
Byt 4+1 v obci Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec

Jedná se o bytovou jednotku 4+1 v 1.NP (přízemí)
bytového domu v obci Nová Včelnice, okres
Jindřichův Hradec. Podlahová plocha bytu je 81,39
m2.

Lokalita: Na Hliněnce 462, Nová Včelnice
1.prohlídka: 14.3.2018 9:30
2.prohlídka: 26.3.2018 9:30

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 430 000,- Kč
Odhadní cena: 860 000,- Kč
Vyvolávací cena: 860 000,- Kč
Jistina: 70 000,- Kč
Číslo prodeje: 462/2016-A
Zahájení dražby: 5.4.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o byt 4+1 v 1.NP (přízemí) bytového domu v obci s kompletní infrastrukturou i potřebnou
občanskou vybaveností. Bytová jednotka leží u jižního rohu budovy v 1.NP (přízemí) a je velikosti 4+1
se zasklenou lodžií: komora, koupelna a WC, kuchyně, lodžie zasklená, 4x pokoj, předsíň. V 1.NP je
jako součást bytu jedna sklepní kóje. Dveře bytu jsou hladké, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem,
podlahy obytných místností jsou plovoucí laminátové, podlahy ostatních místností jsou s keramickou
dlažbou a plovoucí laminátové, vytápění je centrální, elektroinstalace je světelná třífázová, zdroj teplé
vody je centrální. Vybavení kuchyně tvoří linka, dřez, sporák s troubou, digestoř, vnitřní vybavení
tvoří sprchový kout, umyvadlo, záchod splachovací, ostatní vybavení tvoří anténa, žaluzie. Dle sdělení
vlastníka byla v roce 2009 zasklena lodžie, provedena výměna kuchyňské linky, zařizovacích předmětů
v koupelně a části podlah. Bytový dům je samostatně stojící, železobetonové panelové konstrukce s
plochou střechou. Má 7 nadzemních podlaží, z toho je 1.NP technické navíc s dvěma byty a v dalších
nadzemních podlažích je vždy po pěti bytech na patře. Celkem je v objektu 32 bytových jednotek.
Hlavní vstup do domu je ze západní fasády. Dům je panelový železobetonový, stropy jsou panelové,
schodiště je teracové, v objektu je jeden původní osobní výtah. V průběhu životnosti byla vyměněna
okna, provedena oprava střechy, zateplení objektu a zřízení centrální kotelny. Dům je napojen na
veřejný vodovod, splaškové i dešťové vody jsou svedeny do místní kanalizace, na veřejný rozvod EI a
na přípojku zemního plynu.


