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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.lang = "cs"; Loader.load(null);
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, 4+1, 85 m² AKCE
Cena
Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

2 999 000 Kč
Cihlová
Družstevní
85 m2

Podlaží umístění:
Podlaží celkem:
Energetický štítek:

2
2
G
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Občanská vybavenost:
Stav objektu:
K dispozici:

Popis

kompletní
po rekonstrukci
Ihned

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 po kompletní
nákladné rekonstrukci a jeho podlahová plocha činí 85 m2 + sklep. Jedná se o prostorný byt o dispozici 4+1 s
kompletním sociálním zařízením. Půdorys viz. foto. V bytě jsou kompletně nové rozvody elektroinstalace, vč.
hlavního přívodu od elektroměru v přízemí domu do pojistné skříně v bytě. Dále je v bytě nový rozvod ÚT, nové
radiátory a nový plynový kondenzační kotel, kombinovaný i pro ohřev TUV. V koupelně je rohová vana, umyvadlo s
umyvadlovou skříňkou, prostor pro pračku a sušičku. Výhodou je okno v koupelně (denní světlo + možnost větrání).
V celém bytě jsou nové rozvody vody a odpady. V kuchyni je nová kuchyňská linka zhotovena stolařem na míru,
šuplíky vč. dorazů, horní skříňky výklopné, veškeré pojezdy, dorazy a panty horních skříněk zn. BLUM. Součástí
kuchyňské linky je vestavná trouba, plynová varná deska, digestoř a granitový dřez. V kuchyni je počítáno s
prostorem pro myčku (není součástí, pouze příprava). Podlahy v chodbě, koupelně a na WC – keramická dlažba, v
ostatních místnostech je kvalitní plovoucí podlaha. V celém bytě jsou nové omítky, nové SDK stropy vč. zateplení.
V celém bytě jsou nová plastová okna. Z chodby jsou balkonové dveře s minibalkonem vhodným pro kuřáky, pro
květiny a je zde možnost umístění sušáku na prádlo na zábradlí.
K dispozici je sklep i společná půda. Optický internetový kabel je zaveden do domu, v bytě jsou rozvedeny husí
krky pro rozvody internetu po bytě. Parkování je možné v blízkosti domu na ploše „u plecháče“ nebo bývalé
sodovkárny.

Kontaktujte

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

Jméno *

Telefon *

Email

Nemovitost

Dotaz *

Prosím opište text z obrázku

Odeslat

Vaše jméno*
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Email známého*

Nemovitost

Zpráva*

Prosím opište text z obrázku:

Odeslat
var sample = "Prodej, Byt, 4+1, 85 m2 [číslo 1268]" $(".nemovitost_link input").val(sample);
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