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

Pronájem, Byt, 3+kk, 68 m²
Cena

10 500 Kč

Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

+ energie
Cihlová
Družstevní
68 m2

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

3
4
G
kompletní
velmi dobrý
od 20.10.2019
Ano

Popis
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Prostějov, ulice Podjezd. Přímo před i za domem travnaté plochy, parkoviště, v blízkosti domu jsou obchody,
zastávka MHD. Byt se nachází přímo v centru města v klidné ulici.
Jedná se o podnájem velmi pěkného prostorného cihlového bytu o dispozici 3+kk ve druhém patře bytového domu
v družstevním vlastnictví. Po vstupu do bytu je prostorná chodba, ze které jsou samostatné vstupy do všech
obytných místností, do koupelny, na WC a do komory. Byt prošel v roce 2014 celkovou nákladnou rekonstrukcí. V
bytě je kompletně nová elektroinstalace, zateplené nové podlahy, zateplené a snížené stropy, plastová okna a
vchodové dveře, interiérové dveře po renovaci, kompletně nová koupelna s WC. V bytě je nová kuchyňská linka na
míru s vestavnou indukční varnou deskou zn. Siemens, vestavná trouba zn. Bosch a odsavač par zn. Siemens,
lednice s mrazákem zn. Siemens. Součástí nájmu je jídelní stůl a TV stolek. V koupelně je rohová vana, přípojky
pro pračku a elektrický inteligentní bojler, který přizpůsobuje ohřev vody režimu uživatele. V koupelně je podlahové
vytápění, v ostatních místnostech el. přímotopy (dvoutarifní elektroměr se sníženou sazbou d45d). V bytě je
společná anténa a příprava rozvodů na internet (rozvody v bytě + vytažený husí krk skrze fasádu domu). Orientace
bytu – východ, jedna ložnice západ. K bytu náleží prostorná sklepní kóje. Celková plocha bytu činí 68 m2 + sklep.
Stavebně technický stav výborný, byt po celkové rekonstrukci.
Platby: 100,-Kč/měsíc záloha na el. spol. prostor + 250,- Kč/měs/os vodné a stočné, elektřina se přepisuje na
nájemce, vratná kauce 15.000,-Kč, provize RK 10.500,-Kč. K užívání od 20.10.2019. V bytě není možno chovat
zvířata (pes, kočka), pro nekuřáky a zřízení trvalého pobytu je předmětem jednání. Více informací o bytu a
prohlídkách v kanceláři RK.

Kontaktujte

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

Telefon *

Email

Nemovitost

Dotaz *

Prosím opište text z obrázku

Odeslat

Vaše jméno*

Email známého*
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Nemovitost

Zpráva*

Prosím opište text z obrázku:

Odeslat
var sample = "Pronájem, Byt, 3+kk, 68 m2 [číslo 1134]" $(".nemovitost_link input").val(sample);
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