Číslo nabídky: 20122
Pobočka: Pražská 1616, 252 10 Mníšek pod Brdy

Prodej rodinného domu 220m2 s komerčním prostorem
220 m2, pozemek 1300 m2
11.390.000,- Kč za nemovitost
Nemovitost:
Typ nabídky:
Vlastnictví:
Plocha:
Okres:
Obec:
Plyn:
Elektřina:
Voda:
Odpad:

Komerční objekty
prodej
osobní
440 m2
Praha-východ
Kostelec u Křížků
plynovod
230V,380V
dálkový vodovod
kanalizace

Druh budovy: cihlová
Balkon/lodžie/terasa:
//
Topení:
Ústřední - plynové
Garáž:
ano
Sklep:
ne
Výtah:
ne
Kabel. TV:
ano
Vybaveno:
Vybavenost:
G - Mimořádně
Energ. třída:
nehospodárná

Reality 11 Vám zprostředkují prodej zajímavého prostorného domu s komerčním prostorem o celkové užitné ploše 440 m² v
obci Kostelec u Křížků, Praha-východ. Nemovitost se nachází na udržovaném rovinatém pozemku v okrajové části obce s
výhledem do krásné okolní krajiny, celková výměra pozemku činí 1320 m². Dispozice domu: 1. NP, vstupní hala, šatna,
technická místnost, sál 70 m²,(v současné době funguje jako soukromé fitness), recepce, koupelna se sprchovým koutem, 2 x
toaleta, prostorná garáž 60 m², v tomto podlaží se naskýtá možnost další podnikatelské činnosti,(zařízení péče o děti, školská
zařízení, zdravotnická zařízení, ubytovací a sociální služby, administrativní služby, zařízení pro kulturu, maloobchodní a
stravovací služby..) nebo vybudování další bytové jednotky, dům by pak mohl být plně dvougenerační. Schodištěm ze vstupní
haly se dostaneme do 2. NP, zde se nachází bytová jednotka 3+1 o celkové užitné ploše 220 m², nalezneme zde novou
kuchyň vybavenou všemi spotřebiči, prostorný obývací pokoj, ložnici, dětský pokoj, koupelnu s vanou, sprchovým koutem a
toaletu. Vytápění domu zajišťuje plynový kotel, v celém 1. NP podlahové topení, vzhledem k tomu, že dům je kompletně
zateplený, provozní náklady jsou velmi příznivé, nemovitost je napojena na obecní vodovod a kanalizaci. V obci nalezneme
vynikající občanskou vybavenost: mateřská škola, základní škola, obchod, obecní úřad, restaurace, golfové odpaliště,
fotbalové hřiště. Skvělou dopravní dostupnost zajišťuje PID, pravidelná autobusová linka 335, kterou se pohodlně dostanete
na stanici metra C-Budějovická, zastávka autobusu vzdálena 5 min. chůze od domu. Zaujala Vás tato nemovitost, neváhejte
mne prosím kontaktovat, rád Vám ji osobně představím, financování Vám samozřejmě vyřídíme. Při koupi nemovitosti nám
nehradíte žádnou provizi, naše služby jsou pro kupujícího zdarma! Ev. číslo: 20122.
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