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Prodej - Chaty a rekreační objekty číslo zakázky: prd0272

Prodej chalupy 3+kk, Píšť u Humpolce, okres Pelhřimov
39601, Píšť

1 290 000 Kč
za nemovitost

Vyřizuje
Miloš Snak
GSM: +420 608 206 394
E-mail:
snak@progressreality.cz

Zastavěná plocha: 724 m2 Užitná plocha: 475 m2

Plocha parcely: 3604 m2 Druh objektu: smíšená
Stav objektu: před rekonstrukcí Počet podlaží v objektu: 1
Umístění objektu: klidná část obce Doprava: silnice
Elektřina: Elektro - 230 V; Elektro -

380 V
Voda: Voda - zdroj pro celý

objekt
Telekomunikace: Telefon; Internet Topení: Ústřední - tuhá paliva
Energetická náročnost: G - Mimořádně

nehospodárná

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízíme vám chalupu v malebné obci Píšť okres Pelhřimov v dostupné vzdálenosti od
Prahy. Samostatně stojící usedlost s unikátní polohou nad obcí a krásným výhledem do okolí. Původní stav nemovitosti,
nutná rekonstrukce. Půdorys domu je do tvaru U. Uprostřed se nachází dvůr o výměře 207 m2. Nemovitost je tvořena
bytovou částí 3+kk (velká obývací kuchyně a dva samostatné pokoje) a navazující hospodářskou částí, která se
využívala jako sklad nářadí, dřevník či stodola. Vytápění na tuhá paliva. Pitná voda z vlastní studny, odpad je sveden
do trativodu. Nemovitost leží na pozemku o velikosti 3406 m2 z toho zastavěná plocha pozemku tvoří 724 m2. Po
rekonstrukci je usedlost vhodná k rekreaci i k trvalému bydlení. V okolí zástavba rodinných domů a chalup. V obci je k
dispozici obecní úřad, knihovna, hasičská zbrojnice a obchod s potravinami. Inženýrské sítě v obci - pouze elektřina,
telefon a dešťová kanalizace. Plynofikaci a vodovod obec nemá. Ve vzdálenosti 1,5 km se nachází obec Hořice, kde
naleznete obchod s potravinami a pohostinství. Z obce odjíždějí přímé autobusové linky do Zruče nad Sázavou a
Pelhřimova. Nemovitost se nachází 58 km od Prahy po dálnici D1. Možnost financovat prostřednictvím hypotečního
úvěru. Pro podrobnější informace volejte makléře.


