
PRODEJ

Nabízím rodinný dům / chalupu po částečné rekonstrukci. V domě v současné době je
spousty věcí, které budou postupně vyklizeny a nestačili jsme s majitelkou věci upravit,
vystěhovat a proto nám omluvte neupravenou nemovitost a to včetně stodoly. V
současné době již probíhají vyklízecí práce. Současná majitelka v domě zajistila rozvody
vody, odpadů a nyní zde bydlí, ale ráda by se přestěhovala do města a již nestačí dále
dům rekonstruovat a udržovat. Dům koupila a nedokončila opravu, kde také provizorně
instalovala vodu, aby mohla být nemovitost zprovozněna a užívána. Proto tedy počítejte,
že rozvody je potřeba v koupelně dát pod omítku. Dům má pod jednou místností sklep.
Při prohlídce nebyla vidět žádná vlhkost, dům je tedy suchý. Elektřina je původní v
hliníku. V kuchyni je příprava vody, kanalizace. Jsou zde původní kamna na tuhá paliva.
V obci plyn není a ve 2 pokojích jsou kamna na dřevo. Střecha je v dobrém stavu, nikde
nezatéká. Velikosti pokojů: 10,87 m2, 16,14 m2, 16 m2,…
(další popis na www stránkách)

Další parametry:
Energetická náročnost budovy: G - Mimořádně nehospodárná

Druh objektu
Stav objektu
Umístění objektu
Poloha objektu
Typ domu

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

Kraj
Okres
Obec (část obce)

Cena 1 500 000 Kč
za nemovitost
+ provize RK, další
pozn.:+ provize RK 5% +
DPH

smíšený
před rekonstrukcí
klidná část obce
rohový
přízemní

100
287
287
1
7

VYS
Havlíčkův Brod
Přibyslav, Dolní Jablonná

Nemovitost: domy a vily

Číslo zakázky: 636371

Dům, chalupa 3+1 v Dolní Jablonné (Přibyslav) se
stodolou a dvorem, pozemek 287 m2, před rekonstrukcí.

tel. +420543217040

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

 ¦ 
e-mail: info@alvareal.cz

makléř
Sylva Čadová

+420775560502
sylva.cadova@alvareal.cz
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