadstřešní žlaby, svody),
vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda je s břízolitovou omítkou. Vnitřní obklady jsou v koupelně,
WC, prádelně a kuchyni, dveře, vrata a branka jsou dřevěné, interiérové dveře jsou dřevěné, hladké,
event. částečně prosklené do ocelových zárubní, okna jsou dřevěná, dvojitá, podlahy jsou laminátové,
plovoucí, event. S keramickou dlažbou (kuchyň, koupelna, WC, část pokoje, předsíň). Vytápění je
ústřední plynovým kotlem s rozvodem do radiátorů po celém objektu, v obývacím pokoji jsou i krbová
kamna, příprava TUV je v boileru, rozvod TUV i SV je proveden, odkanalizování je provedeno od všech
hygienických zařízeních. V koupelně je vana, sprchový kout, umyvadlo, WC a další samostatné WC, v
kuchyni je kuchyňská linka, elektrický sporák (se sklokeramickou deskou), digestoř. Rodinný dům je
napojen na rozvod elektrické energie, vodu z řadu, kanalizaci, plyn. Venkovní úpravy jsou v běžném
rozsahu – oplocení, část zpevněné plochy okolo domu, přípojky inž. sítí, dřevník, zastřešený vchod do
RD, udírna.


