RD 5+1 skleník, stodola, 2500m2, Ledčice u Mělníka
http://www.reals.cz/132488

Cena:

5 149 000 Kč
včetně právního servisu

Číslo zakázy:

5200-ATA00049

Type zakázky:

Nabídka - prodej

Nemovitost:

Rodinný dům

Adresa:

Mělník, Ledčice

Vlastnictví:

Osobní

Druh objektu:

Cihlový

Užitná plocha:

160 m2

Zastav. plocha:

248 m2

Plocha parcely:

2518 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 pěkně situovaný rodinný dům 5+1 v Ledčicích, nedaleko Roudnice nad Labem a Mělníka. Zastavěná
plocha domu je 248 m2 z celkové rozlohy pozemku 2518m2, nachází se v klidné části středu obce s výhledem na
rybník. Dům je 4 roky po rekonstrukci interiéru, rozvodů (elektřina, voda, kanalizace, topení), střechy, plastových oken,
fasády, resp. vystavěná polovina nového domu včetně zimní zahrady. Vnitřní část je uspořádaná tak, že v přízemí je
obývací pokoj, kuchyň s jídelním koutem, koupelna, WC, příprava na vnitřní bazén (prostor 57m2), zimní zahrada (58
m2). Do půdního prostoru je vestavba se 4 velkými pokoji, koupelnou, WC a velkým prostorem pro sport (80m2).
Vytápění domu je plynovým kotlem kombinovaným s ohřevem teplé vody. Na podlahách je dlažba koberce a plovoucí
podlaha. Dům se prodává částečně zařízený. Za domem je technická místnost, průchod na zahradu kde je usazen
skleník a opravená stodola o velikosti 200m2, omítnutá a s dobrou střechou. Garáž je původní a neslouží k parkování.
Povolena je výstavba dvojgaráže u hraniční zdi vedle komunikace. Některé prvky je potřeba dokončit. Výhodou u této
nemovitosti je velká plocha pozemku a velká stodola použitelná pro podnikání. Využitelné jako prodejna, servis nebo
zemědělský objekt. Rozdělením pozemku může vzniknout ještě jedna stavební parcela. Nemovitost je dobré vidět, působí
pěkně. Z IS je zde elektřina, plyn, vodovod, též vlastní studna, kanalizace ve výstavbě. Dopravní spojení je na Roudnici
n.L., Litoměřice a Prahu autobusové. Výborná dostupnost na Prahu autem po dálnici D8 cca 20 min. Je zde základní
občanská vybavenost, školka a škola. U této nemovitosti lze využít naší hypoteční služby. Více informací a zajištění
prohlídky žádejte u makléře. Popis jiných ploch: zimní zahrada 58m2, stodola 200m2,podkroví pro sport 80m2

