Novostavba RD 4+kk Otmarov u Brna - CP 395m2
http://www.reals.cz/503769

Cena:

6 890 000 Kč
+ provize RK

Číslo zakázy:

OKRMB4019

Type zakázky:

Nabídka - prodej

Nemovitost:

Rodinný dům

Adresa:

Brno-venkov, Otmarov

Vlastnictví:

Osobní

Druh objektu:

Cihlový

Užitná plocha:

160 m2

Zastav. plocha:

110 m2

Plocha parcely:

395 m2

Celk. plocha:

395 m2

Energ. třída:

B

Makléř:

RK OK REAL
+420 606 589 561
info@rkokreal.cz

Kancelář:

OK REAL
Bratislavská 2, 602 00 Brno 2
info@rkokreal.cz

Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu o dispozici 4+kk v obci Otmarov, okr. Brno - venkov. Dům má velkoryse
pojaté vnitřní prostory s dostatkem světla a množstvím úložných prostor. V ceně nemovitosti je zahrnutý poukaz na
pořízení kuchyně od kuchyňského studia Gabon v hodnotě 60.000,- Kč. Samostatně stojící přízemní dvojdům se sedlovou
střechou a obytným podkrovím. K dispozici je z uličního pohledu levý dům. Pravá část dvojdomu je již prodána (dům
je již zcela dokončený a obývaný). Dům se nachází na rovinatém pozemku, okolní zástavbu tvoří samostatně stojící
rodinné domy. Nemovitost má vlastní vjezd na pozemek a výměru parcely 495 m2. Zastavěná plocha domu je 110,72
m2, podlahová plocha 160 m2. IS - elektřina, voda, plyn, kanalizace. Uvedená cena je za zcela dokončený dům ”na
klíč”v následujícím rozsahu: dům včetně všech příček, interiérové a venkovní dveře, veškeré rozvody, omítky, výmalby,
obklady, podlahové krytiny, kompletní sanita toalet a koupelen, zateplená hotová fasáda, plastová okna v dekoru, okapy,
svody, lapače nečistot, klempířské prvky, pochůzná půda, připojení domu k IS, komín, krbová kamna, podlahové topení,
oplocení pozemku, dlažba terasy (44 m2), dlažba před domem s místem pro parkování tří aut, dálkově ovládaná vjezdová brána, vstupní branka, zahradní domek, upravený terén zahrady včetně založení trávníku. Předpokládaný termín
dokončení – září 2018. Dům je postavený z tvárnic Porotherm, střešní krytina pálená střešní taška Tondach, třísložkový
komín Schiedel, plastová okna s izolačním trojsklem, fasáda je nadstandardně zateplená, topení a ohřev vody centrální,
elektrický kotel, elektrické podlahové topení. V případě zájmu je možné zajistit zadní příjezd k parcele přikoupením
dalších navazujících 777 m2 pozemku (z toho 112 m2 tvoří podíl na příjezdové cestě). Parkování je možné v prostorné
předzahrádce na vlastním pozemku, případně lze přistavět garáž za domem. Dispozice: 1.NP (81,41 m2) - zádveří 13,32
m2, WC se sprchou a umyvadlem 4,49 m2, chodba 8,48 m2, schodiště, pracovna 8,19 m2, spíž 2,70 m2, obývací pokoj
s kuchyňským koutem 41,64 m2, úklidová komora 2,59 m2, terasa 44,14 m2. 2.NP - podkroví (78,09 m2) - chodba 9,39
m2, tři pokoje se samostatnými vstupy 17,23 m2, 16,03 m2 a 18,70 m2, koupelna s vanou, toaletou a umyvadlem 16,74
m2. Půda - podkrovní prostor vhodný i pro vestavbu dalšího pokoje. Další technické specifikace je možné nahlédnout

v projektové dokumentaci. Vzhledem k prvnímu prodeji lze uplatnit osvobození od platby daně z nabytí nemovitých
věcí.

