Výpis z Dražební vyhlášky č. DD362 – byt Plzeň
Předmět dražby:

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 1170/9 v budově č.p. 1170, postavené na parcele p.č.
2401/8, spoluvlastnického podílu id. 9741/218300 na společných částech
domu č.p. 1170, postaveném na parcele p.č. 2401/8, spoluvlastnického
podílu id. 9741/218300 na pozemku p.č. 2401/8 - zastavěná plocha a
nádvoří, vše zapsáno na LV č. 3940, LV č. 2911, LV č. 8677, pro
katastrální území Doubravka, obec Plzeň, část obce Doubravka u
Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město.

Obvyklá cena zjištěná 2.250.000,-Kč
posudkem:
Nejnižší podání:

1.575.000,- Kč

Min. příhoz:

10.000,- Kč

Dražební jistota:

300.000,- Kč

Místo dražby:

www.immodrazby.cz

Zahájení dražby:

16.května 2018 se zahájením v 10.00 hodin

Ukončení dražby:

nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hodin.

Registrace účastníků: Registrace
účastníků
www.immodrazby.cz.
Prohlídky:

dražby

se

koná

na

portálu

30.dubna 2018 (pondělí) ve 14.00 hod.
7.května 2018 (pondělí) v 16.00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytovou
jednotkou č. 1170/9, obec Plzeň, část obce Doubravka.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji
účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o
organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu
uhradit do:

Viz. Dražební vyhláška

Popis nemovitosti:
Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 o výměře 91,36 m2
se sociálním zázemím se nachází v 3 nadzemním podlaží (2
patro) bytového domu. Vstup do bytu je od schodiště vpravo. V
bytě se nachází předsíň do "L" (10,70 m2, koberec), vpravo je
koupelna (3,99 m2, umyvadlo, vana), WC (1,40 m2), kuchyně
(8,50 m2, PVC, kuchyňská linka se sporákem, okno na jih), z
předsíně rovně je pokoj (25,50 m2, koberec, okno na východ), z
něj druhý pokoj (18,00 m2, koberec, okno na východ), z
předsíně pak třetí pokoj s lodžií (18,00 m2, koberec, lodžie 4,95
m2 na východ) a vlevo z předsíně komora (5,90 m2). Vytápění
bytu je ústřední vlastním plynovým kotlem v předsíni, ohřev
vody karmou v koupelně, okna plastová, dveře náplňové do
kovových zárubní, rozvody instalací běžně provedeny. Byt je v
původním, běžně udržovaném, morálně již zastaralém stavu. K
užívání bytu náleží sklep (6,05 m2) v suterénu domu.

Bližší informace na tel.: 602 779 655, na www.drsimmo.cz nebo v sídle pobočky DRS IMMO a.s., Nábřeží 279, Zlín.

