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Prodej bytu 3+1, 85 m2, OV, Stará Ves (okres Přerov)

Nemovitost nabízí

Váš osobní makléř CZ
Troubky 31
Troubky-Zdislavice
768 02 Zdounky
 

Mezonetový byt 3+1 po rekonstrukci Stará
Ves u Přerova
ČÍSLO ZAKÁZKY: 1064 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Stará Ves (okres Přerov)

Mezonetový byt 3+1 po rekonstrukci Stará Ves u Přerova

Nabízíme k prodeji mezonetový byt dispozičně řešený jako 3+1 po
rekonstrukci v klidné části obce Stará Ves u Přerova. V přízemí
bytové jednotky je vstupní chodba, kuchyň s kombinovaným
sporákem, kuchyňský kout, obývací pokoj, koupelna s vanou,
sprchovým koutem, umyvadlem a místem na pračku, oddělené WC,
spíš s komorou a vstup do sklepa (12 m2).  V 1. NP jsou dva
pokoje se střešními okny a přiznaným trámovým, chodba, další WC
s umyvadlem a vstup do půdního prostoru. Bytová jednotka je
cihlové konstrukce a prošla rekonstrukcí, kdy byly měněny krovy a
střešní krytina - plech, má novou fasádu se zateplením, plastová
okna. Byt je vytápěný plynovým kotlem, ohřev teplé vody plynovým
bojlerem a je napojený na veřejný vodovod a kanalizaci. Podlahové
krytiny jsou plovoucí podlaha a lino. K bytu přináleží dvě kůlny,
které lze přestavět na garáž a venkovní posezení. Obec Stará Ves
má strategickou polohu - Přerov 11,7 km (13 min.), Holešov 9,6 km
(9 min.), Kroměříž 15,5 km (16 min.). Nejbližší nájezd na D1 je
vzdálený 5,7 km (5 min.).Nízké náklady na bydlení.

CENA: (za nemovitost) 1 890 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Dispozice bytu 3+1

Číslo podlaží v domě 3

Počet podlaží objektu 2

Celková podlahová plocha
(m2)

85

Druh objektu cihlová

Stav objektu po rekonstrukci

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Počet podlaží pod zemí 1

Plocha sklepu (m2) 12

Umístění objektu klidná část obce

Vybaveno Možno zařídit
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Odpad Městská kanalizace

Plyn Zaveden

Počet míst k parkování 2

Užitná plocha (m2) 120

Plocha zahrady (m2) 60

Komunikace asfaltová

Realitní makléř

Makléřka Eva
Telefon: +420 739 632 230
Mobil: +420 739 632 230
eva@vasosobnimakler.cz
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