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Prodej samostatného RD, 313 m2, Heřmaničky (okres Benešov)

Rodinný dům se zahradou v okrajové části
obce Heřmaničky
ČÍSLO ZAKÁZKY: IR1902022 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Heřmaničky (okres Benešov), Heřmaničky

Rodinný dům se zahradou v okrajové části obce Heřmaničky

Nabízíme k prodeji RD v obci Heřmaničky. Jedná se o zděný,
podsklepený RD v okrajové části obce se 2 bytovými jednotkami,
které nabízejí komfortní prostor pro rodinné bydlení. RD je volný,
vybavený a připravený k nastěhování.
V 1. NP se nachází zádveří, ze kterého se dostaneme dále do
sklepních prostor a do 2. NP. Nachází se zde byt 3+1. Z chodby je
vstup do kuchyně, koupelny, WC, pokoje a obývacího pokoje, na
který navazuje ložnice. Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou, el.
sporákem, digestoří. Z kuchyně je vstup do samostatné spíže. 
Ve 2. NP se nachází bytová jednotka 2+1. Z chodby je vstup do
kuchyně, koupelny s WC (příslušenství nefunkční) a obývacího
pokoje, na který navazuje ložnice. Kuchyň je vybavena kuchyňskou
linkou, el. sporákem. Nalezneme zde samostatnou spíž, vstup na
balkón a vchod do půdních prostor, které skýtají další potenciál k
rozšíření obytné plochy.
V 1. PP se nachází prostorná garáž, dílna, prádelna, skladovací
prostory a bývalá kotelna, kde je plynový kotel s bojlerem a
sušárnou. Zavedené jsou veškeré IS. Topení a ohřev vody je řešen
plyn. kotlem. Srdcem nabízené nemovitosti je krásná zahrada s
okrasnými keři, květinami a malým jezírkem. Na pozemku se dále
nachází další samostatná zděná budova a zastřešená pergola,
využitelná na rodinné posezení.
Klidné bydlení v bezprostřední blízkosti přírody, kde naleznete
obecní úřad, poštu, obchod, hospody a MŠ. Je zde velice dobré
spojení do okolních měst i do Prahy, kdy je možné využít BUS i vlak.
Ve vzdálenosti 9km je Ski areál MONÍNEC, 11km golfové hřiště
Čertovo břemeno. Vzhledem k tomu, že  spoluvlastnického podílu je
v insolvenčním řízení, kupní smlouva se uzavírá přímo s
insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji
nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned
po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli.
Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy
na nemovitosti.

CENA: (za nemovitost) 4 752 000,- Kč

Informace o nemovitosti
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Prodej samostatného RD, 313 m2, Heřmaničky (okres Benešov)

Číslo podlaží v domě 1

Počet podlaží objektu 2

Celková podlahová plocha (m2) 313

Druh objektu cihlová

Stav objektu dobrý

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastní pozemek (m2) 655

Vybavení balkon

Vybaveno Nezařízeno

Celková plocha (m2) 313

Zastavěná plocha (m2) 152

Plocha parcely (m2) 655

Užitná plocha (m2) 313

Druh stavby rodinný dům, rekreační chalupa,
rekreační pozemek

Poloha objektu samostatný

Nemovitost nabízí

Realitní Samoobsluha s.r.o.
Osadní 1053/28
Holešovice
Praha 7
17000
 

Realitní makléř

Michaela Čejková
Mobil: +420 731 162 946
michaela.cejkova@razka.cz
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