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

Prodej, Byt, 3+1, 72 m²
Cena
Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

2 450 000 Kč
Panelová
Družstevní
72 m2

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

1
14
C
kompletní
velmi dobrý
od 1.9.2020

Popis

Dům je situován na ulici Dolní, blízko zastávka MHD, nákupní centrum Kaufland, v pěší dostupnosti zdravotní
středisko, přímo před i za domem jsou travnaté plochy.
Exkluzivně nabízíme prodej družstevního bytu po celkové, kompletní rekonstrukci a to o velikosti 3+1, nacházející
se ve 4. nadzemním podlaží jedenáctiposchoďového panelového domu se dvěma výtahy. Orientace bytu východ sever. Z centrální chodby, kde je větší šatní vestavěná skříň dále šatníková stěna, je vstup do obývacího pokoje,
dětského pokoje a na WC. Obývací pokoj je průchozí do kuchyně a dále do ložnice, Z kuchyně je vstup do
koupelny. Velký obývací pokoj je vybaven zabudovaným movitým majetkem, který je možno odkoupit. Připojení na
televizi je přes optický kabel od firmy Infos. Připojení na televizi je možné i přes klasickou domovní anténu. Kuchyň
je vybavená kombinovaným plynovým sporákem, myčkou a linkou ve tvaru „L“. Součástí kuchyně je špajz. V ložnici
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je velká vestavěná šatníková stěna. Samostatný dětský pokoj je jediný, který je orientován na sever. Ve
zrekonstruované koupelně je rohová vana, umývadlo, koupelnový nábytek a armatury na pračku.
V dětském pokoji a v ložnici jsou parketové podlahy, v chodbě a obývacím pokoji je lino, v kuchyni a kuchyňském
koutu je vinylová plovoucí podlaha. Z ložnice je vstup na prostornou lodžii, která je celá zasklená, podlahy dlažba.
Topení a ohřev vody je centrální. Okna jsou plastová se žaluziemi. K bytu patří i sklepní koje. Přímo před i za
domem je zeleň, parkovací místa před domem na nově zrekonstruovaném parkovišti.
Stavebně technický stav bytového domu je velmi dobrý, dům je po kompletní revitalizaci na podzim 2012, zateplen,
nová plastová okna a vstupní dveře do domu, stoupačky a ostatní rozvody, nové dva výtahy, nová topná tělesa.
Občanská vybavenost: kompletní, v blízkosti škola, školka, síť obchodů, cca 150 m zastávka MHD, velké nákupní
centrum.
Celková plocha bytu činí 72m2 + sklep + lodžie
K užívání: Od 1.9.2020 po dohodě i dříve.

Kontaktujte

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

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 = "Prodej, Byt, 3+1, 72 m2 [číslo 1212]" $(".nemovitost_link input").val(sample);
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