zakázka H2487

VNB Reality s.r.o.
Hlaváčkovo náměstí1
Prostějov, 79601
Web: http://vnb-reality.cz

Prodej rodinného domu, Slatinky

Ing. Marie Vymazalová
+420774421818
marie.vymazalova@vnb-reality.cz

5.000.000 Kč
za nemovitost
Klid, krásný výhled a nedaleko les. Pokud právě hledáte takové místo pro bydlení, mám tu nabídku prodeje rodinného domu
s pozemkem o velikosti 815 m2 v obci Slatinky. Nemusíte chodit ani na rozhlednu na Velkém Kosíři, z domu uvidíte do malebného
údolí a daleko do okolí. Dům se nachází na klidné ulici, kam jezdí jen ti, co tam bydlí. Je v řadové zástavbě, dvoupodlažní,
nepodsklepený a dispozičně řešený jako 4+1 s příslušenstvím. V přízemí je prostorná chodba se vstupem do skladu, prádelny,
na vydlážděnou terasu s markýzou, do komory, dílny, kuchyně, do jídelny, ze které se vchází do obývacího pokoje a na schodiště
vedoucí do patra. Je zde velká koupelna s vanou, sprchovým koutem, bidetem a WC, pracovna se vstupem na terasu, za pracovnou
ložnice. Na konci chodby v přízemí je vstup na schodiště do zahrady. Zahrada je svažitá, oplocená, zatravněná s ovocnými stromy,
třešně, švestky, jabloně a krásná lípa. Na zahradě je zděný podsklepený zahradní domek a prostor na nářadí. Dům je napojený
na plyn, veřejnou kanalizaci, vodovod a elektřinu. V celém domě jsou nové rozvody elektřiny, vody, topení, plynu a odpady.
Vytápění a ohřev vody je řešen plynovým kotlem. Další varianta vytápění je řešena krbovými kamny v obývacím pokoji a kamny
v kuchyni. Obec Slatinky je obklopena nádhernou přírodou, je zde MŠ, obchod, hospody, bus, dobrá dostupnost do Prostějova
a Olomouce. Uvedená cena je včetně provize RK. Doporučujeme prohlídku. S ﬁnancováním rádi poradíme.

Ulice:
Typ nemovitosti:
Operace:
Stav objektu:
Vlastní pozemek:
VNB Reality s.r.o.
Hlaváčkovo náměstí1
Prostějov , 79601

Dům, vila
Prodej
dobrý
815 m2

Město:
Subtyp nemovitosti:
Vlastnictví:
Zastavěná plocha:
PENB:

Slatinky
Rodinný dům
207 m2
G - Mimořádně nehospodárná
Telefon: +420774421818
Email: marie.vymazalova@vnb-reality.cz
Web: http://vnb-reality.cz

