
Rodinný dům v obci Jimlín, okres Louny

Jedná se o hezký samostatně stojící rodinný dům
se 2.NP, s podkrovím a s udržovanou zahradou se
zapuštěným bazénem a dřevěnou pergolou v obci
Jimlín, okres Louny.

Lokalita: Jimlín 237, Jimlín
1.prohlídka: 28.3.2018 8:30
2.prohlídka: 9.4.2018 9:00

Dražební místo
elektronicky na www.eurodrazby.cz

Minimální kupní cena: 900 000,- Kč
Odhadní cena: 1 800 000,- Kč
Vyvolávací cena: 1 800 000,- Kč
Jistina: 85 000,- Kč
Číslo prodeje: 616/2016-A
Zahájení dražby: 16.4.2018 11:20

Podrobný popis

Jedná se o hezký samostatně stojící rodinný dům se 2.NP, s podkrovím a s udržovanou zahradou se
zapuštěným bazénem a dřevěnou pergolou. Rodinný dům je tvořen třemi NP (přízemí, 1. patro a obytné
podkroví) a malým půdním prostorem. V domě se nachází v 1.NP – garáž, chodba, kotelna, sklad paliva,
prádelna, předsíň; v 2.NP – chodba, schodiště, komora, koupelna, kuchyňský kout, obývací pokoj,
WC; 3.NP (podkroví) – chodba, úl. prostor, 2x pokoj, WC + příprava koupelny. RD je zděný objekt se
sedlovou střechou s krytinou z plechových šablon. RD je vystavěn na betonových základech, obvodové
zdivo je zděné, bloky, stropy jsou rovné, krov je dřevěný vaznicový. Klempířské prvky jsou z plechu
(žlaby, svody) opatřeny antikorozní barevnou úpravou, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda je
zateplena. Vnitřní obklady jsou v koupelně, v kuchyni, dveře jsou dřevěné, vchodové plastové, hladké,
v domě jsou ocelové zárubně i dřevěné obložky, okna jsou plastová, podlahy jsou plovoucí, dlažba,
koberec. Vytápění je ústřední, kotlem na TP s rozvodem do radiátorů, příprava TUV je v ele. boileru.
Rozvod TUV i SV je proveden, odkanalizování je od všech hygienických zařízeních. V koupelně ve II.
NP je vana, umyvadlo, WC zvlášť, ve III. NP je WC a příprava na koupelnu. V kuchyni ve II. NP je
kuchyňská linka do U, zabudovaná myčka, ele. trouba, digestoř, sklokeramická deska. Rodinný dům je
napojen na rozvod elektrické energie, vodu z řadu. Venkovní úpravy jsou v běžném rozsahu – oplocení,
zpevněné plochy okolo domu, přípojky inž. sítí, venkovní schody, zapuštěný bazén, dřevěná pergola.


