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

Nemovitost nabízí
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Lomnička, orná půda, 3 493m2 - pozemek
ČÍSLO ZAKÁZKY: E3267L01

8

TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Lomnička (okres Brno-venkov)

Lomnička, orná půda, 3 493m2 - pozemek

Exkluzivně nabízíme na prodej investiční pozemek, který je v
současné době vedený na katastru nemovitostí jako orná půda.
Pozemek o celkové výměře 3'493m2 se nachází v obci Lomnička u
Tišnova a je v blízkosti území určeného k výstavbě rodinných
domů. Pozemek má zhruba trojúhelníkový tvar a ze sítí je v těsné
blízkosti pouze voda a kanalizace. Poloha pozemku je strategická
pro možnost výstavby na sousedních parcelách a je proto
předpoklad, že v příští úpravě územního plánu se tento pozemek
může stát stavebním a sítě a komunikace budou přivedeny až k
námi prodávanému pozemku. Vzhledem k tomu, že jak orná půda
tak stavební pozemky neustále rostou v ceně, tak se jedná o velmi
výhodnou investiční příležitost.

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 jím 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.

Při osobní prohlídce můžete nejlépe posoudit, zda je poloha tohoto
pozemku vhodná pro Vaše záměry, proto neváhejte a kontaktujte
makléře, který Vám pozemek ukáže.
Koupi nemovitosti lze financovat úvěrem, jehož vyřízení Vám rádi
zajistíme.

CENA: (za nemovitost) 1 490 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Voda dálkový vodovod

Plyn Zaveden

Plocha parcely (m2) 3493
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Komunikace asfaltová

Druh pozemku zemědělská

Inženýrské sítě Vodovod
Plyn

Druh zápisu v katastru katastr nemovitostí
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