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Prodej bytu 2+1, 56 m2, OV, Oskava (okres Šumperk)

Nemovitost nabízí

COLOSEUM NEMOVITOSTI

s.r.o.

 

Realitní makléř

Petra Mičánková
Mobil: +420 730 525 172
p.micankova@rkcoloseum.cz

Oskava ( okr.Šumperk ) - OV 2+1 - byt
ČÍSLO ZAKÁZKY: V2353BL0

05

TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Oskava (okres Šumperk)

Oskava ( okr.Šumperk ) - OV 2+1 - byt

Nabízíme Vám k prodeji byt v osobním vlastnictví o dispozici 2+1 v
klidné a pěkné lokalitě obce Oskava.

Byt se nachází v prvním patře cihlového domu. Střední část bytu
tvoří kuchyně (10,2 m2) s úložnou místností (3 m2). V levé části
bytu se pak nachází pokoj (15,6 m2), přes který se dostaneme do
koupelny (3,6 m2) s rohovou vanou a dále pak na toaletu (1,7 m2).
V pravé části bytu je k dispozici prostorná obývací místnost o
výměře 22 m2. Nemovitost je primárně vytápěna krbovými kamny,
ale je zde možnost využít i plynové vafky. 

V případě investičního záměru zde nový majitel jistě ocení
dlouhodobé nájemníky, kteří byt užívají již více než devět let. K bytu
náleží také půdní kóje o velikosti 20 m2 a kůlna před domem. 

Průkaz energetické náročnosti nebyl dodán, z toho důvodu je
uvedena třída G.

Obec Oskava se nachází v okrese Šumperk v Olomouckém kraji v
údolí říčky Oskavy. Vzdálenost od okresního města Šumperk je cca
13 km. V obci žije přibližně 1300 obyvatel. Je zde jak kulturní, tak
sportovní vyžití. Nachází se zde: mateřská škola, základní škola,
lékař, zubní lékař. Jsou tu potraviny, pohostinství, hřiště, kostel. V
blízkosti obce je několik lyžařských středisek jak pro sjezdové tak i
pro běžkové lyžování.

Financování možno řešit i formou splátek.
Pro více informací a prohlídku nemovitosti kontaktujte realitní
makléřku na níže uvedeném telefonním čísle, nebo kontaktním
formuláři.

CENA: (za nemovitost) 802 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Dispozice bytu 2+1

Číslo podlaží v domě 1
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Prodej bytu 2+1, 56 m2, OV, Oskava (okres Šumperk)

Celková podlahová plocha
(m2)

56

Druh objektu cihlová

Stav objektu před rekonstrukcí

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Vybavení zahrada

Topení Lokální - plynové
Lokální - tuhá paliva

Doprava silnice

Voda dálkový vodovod

Odpad Městská kanalizace

Plyn Zaveden

Užitná plocha (m2) 56

Plocha zahrady (m2) 472

Komunikace asfaltová

Inženýrské sítě
Vodovod
Kanalizace
Plyn

Druh zápisu v katastru katastr nemovitostí

Druh číslování parcely Stavební parcela
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