
Podíl 1/2 rodinného domu v obci Roudnice Nad Labem, okr.
Litoměřice

Jedná se o podíl ½ na podsklepeném rodinném
domě s 1.NP a podkrovím v obci Roudnice
nad Labem, okres Litoměřice. Druhá polovina
nemovitosti bude prodávána ve stejný den na
www.eurodrazby.cz od 10:00 hod.

Lokalita: Samota 500, Roudnice nad Labem
1.prohlídka: 2.1.2018 9:05
2.prohlídka: 10.1.2018 9:05

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 550 000,- Kč
Odhadní cena: 1 100 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 100 000,- Kč
Jistina: 100 000,- Kč
Číslo prodeje: 604/2015-D
Zahájení dražby: 17.1.2018 12:00

Podrobný popis

Jedná se o podíl ½ samostatně stojícího rodinného domu, který se nachází v klidné okrajové části
obce, s úplnou občanskou a dopravní vybaveností. Zbývající podíl ½ rodinného domu bude prodáván
ve stejný den na www.eurodrazby.cz od 10:00 hod. Rodinný dům je podsklepený s 1.NP a podkrovím,
v I. PP se nachází velká garáž (2 x vrata), místnost s ele. kotlem a další sklepní místnosti sloužící jako
skladové prostory. RD (I. NP a II. NP) je stavebně rozdělen na pravou a levou polovinu. Pravá polovina
(z čelního pohledu) je obyvatelná, udržovaná, probíhají zde jen menší stavební úpravy (vestavba příček
z SDK), levá polovina je ve stavu hrubé stavby. Dispoziční řešení: 1.PP - garáž 38,00 m2, chodba 3,50
m2, kotelna 4,50 m2, sklad 7,00 m2, sklad 5,50 m2; 1.NP- hala 19,50 m2, koupelna 5,50 m2, kuchyně
14,50 m2, levá, stavebně nedokončená 1/2RD 70,00 m2, pokoj 23,00 m2, předsíň 6,50 m2, WC 1,00
m2; 2.NP (podkroví) - koupelna 7,00 m2, levá, stavebně nedokončená 1/2RD 65,00 m2, pokoj 35,00
m2, pokoj 23,00 m2. Dům je pravděpodobně založen na betonových základových pásech, je zděný
(cihla, tvárnice) se sedlovou střechou, stropy jsou rovné, krov je dřevěný vaznicový, krytinu tvoří
kanadská šindel, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu (žlaby, svody, parapety). Vnitřní omítky
jsou vápenné hladké, fasáda domu je částečně zateplená s omítkou. Vnitřní obklady jsou v koupelnách
a v kuchyni, dveře jsou dřevěné, plné nebo částečně prosklené, okna jsou dřevěná, v podkroví i střešní,
podlahy jsou plovoucí, dlažba, pvc. Vytápění je ústřední, ele. kotlem umístěným v I. PP s rozvodem
do plechových radiátorů, rozvod TUV i SV je proveden v pravé části RD, odkanalizování je od všech
hygienických zařízeních v pravé části RD. V koupelně v I. NP (přízemí) je vana a umyvadlo, WC je
samostatně, v podkroví (II. NP) je v koupelně sprchový kout, umyvadlo, WC. Rodinný dům je napojen
na rozvod elektrické energie, vodu z řadu, veř. kanalizaci, voda je i vlastní – zdroj vody (studánka) v I.
PP. Pozemky jsou rovinaté ve funkčním celku jsou částečně oploceny – pletivo, plaňkový plot, vrata. Na
pozemku je dále zděná stavba s pultovou střechou a zděný kotec s pultovou střechou.


