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$(document).ready(function(){ $(".thumb_images img" ).mouseover(function() { $(".images .image
img").attr("src",this.src.replace("/95/","/400/")); $(".images .image a").attr("href",this.src.replace("/95/","/800/")); });
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$(".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
Pražská
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 = " Pražská, Prostějov "; new SMap.Geocoder(query, odpoved, {url:
"geocode.php"});

Prodej, Byt, 2+kk, 48 m²
Cena

1 850 000 Kč

Typ Budovy:
Vlastnictví:
Užitná plocha:

+ provize RK
Cihlová
Družstevní
48 m2

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

2
2
G
kompletní
po rekonstrukci
dohodou
veškeré

Popis

Byt je na ulici Pražská, v blízkosti je Husovo nám. s dětským hřištěm, mateřskou školou. V pěší dostupnosti LIDL,
Albert, potraviny Adam, vlakové a autobusové nádraží. Výborná dostupnost nájezdu na dálnici.
S výhradním zastoupením nabízíme k prodeji cihlový byt 2+kk v družstevním vlastnictví o výměře 48 m2. Jedná se
o byt v 1. patře cihlového domu bez výtahu. V roce 2017 proběhla v bytě náročná rekonstrukce. Byly vyměněny
veškeré rozvody – rozvody vody jsou nyní v plastu, elektroinstalace v mědi, proběhla rekonstrukce kuchyně,
podlah, stropy jsou sníženy sádrokartonem. Rovněž byly provedeny nové omítky, nová podlaha z PVC a nové
obklady a sanita na WC a v koupelně.
Po vstupu do bytu, následuje předsíň, ze které jsou vstupy na samostatné WC, do koupelny a obývacího pokoje. Z
něho je vstup do kuchyně se spíží a druhého pokoje. Koupelna je vybavena jak vanou tak sprchovým koutem.
Vytápění bytu je zajištěno plynovými kamny WAF, teplou vodu ohřívá elektr. bojler.
K bytu dále náleží komora v mezipatře domu. Je možno využívat i společný dvůr u domu pro posezení nebo hraní
dětí.
Podlahová plocha bytu 48 m2.
Měsíční náklady: platba do SJV cca 3.700,- Kč vč. vody + energie (elektřina a plyn) dle spotřeby. Aktuální náklady
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cca 500,- Kč plyn, 1 200,- Kč elektřina.

Kontaktujte

kancelář CM reality
Mobil: 604 190 555
foretkova@cmreality.cz

Dotaz na makléře Poslat známému

Jméno *

Telefon *

Email

Nemovitost
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Dotaz *

Prosím opište text z obrázku

Odeslat

Vaše jméno*

Email známého*

Nemovitost

Zpráva*

Prosím opište text z obrázku:

Odeslat
var sample = "Prodej, Byt, 2+kk, 48 m2 [číslo 1312]" $(".nemovitost_link input").val(sample);
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