Rodinný dům 3+1, Dolánky nad Ohří
http://www.reals.cz/131206

Cena:

1 650 000 Kč
včetně provize aprávních služeb

Číslo zakázy:

5200-ATA00054

Type zakázky:

Nabídka - prodej

Nemovitost:

Rodinný dům

Adresa:

Litoměřice, Dolánky nad Ohří

Vlastnictví:

Osobní

Druh objektu:

Cihlový

Užitná plocha:

155 m2

Zastav. plocha:

185 m2

Plocha parcely:

683 m2

Energ. třída:

G

Makléř:

Ing. Zdeněk Táborský
775 581 313
z.taborsky@atareality.cz

Kancelář:

ATA reality Táborský Zdeněk
Husovo náměstí 66, 413 01
Roudnice nad Labem
zdenek.taborsky@atareality.cz

Nabízíme k prodeji zajímavý zděný rodinný dům typu vesnického stavení se současnou dispozicí 3+1, v Dolánkách, okr.
Litoměřice. V přízemí je kuchyň, 2 pokoje, spíž, koupelna s rohovou vanou a samostatné WC. V patře je pokoj a možnost
bezproblémového vytvoření 1 až 2 místností z půdy. Dům o zastavěné ploše 155 m2 je postaven z cihel a navazuje
na něj dílna a další prostory. Do patra vedou betonové schody a je možné zde jednoduše vytvořit zmiňovanou půdní
vestavbu včetně sociálního zařízení. Jedna místnost je zde již vybudovaná. Střecha a fasáda nesou známky započaté
přestavby zhruba před deseti lety. Sklep je o velikosti 12 m2. Garáž je samostatná o velikosti 32m2 a je zde také dílna
a sklad. Celková nabízená plocha pozemku nemovitosti je 683 m2. V domě je etážové topení s kotlem na TP. IS:
elektřina 220/380V, plyn u domu, obecní vodovod i vlastní studna, kanalizace ve výstavbě. Ideální k rekonstrukci. U
domu vede asfaltová komunikace. V obci je obchod a obecní úřad. Veškerá občanská vybavenost je pak v nedalekých
Bohušovicích (4 km). Autobusová zastávka je s pravidelným spojením a vlak 1km ve směru Ústí - Praha. Nájezd na
dálnici D8 (Teplice – Praha) je 4 km. Do Prahy autem 20 min. Krásné klidné prostředí. Objekt je vhodný pro rodinné
bydlení, chov drobného zvířectva nebo drobnou výrobu (dílna, opravna,. .). Vhodné též jako chalupa. Uzavřený prostor
a klid. Krásná krajina - začátek Českého Středohoří. U této nemovitosti lze využít naší hypoteční služby. Více informací
a prohlídku Vám poskytne makléř.

