
Rodinný dům v obci Bohuňov, okres Žďár nad Sázavou

Jedná se o samostatně stojící podsklepený rodinný
dům s 1.NP a podkrovím v obci Bohuňov, okres
Žďár nad Sázavou.

Lokalita: Bohuňov 1, Bohuňov
1.prohlídka: 5.4.2018 11:30
2.prohlídka: 24.4.2018 9:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 840 000,- Kč
Odhadní cena: 1 680 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 680 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 563/2016-D
Zahájení dražby: 9.5.2018 10:00

Podrobný popis

Jedná se o samostatně stojící podsklepený rodinný dům s 1.NP a podkrovímn v docházkové vzdálenosti
od utobusové zastávky. V domě se nachází 1.PP – garáž, technický suterén; 1.NP – chodba, chodba,
schodiště, koupelna, kuchyně, 2x pokoj, veranda, WC; podkroví – chodba, koupelna, 3x pokoj, WC
- celkem tedy 5+1. RD je zděný objekt se sedlovou střechou s taškovou krytinou, je vystavěn na
betonovo-kamenných základech s částečnou izolací proti zemní vlhkosti, obvodové zdivo je z tvárnic,
stropy jsou rovné železobetonové. Krov je dřevěný vaznicový, zastřešení je řešeno střešní krytinou typu
taška Bramac, klempířské prvky jsou plechové, pozinkované. Sokl RD je obložen kamenným obkladem,
vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda je s hladkou vápennou omítkou, vnitřní keramické obklady
jsou v koupelnách, na WC a v kuchyni. Dveře vstupní jsou plastové, interierové jsou dřevěné, hladké,
event. částečně prosklené do ocelových zárubní, shrnovací koženkové, okna jsou dřevěná, dvojitá,
část oken je plastových, podlahy jsou z PVC, event. koberce, na chodbě, v koupelnách a na WC je
keramická dlažba. Vytápění je ústřední kotlem na TP s rozvodem do radiátorů po celém objektu,
příprava TUV je v zásobníku kotle a v ele. boileru, rozvod TUV i SV je proveden, odkanalizování je
provedeno od všech hygienických zařízeních. V koupelnách je vana, sprchový kout, umyvadla, WC
jsou samostatné, v kuchyni je kuchyňská linka, elektrický sporák. Rodinný dům je napojen na rozvod
elektrické energie, vodu z řadu a na vlastní jímku. Vstup do nemovitosti je přes nově přistavovanou
verandu. Na pozemcích se nachází další stavba, dřevěný sklad.


