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Popis nemovitosti:
Předmětem dražby je bytová jednotka o velikost 3+1 nacházející se v posledním 
patře. Výměry místností jsou: kuchyně 16,2 m2, 1. pokoj 21,1 m2, 2. pokoj 14,4 m2, 
3. pokoj 11,9 m2, předsíň 6,6 m2, koupelna 4,0 m2, komora 1,7 m2, spíž 2,5 m2, 
schodiště 5,8 m2. Celková podlahová plocha je 84,20 m2.
Betonové základy, zděný objekt tl. 45 cm, střecha sedlová, krytina Satjam plech, 
fasádní  omítka  vápenná  narušená,  okna  dřevěná  dvojitá,  dveře  dřevěné  hladké, 
schody betonové s povrchem PVC, rozvod plynu,  lokální  vytápění  na elektřinu 
(přímotopy), rozvod teplé a studené vody, rozvod 230V, hromosvod, ohřev vody - 
el.boiler,  podlahy parkety,  beton + koberec  a  keramická  dlažba,  stropy dřevěné 
trámové  s  podhledem,  vnitřní  omítka  vápenná  štuková,  keramický  obklad 
sociálního zařízení, okapy + parapety z vícevrstvého plechu a parapety z PVC.
Dům  č.p.  27  je  patrový  nepodsklepený  bez  podkroví  stavebně  upraveného  a 
funkčně využívaného, volně stojící. Jedná se o bytový dům s 8 byty 3+1 a 2+1 se 
společnými  prostorami.  Dům  byl  postaven  v  roce  1924,  v  dalších  letech  byla 
prováděna stavební údržba s výměnou prvků krátkodobé životnosti, v roce 1993 
byl dům plynofikován, v roce 2005 byla provedena modernizace bytu. Pozemek je 
zcela zastavěn obytným domem bez oplocení. Přípoky vody,  kanalizace a plynu 
vedou po veřejné  části.  Na pozemku parc.č.  343 se nachází  zpevněná  plocha a 
oplocení včetně plotových vrat, na pozemku se nachází sklad.

Bližší informace na tel.: 602 779 655, na www.drsimmo.cz nebo v sídle pobočky IMMO Zlín, 22. budova areál Svit.

Předmět dražby: Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 27/7 v budově č.p. 27 postavené na parcele p.č. 342, 
spoluvlastnického podílu id. 860/3550 na společných částech domu č.p. 27 
postaveném na parcele p.č. 342,  spoluvlastnického podílu id.  860/3550 na 
pozemku p.č. 342 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnického podílu id. 
860/3550 na pozemku p.č. 343 - ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 1215 
a LV č.  1226,  pro katastrální  území Prusinovice,  obec  Prusinovice,  část 
obce  Prusinovice,  u  Katastrálního  úřadu  pro  Zlínský  Kraj,  katastrální 
pracoviště Holešov.

Obvyklá cena zjištěná 
posudkem: 740.000,- Kč

Nejnižší podání: 518.000,- Kč

Min. příhoz: 10.000,- Kč

Dražební jistota: 100.000,- Kč

Místo dražby: www.immodrazby.cz

Zahájení dražby: 8.února 2017 se zahájením v 10.00 hodin.

Ukončení dražby: nejdříve za 15 minut, tj. v 10.15 hodin.

Registrace účastníků: Registrace účastníků dražby se koná na portálu www.immodrazby.cz.

Prohlídky: 16.ledna  2017 (pondělí)  v 16.00 hod.
 3.února 2017 (pátek)  v 11.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytová jednotka č. 
27/7, k.ú. Prusinovice, obec Prusinovice, část obce Prusinovice.
Doporučujeme  zájemcům  o  prohlídku  předmětu  dražby,  aby  svoji  účast 
potvrdili na tel.: 608 982 847, kde současně získají informace o organizaci a 
průběhu prohlídky dražených nemovitostí.
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