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Byt 4+1 v OV Semily

po 15.8. 2016     12:00             elektronická dražba

 ID 160815836D2016

vyvolávací cena         700 000 Kč
odhadní cena             990 000 Kč

minimální příhoz           5 000 Kč
dražební jistina         100 000 Kč

prohlídky před objektem
27.7. 2016 v 16:00
  1.8. 2016 v 16:00

Jedná se o byt 4+1 v OV 
předělaný z bytu 5+1 v prvním patře 

panelového domu v Semilech 
ulice Bavlnářská

Předmětná nemovitost je byt 4+1 (předělaný z bytu 5+1) č. 532/1 s příslušenstvím v 1. 
nadzemním podlaží v panelovém domě s 8 nadzemními podlažími čp. 532 v ulici Bavlnářská v obci 
Semily, okres Semily. Dům se nachází v severní zastavěné části obce. Město Semily patří územně 
do okresu Semily a náleží pod Liberecký kraj. Semily je také obcí s rozšířenou působností. Z 
turistického hlediska patří do velmi atraktivní oblasti Českého ráje. Počet trvale žijících osob 
tohoto menšího města se pohybuje kolem čísla 8940 obyvatel. Semily se dále dělí na čtyři části, 
konkrétně to jsou: Bítouchov, Podmoklice, Semily a Spálov. Obec je vzdálená přibližně 20 km od 
polských hranic. Na školní docházku využívají děti v obci tři základní školy vyššího stupně a rodiče 
menší dětí mají k dispozici také školku. Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště, 
sportovní hřiště, stadion a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kino, kostel a 
hřbitov. V obci Semily se nachází nemocnice, má zde ordinaci několik praktických lékařů a několik 
stomatologů. Kromě toho, je zde umístěn i ústav sociální péče, domov s pečovatelskou službou a 
domov důchodců. Z další občanské vybavenosti je zde rovněž policejní stanice a poštovní úřad. 
Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Městem prochází 
železnice a je zde i železniční stanice. Město Semily leží v průměrné výšce 340 metrů nad mořem. 
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1352. Celková katastrální plocha 
obce je 1631 ha, z toho orná půda zabírá pouze 14%. Kolem jedné třetiny výměry obce je 
zalesněná. Značnou část katastrální výměry tvoří trvalé travní porosty. V katastru obce jsou 
ovocné sady. Nemovitost je volná, možnost okamžitého nastěhování.
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