Prodej víceúčelové budovy se zavedenou restaurací
a obchodem, vhodné pro dostavbu pokojů pro ubytování
(bytů)
http://www.reals.cz/529751
Cena:

6 990 000 Kč

Číslo zakázy:

ATTKOM00111

Type zakázky:

Nabídka - prodej

Nemovitost:

Komerční objekt: obchodní
prostory

Adresa:

Brno-venkov, Jinačovice

Vlastnictví:

Osobní

Druh objektu:

Cihlový

Užitná plocha:

370 m2

Zastav. plocha:

370 m2

Plocha parcely:

370 m2

Celk. plocha:

370 m2

Energ. třída:

G

Makléř:

Tomáš Tvrdík
605 299 899
info@attiko.cz

Kancelář:

ATTIKO, s.r.o.
Lidická 40, 602 00 Brno 2
info@attiko.cz

Prodej víceúčelové budovy v těsné blízkosti rekreační oblasti brněnské přehrady a golfového resortu Jinačovice.
Objekt se zavedenou restaurací a obchodem je situován na centrálním náměstí obce Jinačovice. Je částečně podsklepený dvoupodlažní se sedlovou střechou. ZP 370 m2 + půdní prostor. Budova je také vhodná pro dostavbu cca 10
bytů (penzionu). V místě roste poptávka po všech formách ubytování.
Nyní je v objektu v provozu již zavedená Restaurace s Prodejnou a Salonkem, které jsou po kompletní rekonstrukci
a mají velmi nadstandardní prvky a profesionální vybavení. Současná kapacita Restaurace s letní zahrádkou 100 míst
a zázemím pro cyklisty včetně stojanů. Dále jsou v přízemí objektu prostory pro sklady, soc.zázemí a prostory pro
ubytování.
Objekt je připojen na veškeré obecní IS (elektřina, voda a kanalizace). Bezprostřední okolí domu je zatravněná plocha.
Přístup po asfaltové obecní komunikaci. Velmi dobrá dostupnost do Brna (2,5 km) se spojením k MHD prostřednictvím
IDS.
Objekt je vhodný pro přístavbu celého patra a podkroví pro vybudování dalších cca 10 bytů 1-2kk či 15 pokojů na
ubytování (nových cca 450 m2). Dle územního plánu obce je objekt určen pro bydlení, ubytování, obchod a služby.
Zastupitelstvo je nakloněno všem zmíněným aktivitám i možné dostavbě. Rozvoj obce je v obecním zájmu.
Jinačovice protínají značené turistické i cyklistické trasy a počet cykloturistů v posledních letech kvadraticky narůstá.
Obec s narůstajícím potenciálem rozvoje a výstavby leží v krásné přírodě Brněnské vrchoviny u přírodní rezervace Velká
Baba. V těsné blízkosti jeden z nejznámějších golfů České republiky, jehož návštěvníci bývají hosty Restaurace.
Obec je vzdálena jen 1 km od golfového resortu, 2 km od brněnské přehrady, asi 4 km od známé brněnské ZOO,
cca 10 km od Masarykova okruhu a 11 km od brněnského Výstaviště.
Volné dle dohody. Financování vám zdarma zajistíme, ručení kupovanou nemovitostí. Více informací u makléře.

