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Prodej pozemku , zemědělská půda, Lomnička (okres Brno-venkov)

Nemovitost nabízí

COLOSEUM NEMOVITOSTI

s.r.o.

 

Realitní makléř

Ing. arch. Ivan Rusek
Mobil: +420 773 756 720
i.rusek@rkcoloseum.cz

Lomnička, soubor 2 pozemků, orná půda,
4.559 m2 - pozemek
ČÍSLO ZAKÁZKY: E3267L02

5

TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Lomnička (okres Brno-venkov)

Lomnička, soubor 2 pozemků, orná půda, 4.559 m2 - pozemek

Exkluzivně nabízíme na prodej soubor 2 pozemků, které jsou v
současné době vedeny na katastru nemovitostí jako orná půda a v
současném platném územním plánu nejsou určeny k výstavbě.
Pozemek o celkové výměře 3.493 m2 + další o výměře 1.066 m2
se nachází v obci Lomnička u Tišnova a navazují na již zastavěnou
plochu obce. Při koupi obou pozemků je cena k jednání 625,-
Kč/m2. Nový majitel se může pokusit o změnu územního plánu a
vytvořit zde přeparcelací několik stavebních pozemků, nebo tyto
pozemky koupit jako výhodnou investici. První pozemek má zhruba
trojúhelníkový tvar a druhý, který na něj navazuje je obdélníkového
tvaru o šíři zhruba 12,5 x 90 m. Ze sítí je v těsné blízkosti pouze
voda, kanalizace a elektřina - tu by mohlo jít napojit ze vzdušného
vedení. Poloha prvního pozemku je strategická pro možnost
výstavby na dalších sousedních parcelách a je proto předpoklad, že
v příští úpravě územního plánu se tyto pozemky mohou stát
stavebními. Uvedená cena je za m2.

Lomnička je obec v okres Brno-venkov a nachází se přibližně 2
kilometry severně od Tišnova jen 3 minuty jízdy autem. Údolí je
součástí Boskovické brázdy a protéká ji potok Besének. Údolí je
ohraničeném nevysokými pahorky, z nichž nejvýznamnější je hora
Květnice. Do Brna je to autem cca 30 minut, popřípadě z Tišnova
do Brna jezdí vlaky co půl hodiny, jízdní doba je též do půl hodiny.
V Tišnově je veškerá občanská vybavenost a školy včetně
středních odborných a gymnázia.  V okolí Lomničky je krásná čistá
příroda podhůří Hornosvratecké vrchoviny s možností jak pěší
turistiky, tak i cykloturistiky.

Pro bližší informace a případnou prohlídku kontaktujte realitního
makléře.
Koupi nemovitosti lze financovat úvěrem, jehož vyřízení Vám rádi
zajistíme.

CENA: (za nemovitost) 1 790 000,- Kč

Informace o nemovitosti
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Prodej pozemku , zemědělská půda, Lomnička (okres Brno-venkov)

Doprava
vlak
silnice
autobus

Voda dálkový vodovod

Plocha parcely (m2) 4559

Komunikace asfaltová

Druh pozemku zemědělská

Inženýrské sítě Vodovod
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