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$(document).ready(function(){ $(".thumb_images img" ).mouseover(function() { $(".images .image
img").attr("src",this.src.replace("/95/","/400/")); $(".images .image a").attr("href",this.src.replace("/95/","/800/")); });
$(".images .image img" ).click(function() { src = $(".images .image img").attr("src").replace("/400/","/800/") e =
$(".thumb_images .thumb_box a" ); for (index = 0; index Adresa
Prostějov, okres Prostějov, kraj Olomoucký
Šárka
Loader.load()
function odpoved(geocoder) { /* Odpověď */ if (!geocoder.getResults()[0].results.length) { alert("Tohle neznáme.");
return; } var vysledky = geocoder.getResults()[0].results; var data = []; while (vysledky.length) { /* Zobrazit všechny
výsledky hledání */ var item = vysledky.shift() var xx = item.coords.toWGS84(2); var center =
SMap.Coords.fromWGS84(xx[0], xx[1]); var m = new SMap(JAK.gel("mapa"), center, 15);
m.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable(); m.addDefaultControls(); var layer = new SMap.Layer.Marker();
m.addLayer(layer); layer.enable(); var marker = new SMap.Marker(center, "myMarker", {});
layer.addMarker(marker); return } } var query = " Šárka, Prostějov "; new SMap.Geocoder(query, odpoved, {url:
"geocode.php"});

Pronájem, Byt, 3+1, 69 m²
Cena

9 000 Kč

Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

+ energie
Panelová
Družstevní
69 m2

Podlaží umístění:
Podlaží celkem:
Energetický štítek:
Občanská vybavenost:
Stav objektu:
K dispozici:
IS:

4
5
D
kompletní
velmi dobrý
od 1.6.2019
veškeré IS

Popis

Bytový dům se nachází v jihovýchodní části města Prostějova. Občanská vybavenost kompletní, v blízkosti škola,
školka, obchody, služby, velké nákupní centrum.
Nabízíme exkluzivně podnájem panelového bytu o dispozici 3+1 situovaný ve 4. nadzemním podlaží
revitalizovaného bytového domu. Z dlouhé vstupní chodby a jsou vchody do všech samostatných místností- pokoje
nejsou průchozí Prostorný obývací pokoj, dětský pokoj a ložnice jsou vpravo od vstupních dveří. Následuje vstup
do nově zrekonstruované koupelny, kde je nová vana, umývadlo otopný žebřík, vývody na pračku, nový kompletní
obklad. Vedle koupelny je samostatné WC. Z centrální chodby je vstup do kuchyně. kde je kuchyňská linka tvaru
„L“ s kombinovaným sporákem, digestoří. Součástí kuchyně je i skříň pro uschování potravin. Hlavní obytné
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místnosti jsou orientovány východ. Jedná se slunný a teplý byt. V bytě jsou položeny nové koberce, v kuchyni,
chodbě, na WC a v koupelně je dlažba. K bytu přináleží sklep. Parkování přímo před domem a na parkovišti. Celý
bytový dům je kompletně zrevitalizován, nová plastová okna, celý zateplený včetně nových venkovních omítek.
Ohřev vody a otop je centrální. Stavebně technický stav výborný. Užitná plocha bytu je 69 m2. Cena: 9000,- Kč
nájem + energie podle počtu osob, jistota- kauce a provize RK. K užívání 1.6.2019. Doporučujeme prohlídku.

Kontaktujte

Ing. Josef Burda
Mobil: 602 519 098
burda@cmreality.cz
realitní makléř

Dotaz na makléře Poslat známému

Jméno *
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Telefon *

Email

Nemovitost

Dotaz *

Prosím opište text z obrázku

Odeslat

Vaše jméno*

Email známého*

Nemovitost

Zpráva*

Prosím opište text z obrázku:
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Odeslat
var sample = "Pronájem, Byt, 3+1, 69 m2 [číslo 1080]" $(".nemovitost_link input").val(sample);
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