
PRODEJ

Nabízíme Vám byt v osobním vlastnictví v bytovém domě v Židenicích o 6 ti bytových
jednotkách. Byt se nachází v 1. patře a zabírá celé patro. Byt se skládá ze 3 pokojů (
9,21; 17,44; 17,40 m2) kuchyně 9,21 m2, předsíň 4,34 m2, chodba 11,41 m2, komora 1
a 2 á 0,64 m2, kouplena 2,94 m2, WC 1 a 2 - á 0,81 m2. Dále k bytu patří spoluužívání
sklepních prostor a předzahrádky. Byt je potřeba oddělit do stávajícího bytu v přízemí
pod nabízeným bytem. Je v rámci oddělení je nutné instalovat nový plynoměr a oddělit
plyn od spodního bytu, kde je společně instalován kotel a vedeno topení a plyn. Dále je
potřeba dát vlastní elektro hodiny pro tento byt a oddělit elektroinstalaci. Majitelka
tohoto bytu nabízí výhodnou cenu, aby si tyto náklady zajistil již nový majitel a případně
si přebudoval koupelnu k obrazu svému, kde je počítáno s novým kotlem. V současné
době je zde ohřev vody zajištěn plynovým, průtokovým ohřívačem.
(další popis na www stránkách)

Další parametry:
Voda: dálkový vodovod, voda je v objektu i rozvedena
Odpad: kanalizace,
Elektřina: 230V,
Telekomunikace: internet
Sítě: kabelové rozvody,
Dopravní dostupnost: MHD nebo IDS,
Energetická náročnost budovy: G - Mimořádně nehospodárná

Druh objektu
Stav objektu
Umístění objektu
Vlastnictví

Celková podlahová plocha
[m²]
Počet podlaží v domě
Podlaží

Kraj
Okres
Obec (část obce)
Městská část

Vlastnictví
Cena 3 500 000 Kč

za nemovitost
+ provize RK, další
pozn.:Plus provize RK
5% + DPH, plus daň z
nabytí 4%

cihlový
dobrý
centrum obce
osobní

70

4
2

JHM
Brno-město
Brno, Židenice
Brno-Židenice

osobní

Nemovitost: byty

Číslo zakázky: 603143

Nabízíme Vám byt 3+1 v OV v Židenicích, na ulici
Nezamyslova, ve 2. NP, nedaleko centra města, 70,51 m2 s
balkonem.…

tel. +420 543 217 040

ALVA REAL s.r.o.
Adresa Trnitá 311, Štěpánská 6, 60200 Brno

 ¦ 
e-mail: info@alvareal.cz

makléř
David Vašíček

+420 608 772 407
david.vasicek@alvareal.cz
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