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Prodej - Domy a vily číslo zakázky: prd0095

Prodej rodinného domu 7+2, 200 m2, Praha 4 - Modřany, ul. K
Otočce
K otočce, 14300, Praha

12 900 000 Kč
za nemovitost

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

Poloha objektu: řadový Druh objektu: cihlová
Stav objektu: velmi dobrý Počet podlaží v objektu: 3
Typ domu: patrový Zastavěná plocha: 233 m2

Užitná plocha: 200 m2 Plocha parcely: 649 m2

Plocha zahrady: 169 m2 Popis vybavení: .
Ostatní: Garáž Umístění objektu: klidná část obce
Doprava: silnice; MHD Elektřina: Elektro - 230 V; Elektro -

380 V
Voda: Voda - zdroj pro celý

objekt; Voda - dálkový
vodovod

Telekomunikace: Telefon; Internet

Plyn: Plynovod Topení: Ústřední - plynové
Odpad: Kanalizace Energetická náročnost: G - Mimořádně

nehospodárná

POPIS NEMOVITOSTI: Nabízíme vám k prodeji zajímavý, prostorný, dvougenerační rodinný dům s užitnou
bytovou plochou 200m2 + velká terasa a samostatně stojící zděná garáž. Dvě samostatné bytové jednotky (2x
3+1)+podkroví, 3x koupelna, 3x WC, každá s vlastním nezávislým vchodem. V přízemí prostorné 3+1, dva velké
pokoje 23,04 a 20,88 m2, ložnice (dětský pokoj) 11,34 m2, kuchyně s jídelním koutem 12,78 m2, technická místnost
9,43 m2, koupelna 6,3 m2, wc, komora a předsíň 12,46 m2. V 1. patře dva velké pokoje 23,59 a 26,92 m2, samostatná
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kuchyně s kuchyňským koutem 13,42 m2 a výstupem na rozlehlou terasu 33 m2, koupelna 5,38 m2, wc 1,4 m2 a
předsíň 9,15 m2 se schodištěm vedoucím do upraveného podkroví 24,6 m2 jako další ložnice s vlastní koupelnou a WC.
Dům je v dobrém technickém stavu, udržován, plynový kotel, připojen na všechny IS. Vlastní studna. Dům stojí na
vlastním pozemku a přilehá západní stranou k sousednímu domu jako polovina dvojdomu. Jižní orientace, slunné
pokoje, rozlehlá zahrada s okrasnou, parkovou zelení, před domem úprava pro parkování až tří aut na vlastním
pozemku. Půdorysy a ostatní výměry na vyžádání. Energetický štítek zatím není k dispozici, proto ze zákona uvádíme
třídu G.


