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Prodej samostatného RD, 170 m2, Neplachovice (okres Opava)

Prodej, rodinného domu na ul. Mlýnská ,
Neplachovice,okr.Opava
ČÍSLO ZAKÁZKY: 00194 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Neplachovice (okres Opava), Mlýnská

Prodej, rodinného domu na ul. Mlýnská ,
Neplachovice,okr.Opava

Nabízíme Vám ve výhradním zastoupení majitelů ke koupi rodinný
dům v Neplachovicích na ulici Mlýnská, nedaleko Opavy (8 km) ,
který je velmi dobře dispozičně řešený a je rozdělen  na 2 podlaží 
stojící na pozemku o rozloze 284m2 zastavěná plocha a nádvoří a
ostatní plocha o rozloze 16m2 .Celková plocha pozemku činí 300m2.
Dům se nachází se ve velmi klidné a žádané části obce s příjemnou
atmosférou, která je vhodná pro odpočinek a komfortní bydlení v
blízkosti Opavy. 

Nabízíme dům, prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2019. Jsou zde
kompletně nové rozvody elektriky, vody, nová plastová okna, nová
fasáda se zateplením a další.
 
Celková dispozice domu je 7+1, kde některé pokoje disponují šatnou
a úložnými prostory. Dále je zde k dispozici garáž, kůlna a malý
sklep. Ve sklepě se nachází studna s čerpadlem. U domu je velká
zastřešená pergola.
 
Kuchyň je vybavena funkčními kamny. Jejich obdobu můžete najít i v
ložnici. Lze je využít jako alternativní zdroj tepla. V každém pokoji se
nacházejí elektrické krbová kamna. Koupelna disponuje vanou. Dům
se nachází v klidnější lokalitě, kde je k dispozici veškerá občanská
vybavenost a dobrá dostupnost do centra Opavy. Příjezd je z hlavní
obecní komunikace. 

Pro bližší informace nám volejte nebo nás můžete osobně navštívit v
Hlučíně na Mírovém náměstí 5/5, Hlučín. Nabízíme také kompletní
servis pro případ financování hypotékou přes naší finanční
poradkyni.

CENA: (za nemovitost) 3 000 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Druh objektu smíšená

Stav objektu velmi dobrý
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Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vybavení terasa
sklep

Umístění objektu centrum

Telekomunikace Internet

Topení Lokální - elektrické

Doprava

vlak
silnice
MHD
autobus

Voda dálkový vodovod

Odpad Městská kanalizace

Plyn Zaveden

Zastavěná plocha (m2) 170

Plocha parcely (m2) 300

Užitná plocha (m2) 170

Komunikace asfaltová

Inženýrské sítě
Vodovod
Kanalizace
Plyn

Charakter okolní zástavby obytná

Poloha objektu samostatný

Nemovitost nabízí

Real Reality Klíč,s.r.o.
Mírové náměstí 5,Hlučín,PSČ:748 01
 

Realitní makléř

Andrea Pastrňáková
Mobil: +420 725 130 230
andrea.pastrnakova@realityklic.cz
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