PRODEJ
Nemovitost: chaty

a rekreační objekty
Číslo zakázky: 545513

prodej chaty s pozemkem v k. ú. Daňkovice

Nabízíme k prodeji chatu v nádherném prostředí Vysočiny u obce Daňkovice. Chata je
vzdálená asi 500 metrů od posledního domu v obci, příjezd po polní a lesní cestě,
příjezd možný až k chatě ( spíše terénním autem ). Chata se nachází uprostřed lesů
téměř na samotě, po cestě pouze jedna sousední chata vzdálená asi 200 metrů,
umístění chaty je vhodné pro zájemce, kteří hledají naprostý klid a relaxaci v přírodě.
Kolaudace 1973. Zastavěná plocha 45 m2, vlastní pozemek 400 m2, u chaty je pozemek
2.604 m2 jiného vlastníka k dispozici a bezplatnému užívání ( není podmínkou ). Do
chaty je zavedena elektřina ( 220/380 V ) a voda ze studánky samospádem. Dispozice:
vstup po třech zděných schodech do předsíně, vlevo komora, vpravo splachovací WC s
umyvadlem. Vstup do obytné místnosti s krbem, kuchyně s dřezem, nová kamna na TP.
Dřevěné schodiště do dvou podkrovních pokojů, u většího balkon s výhledem na louku
a les. Úložné prostory. Materiál: zděná podezdívka ( beton + kámen ) a chata dřevěná…
(další popis na www stránkách)

Druh objektu
Stav objektu
Umístění objektu
Poloha objektu

smíšený
dobrý
samota
samostatný

Užitná plocha [m²]
Plocha parcely [m²]
Zastavěná plocha [m²]
Počet podlaží v domě

80
400
45
2

Kraj
Okres
Obec (část obce)

VYS
Žďár nad Sázavou
Daňkovice

Další parametry:

Cena

1 100 000 Kč

Topení: lokální na tuhá paliva,
Voda: studna nebo jiný vlastní zdroj, voda je v objektu i rozvedena
Elektřina: 230V, 380V / 400V
Dopravní dostupnost: silnice, autobus
Energetická náročnost budovy: G - Mimořádně nehospodárná
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