PRODEJ BYTOVÝCH DOMŮ VE VLASTNICTVÍ
MĚSTA JÍLOVÉ
Adresa:
Katastrální území:
Pozemek:
Garáž na pozemku:
Cena dle znal. posudku:

Teplická 128, Jílové
Martiněves u Děčína
st.p.č. 145, výměra 182 m2
st.p.č. 363, výměra 24 m2
1 325 000 Kč + náklady
spojené s prodejem

Popis nabídky:
Bytový dům má celkem 3 podlaží, je podsklepen, není zateplen, bez modernizace a bez rekonstrukcí, stáří nad
104 let, bez řádné údržby. Nachází se zde neobsazené 3 bytové jednotky a 1 nebytový prostor.
Garáž se nachází ve dvoře na st.p.č. 363 v k.ú. Martiněves u Děčína, je zděná, stáří 104 let, nutná rekonstrukce.
Konstrukce domu:
Počet NP:
Počet PP:
Kanalizace:

zděná
3
1
septik

Stav objektu:
Voda:
Elektroinstalace:

neudržovaný
vodovod
230 V

1. P.P. – sklepní prostory – nachází se zde 5 sklepních kójí o následujících rozměrech:
1. sklepní prostor - 16,3 m2, 2. sklepní prostor - 13,3 m2, 3. sklepní prostor - 21,6 m2,
4. sklepní prostor - 15,6 m2, 5. sklepní prostor - 17,4 m2
1. N.P. – nebytový prostor – celková podlahová plocha s příslušenstvím je 101,4 m2, skládá se z:
místnost č. 1 - 63,2 m2, místnost č. 2 - 14,8 m2, místnost č. 3 - 22,0 m2, WC - 1,4 m2.
Etážové elektrické vytápění i ohřev vody.
2. N.P. – bytová jednotka o velikosti 2+kk – celková podlahová plocha jednotky s příslušenstvím je 39,3 m2,
skládá se z: pokoj + kuchyň - 16,3 m2, koupelna + WC - 6,0 m2, pokoj - 7,6 m2, chodba – 3,4 m2, balkón - 6,0 m2.
Etážové plynové vytápění i ohřev vody.
2. N.P. – bytová jednotka o velikosti 2+1 – celková podlahová plocha jednotky s příslušenstvím je 72,2 m2,
skládá se z: pokoj č. 1 - 12,3 m2, pokoj č. 2 – 15,5 m2, koupelna - 8,6 m2, WC - 1,5 m2, chodba - 13,2 m2, kuchyň
- 17,2 m2, balkón - 3,9 m2.
Etážové plynové vytápění i ohřev vody.
3. N.P. – bytová jednotka o velikosti 4+ 1 – celková podlahová plocha jednotky s příslušenstvím je 100,7
m2, skládá se z: pokoj č. 1 - 12,2 m2, pokoj č. 2 - 14,3 m2, pokoj č. 3 - 13,0 m2, pokoj č. 4 - 25,9 m2, WC - 1,2 m2,
chodba -10,3 m2, kuchyň - 15,6 m2, koupelna - 6,9 m2, komora - 1,3 m2.
Elektrické přímotop. vytápění, ohřev vody el. bojlerem. Z této bytové jednotky je přístup do půdních prostorů (66 m2).
Garáž na st.p.č. 363, k.ú. Martiněves u Děčína – zastavěná plocha 24 m2
Jedná se o zděnou garáž, která stojí na st.p.č. 363, k.ú. Martiněves u Děčína o výměře 24 m2. Stáří 104 let.
Dožívající stavba. Zděné obvodové zdi, pultová střecha, krytina lepenka, dřevěná vrata.

Adresa:
Katastrální území:
Zastavěná plocha:
Ostatní plocha:
Cena dle znal.posudku:

Sněžník 124
Sněžník
st.p.č. 33 - 464 m2
p.p.č. 229 – 2894 m2
1 000 000 Kč
+ náklady spojené s prodejem

Popis nabídky:
Jedná se o čtyřpodlažní objekt s neobsazenými 6 byt. jednotkami s mírně sklonitou střechou a podsklepením.
Objekt neobýván několik let. Stav objektu: neudržovaný.
Součástí nemovitosti je stavební pozemek a nádvoří st.p.č. 33 + ostatní plocha, manipulační plocha p.p.č. 229
obojí v k.ú. Sněžník.
Konstrukce objektu:
Počet NP:
Počet PP:
Kanalizace:

panelová s dozdívkami
3
1
septik

Topení: vytápění ústřední s kotli na uhlí (pro každý byt)
Voda: bez možnosti připojení na veřejný vodovodní řad
Elektroinstalace: 230 V

1.P.P. (suterén) – nachází se zde sklepní sklady, prádelna, sušárna, technické prostory, 6 kotlů ústředního
topení pro 6 bytových jednotek
1., 2. a 3. N.P. – v každém podlaží se nachází 2 byty 3+1 s koupelnou a WC, elektrický bojler
Vstup do každého bytu ze společných bytových prostor je řešen přes předsíň.
Adresa:
Katastrální území:
Zastavěná plocha:
Pozemek:

Teplická 149, Jílové
Jílové u Děčína
149 m2
st.p.č. 174/2 o výměře 519 m2
včetně dřevěné kůlny a porostů
Cena dle znal. posudku: 500 000 Kč
+ náklady s pojené s prodejem

Popis nabídky:
Dům je čtyřpodlažní. Byty jsou neobsazené. Stav objektu: neudržovaný.
Součástí nemovitosti je stavební pozemek st.p.č. 174/2, dřevěná kůlna a trvalé porosty.
Konstrukce budovy: cihlová
Počet NP:
3
Počet PP:
1
Kanalizace:
septik s přepadem

Topení:
Voda:
Elektroinstalace:
Plyn:

lokální na tuhá paliva
vodovod
230 V
na hranici pozemku

1. P.P. – částečně podsklepený
1. N.P. – v přízemí se nachází vstupní chodba se schodištěm do patra, dva byty 1+1 a jeden byt 1+0. Pouze
v jednom bytu je soc. zařízení (WC) pod jedním uzamčením, ostatní byty mají soc. zařízení (WC a koupelnu)
přístupné z chodby.
2. N.P. – nachází se zde byt 2+1, který má soc. zařízení uvnitř bytu a dva byty 1+0, do kterých je zavedena
pouze studená voda
3. N.P. – půda
V případě dotazů volejte tel.: 777 481 706 – Žemlová Žaneta, referentka OSMŽP MÚ Jílové, nebo pište na:
e-mail: sil@mujilove.cz (inzeráty naleznete i na www.mujilove.cz v sekci – prodej nemovitostí)

