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Prodej rekreačního objektu, Rabyně (okres Benešov)

Nemovitost nabízí

RSQ - prezentace nemovitostí
Tomsova 664/6
Praha 10
108 00
 

Prodej chaty 71m2 s pozemkem 635 m2 -
Rabyně - okres Benešov
ČÍSLO ZAKÁZKY: 00668 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Rabyně (okres Benešov)

Prodej chaty 71m2 s pozemkem 635 m2 - Rabyně - okres
Benešov

Prodej chaty v oblíbené a žádané lokalitě v obci Rabyně - Slapy,
která se nachází jihozápadně od Prahy na vlastním pozemku o
635m2 se zastavěnou plochou 91m2.
Relax a odpočinek - vytvořte si zázemí klidu dle svých představ.

Patrová, zděná chata o podlahové ploše 71m2 je  částečně
podsklepená. Vnitřní prostory se skládají z kuchyňky, obývacího
pokoje se vstupem na terasu, splachovací WC, sprchového koutu a
v patře jsou dva pokoje s vestavěnými skříněmi. K vytápění slouží
krb umístěný v obývacím pokoji a krbová kamna.
Do chaty je zavedená elektřina i voda, voda je přivedena z
vodovodního řadu, odpad je sveden do jímky. 
Užitná plocha je celkově 71m2, z toho přízemí 39m2, podkroví
31m2 +závětří před vchodem 4m2 + terasa 7 a 4,5m2+ zadní
přístavek 4,5m2+ sklípek 2m2.

Pozemek svou polohou, velikostí a vzrostlými stromy poskytuje
dostatek soukromí pro pohodu a rodinnou rekreaci. Parkovaní je
možné na pozemku.
Dle ÚP je zastavitelnost tohoto pozemku do výše 20%, jedná se o
plochu určenou pro rodinnou, individuální rekreaci. Chata je ve
stavu vyžadující úpravy/rekonstrukci dle vlastních potřeb.
Pohodové koupání je nedaleko ve Vltavě s pískovou pláží Nová
Rabyně vzdálené 700m, Slapská přehrada - přístaviště 2 km. V
okolí se nachází překrásná zdravá příroda, rybaření, lesy na
houbaření, cyklistika, nádherné výhledy, čistý vzduch.

Dojezd autem z centra Prahy je do 1hod - 42km, (od hranice Prahy
- 31km), nebo pravidelnou autobusovou linkou ze Smíchovského
nádraží, kde zastávka je přímo pod chatovou osadou cca 500m -
chůzí 10 min.

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat.

Informace o nemovitosti
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Druh objektu smíšená

Stav objektu dobrý

Vybavení
terasa
sklep
zahrada

Umístění objektu centrum

Topení Lokální - tuhá paliva

Doprava silnice
autobus

Voda zdroj pro celý objekt
dálkový vodovod

Plyn Zaveden

Zastavěná plocha (m2) 91

Plocha parcely (m2) 635

Ostatní Parkoviště

Užitná plocha (m2) 71

Plocha zahrady (m2) 545

Inženýrské sítě Vodovod

Charakter okolní zástavby rekreační

Druh stavby rekreační a zahrádkářská chata

Poloha objektu samostatný

Realitní makléř

Havelková Kamila
Mobil: +420 737 041 852
kamila.havelkova@rsq.cz
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