
PRODEJ

Nabízíme k prodeji zcela jedinečný dům v obci Vícov, která se nachází 12 km západně
od města Prostějov. Umístění domu poskytuje maximální soukromí a překrásný výhled
do malebné krajiny.
Dům s dispozicí 4+kk o celkové podlahové ploše 284 m2. Sestavající z vstupní chodby
10,1 m2, technické místnosti 10,8 m2 (plynový kotel zn. Geminox, řídící jednotka
podlahového topení zn. GIACOMINI, které je rozvedeno v celém domě, centrální
vysavač BEAM Electrolux, zabezpečovací a kamerový systém), WC 2,1 m2, spojovací
chodba v pravém křídle domu 4,4 m2, šatna 2,4 m2, sprcha s WC 4,4 m2, pokoj 18,0
m2, spojovací chodba v levém křídle domu 7,0 m2, pokoj 9,0 m2( v současné době
využíván jako šatna), ložnice 13,0 m2, koupelna s WC 9,0 m2 ( vana, sprchový kout ),
obývací pokoj s jídelnou 37,6 m2 (krbová kamna na tuhá paliva, klimatizace zn.Fuji ..) a
vstupem na terasu 30 m2, kuchyňský kout 9,4 m2 ( kuchyňská linka ORESI, lednice s
mrazákem, el. trouba, indukční varná deska, vše AEG ).
V suterenu budovy…
(další popis na www stránkách)

Další parametry:
Topení: ústřední plynové, jiné
Voda: studna nebo jiný vlastní zdroj, dálkový vodovod, voda je v objektu i rozvedena
Odpad: kanalizace,
Elektřina: 230V, 380V / 400V
Dopravní dostupnost: silnice, autobus
Energetická náročnost budovy: G - Mimořádně nehospodárná

Druh objektu
Stav objektu
Umístění objektu
Poloha objektu
Typ domu

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

Kraj
Okres
Obec (část obce)

Cena 14,980,000 Kč
za nemovitost
včetně provize, včetně
právního servisu

cihlový
velmi dobrý
okraj obce
samostatný
patrový

284

198
1797
384
2
5

OLK
Prostějov
Vícov

Nemovitost: domy a vily

Číslo zakázky: 659056

Nabízíme k prodeji rodinný dům v blízkosti města
Prostějov.

tel. +420543217040

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

 ¦ 
e-mail: info@alvareal.cz

makléř
Václav Budina

+420722171151
vaclav.budina@alvareal.cz
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