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Prodej domu s bazénem a dvojgaráží v Popůvkách u Brna
Zakázka č. N178
Typ zakázky: prodej
Makléř spravující tuto zakázku: Vladimír Král, tel: 736681019, e-mail: a-king@a-king.cz
Exkluzivně nabízíme prodej rodinného domu o velikosti 5+kk a 1+1 s bazénem
a dvojgaráží v atraktivní lokalitě v Popůvkách u Brna .
Zastavěná plocha je 305 m2, plocha zahrady 1048m2
RD je zděný se sedlovou střechou s krytinou z kanadského šindele. Okna domu
jsou plastová, schodiště je ocelové s dřevěnými stupni, podlahy jsou plovoucí a
z keramické dlažby. Dům je napojený na veškeré IS - vodovod, elektřinu a
kanalizaci. K ohřevu vody jsou k dispozici 2 boilery, topení je realizováno
akumulačními kamny se speciální sazbou. Vodu je možno čerpat i z vlastní
studny. Dům má jedno nadzemní podlaží a podkroví.
V prvním podlaží je k dispozici kuchyně s jídelním koutem vhodně propojená s
obývacím pokojem opatřeným funkčním krbem, prostorná ložnice, malá spíž ,
koupelna s dvěma umyvadly, vířivou vanou a sprchovým koutem, samostatná
toaleta, technická místnost pro umístění pračky a sušičky. V prvním podlaží je
umístěna také samostatná bytová jednotka 1+1 se samostatným vstupem.
V druhém podlaží je hala, 3 pokoje a samostatná toaleta. K největšímu pokoji
patří menší prosklená terasa a jsou zde ponechány dřevěné trámy. Pokoje v
tomto patře jsou odděleny posuvnými dveřmi ze světlého dřeva. Celé druhé
patro tak působí velmi teple, vzdušně a světle.
K domu patří dvojgaráž o výměře 38m2 s vraty na elektrické ovládání .
Pozemek před domem a garáží je vydlážděn . Domek je postaven ve tvaru
písmene L a v zadní části domu je tak vytvořeno krásné atrium s posezením,
osázené okrasnými rostlinami a keři, Atrium je částečně zatravněno a vstupuje
se do něj prosklenými
francouzskými dveřmi z kuchyně a skýtá naprosté
soukromí. Schody z atria se vystoupá do vyšší úrovně na terasu s menší
pergolou, posezením, udírnou , místem na slunění a krásným výhledem do okolí
, kde je zapuštěný bazén opatřený tepelným čerpadlem .
Průkaz energetické náročnosti není k dispozici, uvádíme třídu G.
Dům je možno využít i jako dvougenerační bydlení nebo sídlo firmy.
Obec Popůvky patří k větším a atraktivním obcím v rámci okresu Brno. Od Brna
je vzdálena cca 12 km. V obci se nachází prodejna ZŠ, obecní knihovna, v obci
funguje TJ Sokol Popůvky s oddílem tenisu, futsalu a fotbalu, nohejbalu,
stolního tenisu.... Nedaleko od domu se nachází rybník s hustou vegetací , břehy
rybníku jsou příjemně travnaté a je z nich velice dobrý přístup až k vodě. Na
břehu je k dispozici občerstveni Žabák a příjemná moderní kavárnička. V obci
se nachází restaurace Signature, restaurace Vintrovna a penzion Jaroš. Spojení
do Brna a okolí je možné autobusem IDS .
Dům: řadový
Užitná plocha: 305 m2
Zastavěná plocha: 305 m2
Pozemek celkem: 1048 m2
Zdivo: cihla
Vlastnictví: osobní
Stav nemovitosti: velmi dobrý
Typ domu: patrový
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Počet podlaží: 2

Cena: 8.950.000,- Kč
Poznámka k ceně: + provize RK
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