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Predmet dražby:
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Soubor nemovitostí sestávající z:
Budov: obj. bydlení c.p. 58, postavený na pozemku st.
p.c. 59, zem. stavba bez cp/ce, postavená na pozemku
st. p.c. 56, jiná stavba bez cp/ce, postavená na
pozemku st. p.c. 58

Pozemku: pozemek st. p.c. 56, st. p.c. 58, st. p.c. 59 vše zastavená plocha a nádvorí
pozemek p.c. 497/1, p.c. 497/2, p.c. 499, p.c. 504 ,

p.c. 505/1,p.c. 514,p.c. 516 - vše zahrada
pozemek p.c. 506, p.c. 509/1 - vše trvalý travní porost

pozemekp.c. 510,p.c. 513 - vše vodníplocha
Vše zapsáno na LV c. 376, pro k.ú. Polom u Potštejna,
obec Polom, KÚ pro Královéhradecký kraj katastrální pracovište Rvchnov nad Knežnou.
Obvyklá cena zjištená
posudkem:
Nejnižší podání:
Min. príhoz:
Dražební jistota:
Místo dražby:

3.030.000,-Kc

Zahájení dražby:

16. cervence 2008 se zahájením v 11:00 hod
16. cervence 2008 od 9:30 hod do zahájení dražby

Zápis úcastníku:
Prohlídky:

Vydraženou cenu
uhradit do:

3.800.000,- Kc
10.000,- Kc
1.000.000,- Kc
IR Moskva ve Zlíne, 3. etáž, salonek císlo 301

4. cervence 2008 (pátek) v 13:00 hod
11. cervence 2008 (pátek) v 13:00 hod
Zájemci o prohlídku predmetu dražby potvrdí závazne
úcast na tel. císle 608 982 847, nejpozdeji do 17:00
hod den pred stanovenou prohlídkou. Místo prohlídky:
pred predmetem dražby, Polom u Potštejna c.p. 58.
Viz dražební vyhláška

Popis nemovitosti:
Puvodní stavba sloužila jako šlechtické výletní sídlo. Pozdeji byla
rekolaudována na rekreacní a školící stredisko. V roce 1986 byly
ukonceny rozsáhlé rekonstrukcní práce. Šlo o vestavbu sociálního
zarízení,
zavedení
topení
akumulacními
kamny
s novými
elektrorozvody, nové sanitární instalace, podlahoviny, dvere, nová
strešní krytina a oplechování. Vedlejší stavby: kaple, stodola, chlévy.
Celková výmera pozemku dle LV je 9.764 m2, výmera vodních ploch je
2.302 m2.
Dispozicní rešení:
1. PP: schodište, sklepní místnost
1. NP: schodište, chodba, umývárna, WC, kuchyn, jídelna, bar,
spolecenská místnost
2. NP: schodište, chodba, koupelna, WC, suchý záchod, 4x pokoj,
balkón

Bližší informace na tel.: 602 779 655, na www.drsimmo.cz nebo v sídle spolecnosti IMMO Zlín, prízemí IH Moskva.

