Prodej domu v centru Uhlířských Janovic, který je vhodný k bydlení či ke
komerčním účelům.

Energetická náročnost E

Lokalita:

Cena

Uhlířské Janovice, Zdravotní

6 700 000 Kč

Číslo nabídky

N63363
Popis
Soccer Reality Vám exkluzivně nabízí ke koupi prostorný dům, stojící v centru Uhlířských Janovic. Ideální pro větší rodinu nebo jako
kombinace bydlení a podnikání či pronájem po pokojích nebo patrech. Dům byl postaven v roce 1920 a je postaven za smíšeného
zdiva, cihel a kamene. Obytná plocha 200 m2, zastavěná plocha 100 m2 a plocha pozemku 100 m2.
Velkou výhodou domu jsou nové betonové základy, podlah, zčásti nové tašky na střeše, nové dveře a kování, nová elektřina a nové
rozvody vody v plastu. Inženýrské sítě kompletní a to elektřina, plyn, voda, kanalizace a internet.
Vstup do domu je z ulice. Vstoupíte do předsíně, z které je vstup na chodbu, která je centrálním vstupním místem do obývacího
pokoje s kuchyňským koutem, koupelny, sklepa, na dvorek v zadní části domu a na schody, které vedou do 1.patra domu. Z obývacího
pokoje vejdete do ložnice, která je orientována také do vnitrobloku. V prvním patře kromě jednoho pokoje jsou všechny neprůchozí. V
jednom z pokojů je příprava na kuchyňskou linku. Součástí prvního patra je koupelna s toaletou. Určitě Vás zaujme i výška stropu,
která je 3m a nabízí další zajímavé řešení. Samozřejmostí je půda, kterou je možné využít jako další obytný prostor.
Některé vybavení domu je součástí prodejní ceny. Na podlaze položena v přízemí plovoucí podlaha a dlažba. V 1.patře původní dřevěná
podlaha, na chodbách a v koupelně dlažba. Okna v koupelně plastová, ostatní špaletová. Topení je vyřešeno plynovým kotlem
umístěný v 1. patře, v přízemí jsou k dispozici krbová kamna na dřevo, což může být použito jako doplňkový zdroj tepla a velké
ušetření za energie. TV signál a internet.
Benefitem je malý balkon a v zadní části domu pozemek o velikosti 100 m2, který je vhodný na malou zahrádku či zčásti jako terasa.
Dům je částečně podsklepený.
Měsíční zálohy na služby a energie jsou nyní kolem 9.000,-Kč.

Dům je atraktivní z pohledu lokality, možnostem a klidu, přitom na skvělém místě v centru. V okolí najdete školku, školu, lékaře,
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