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Prodej domu 5+2, Brno,Ivanovice
Zakázka č. N161
Typ zakázky: prodej
Makléř spravující tuto zakázku: Vladimír Král, tel: 736681019, e-mail: a-king@a-king.cz
Exkluzivně nabízíme prodej rodinného domu 5+2 v lokalitě Brno Ivanovice.
Celková plocha pozemku je 475 m2, ZP 196 m2, zahrada 279 m2.
Rodinný dům je postaven na mírně svažitém terénu s přístupem z ulice Kouty.
Jedná se o cele podsklepený třípodlažní řadový koncový rodinný dům. Dům je
kryt pultovou střechou. Směrem do ulice se z 1.NP se nachází terasa, která je
částečně uzpůsobena jako zimní zahrada. V 2.NP je v celé šíři domu situována
lodžie. Směrem do zahrady je v 2.NP umístěn balkon.
V přízemí se nachází garáž, kotelna, sklepy, dílna, komora, chodba, sušárna a
schodiště. V 1.NP je je zádveří, s chodbou a schodištěm, obývací pokoj se
vstupem na terasu, kuchyně se spíží, pokoj, koupelna, samostatná toaleta,
šatna. Vytápění je realizováno plynovým kotlem . V 2NP se nachází 3 pokoje a
místnost s kuchyňským koutem a výstupem na balkon, koupelna a samostatná
toaleta, technická místnost. Celé 2.NP slouží jako samostatná bytová jednotka s
vlastním etážovým vytápěním a elektroinstalací. Rodinný dům byl postaven v
roce 1986, v 90. letech byla provedena výměna střešní krytiny a v roce 2004 v
1. patře rozvody elektro a nové etážové vytápění / plynový kotel/. Ostatní
stavební konstrukce domu jsou v původním stavu. Rodinný dům je připojen na
veškeré IS. K domu náleží zahrada o velikosti 279m2.
Je možno přikoupit přilehlý koncový pozemek o velikosti 289m2 sousedící s
lesem .
Jedná se o klidnou a krásnou lokalitu navazující na přírodní park Baba, v
bezprostřední blízkosti domu a zahrady je les. Vzhledem k navazujícímu lesu již
není možná další výstavba.
Městská část Ivanovice je součásti integrovaného systému, v blízkosti je nákupní
středisko Globus a Bauhaus.
V případě více zájemců bude prodej probíhat formou realitní aukce.
Účast na prohlídce potvrdit na telefonu 605 253 630.
Dům: řadový
Užitná plocha: 488 m2
Zastavěná plocha: 196 m2
Pozemek celkem: 475 m2
Zdivo: cihla
Vlastnictví: osobní
Stav nemovitosti: dobrý
Typ domu: patrový
Počet podlaží: 3

Cena: 15.000.000,- Kč
Poznámka k ceně: + provize RK
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