
PRODEJ

Nabízíme Vám k prodeji byt v Brně na ulici Žitná v Řečkovicích. Velkou předností je
místo, které je velmi žádané, výhled z balkonu je na Zamilovaný hájek, tedy kousek do
přírody. A proto si myslím, že i tento byt si zamilujete nejen díky přírodě, ale i díky
dispozici, kterou má. Velkou výhodou jsou 3 samostatné pokoje o rozměrech 17,30 m2,
12 m2 a 11,90 m2. Kuchyň má rozměr 11,60 m2 a je orientovaná na východ. Dále je zde
prostorný úložný prostor 2,10 m2. Koupelna 2,5 m2, WC 1 m2 a spíž 0,60 m2. Balkon je
3,5 m2 velký a orientovaný na východ. Sklepní prostor 1 m2. Celková plocha včetně
sklepu a balkonu je 69,20 m2. Měsíční náklady včetně fondu oprav, tepla, záloh na
vodu a poplatek za společné prostory činí 3.817 Kč za měsíc. Byt má nové omítky a v
bytě je vyměněna elektřina v rámci jádra, které je zděné. V rámci rekonstrukce byla
rekonstruována koupelna, WC a kuchyně. Na podlahách jsou parkety, dlažba a lino.
Okna jsou plastová a dům je zateplen. Dům má velmi malou spotřebu a…
(další popis na www stránkách)

Další parametry:
Topení: ústřední dálkové,
Dopravní dostupnost: vlak, silnice, MHD nebo IDS, autobus
Energetická náročnost budovy: C - Úsporná

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 6 500 000 Kč

za nemovitost
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pozn.:Cena je uvedena
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JHM
Brno-město
Brno, Řečkovice
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

osobní

Nemovitost: byty

Číslo zakázky: 660546

Prodej bytu 3+1 v Brně v Řečkovicích s balkonem a
výhledem na Zamilovaný Hájek v 6. patře, výměra 69,20
m2 vč.…

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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