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Prodej RD Blučina
Zakázka č. N181
Typ zakázky: prodej
Makléř spravující tuto zakázku: Vladimír Král, tel: 736681019, e-mail: a-king@a-king.cz
Exkluzivně nabízíme prodej domu o velikosti 2+1 v obci Blučina
Zastavěná plocha domu je 90 m2, za domem je svah o výměře 129 m2
Domek s dvorkem a zahradou ve svahu. Jsou zavedeny všechny IS. Je opatřen
plynovým vytápěním- karma Beta - v pokojích, v kuchyni, v koupelně a
v chodbě. Klimatizace v chodbě je na topení i na chlazení. Na dvůr vedou
balkonové dveře, okna v kuchyni jsou dřevěná, v koupelně a na toaletě
plastová. Do ulice je okno s trojsklem. V koupelně je elektrický bojler
s čerpadlem /300V/, v kuchyni elektrický boiler / 15 V/. V kuchyni, koupelně , na
toaletě a na chodbě je položena dlažba. Byly zde provedeny nové hydroizolace.
V jednom pokoji je dřevotříska pro položení koberce, v druhém pokoji je
dřevěná podlaha - nalepený korek. V RD je internet, kabel 02.
Blučina je obec v okrese Brno-venkov v Dyjsko-svrateckém úvalu. Blučina je
vzdálena 20 minut jízdy od jižní části Brna, cca 15 km od jeho centra. Jedná se
o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti (viniční tratě Vyšavy,
Staré hory, Štumberk, Kyperky, Cézavy). Severním okrajem obce protéká řeka
Litava. Žije zde přibližně 2 200 obyvatel. Nachází se nedaleko dálnice D2, lze z
ní odbočit na exitu 11 ? Blučina. V obci se nachází krytý bazén , školka, škola,
restaurace, obchod, obec disponuje rozmanitou občanskou vybaveností. Najdete
zde archeologické naleziště Cezavy, přírodní park Výhon, v obci se pořádají
tradiční hody. Nedaleko Blučiny se nachází Židlochovice.
Dům: řadový
Užitná plocha: 90 m2
Zastavěná plocha: 90 m2
Pozemek celkem: 219 m2
Zdivo: smíšené
Vlastnictví: osobní
Stav nemovitosti: dobrý
Typ domu: přízemní
Počet podlaží: 1

Cena: 2.700.000,- Kč
Poznámka k ceně: +provize RK
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