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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
Tylova
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 = " Tylova, Prostějov "; new SMap.Geocoder(query, odpoved, {url:
"geocode.php"});

Prodej, Byt, 2+1, 85 m²
Cena
Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

1 590 000 Kč
Cihlová
Družstevní
85 m2

Občanská vybavenost:
Stav objektu:
K dispozici:
IS:

Kompletní
dobrý
Ihned
veškeré IS

Popis

S výhradním zastoupením nabízíme družstevní byt v cihlovém bytovém domě o dvou nadzemních podlažích a s
menším společným dvorkem. Dům se nachází ve vyhledávané lokalitě Prostějova, na ulici Tylova v blízkosti
reálného gymnázia a základní školy, pěší dostupnost cca 5 minut do centra města.
Jednotka je umístěna ve 2. NP (1. patro), bez výtahu, orientace bytu je na východ a západ. Byt je v původním,
udržovaném stavu a jeho podlahová plocha činí 85 m2. Jedná se o prostorný byt o dispozici 2+1 s kompletním
sociálním zařízením. Sestává se z kuchyně, dvou průchozích pokojů, koupelny, samostatného WC a vstupní
chodby. Byt nemá balkon, k dispozici je sklep i půda. Po vstupu do bytu je prostorná chodba, ze které je vpravo
vstup na WC, vlevo do obývacího pokoje a rovně z chodby je vstup do prostorné kuchyně. Z kuchyně je vlevo
vstup do ložnice a vpravo do koupelny a komory. Okna jsou původní kastlová, podlahy v chodbě a kuchyni – PVC,
v pokojích podlahy z dřevotřísky, v koupelně je původní dlažba. Vytápění bytu zajišťují plynová kamna (wafky) v
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každé místnosti, ohřev vody je plynovou karmou. Optický internetový kabel je zaveden do domu. Parkování v
blízkosti.

Kontaktujte

Ing. David Foretek
Mobil: 777 619 939
foretek@cmreality.cz
vedoucí kanceláře
finanční poradenství, hypoteční úvěry
Dotaz na makléře Poslat známému

Jméno *

Telefon *
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Email

Nemovitost

Dotaz *

Prosím opište text z obrázku

Odeslat

Vaše jméno*

Email známého*

Nemovitost

Zpráva*

Prosím opište text z obrázku:

Odeslat
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var sample = "Prodej, Byt, 2+1, 85 m2 [číslo 1149]" $(".nemovitost_link input").val(sample);
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