Prodej - Byty

číslo zakázky: N00020

Zrekonstruovaný prostorný a slunný byt 2+1 se zasklenou lodžií, 75
m2, Brodská ul., Žďár nad Sázavou
Brodská, Žďár nad Sázavou

3 150 000 Kč
za nemovitost
Cena je včetně provize a
služeb advokáta.

Vyřizuje
Lenka Maděřičová
Tel.: +420 733 679 932
GSM: +420 733 679 932
E-mail:
madericova@lmreal.cz

Dispozice bytu:

2+1

Podlaží v domě:

Počet podlaží v domě:

4

Celková podlahová plocha: 75 m2

Druh objektu:

cihlová

Stav objektu:

velmi dobrý

Vlastnictví:

osobní

Druh bytu:

V nájemním domě
(činžovním)

Výška stropu:

2.6

Lodžie:

4 m2

Sklep:

7 m2

Umístění objektu:

sídliště

Doprava:

vlak; silnice; MHD

Elektřina:

Elektro - 230 V; Elektro 400 V

Voda:

Voda - dálkový vodovod

Topení:

Ústřední - dálkové

Odpad:

Kanalizace

Ostatní rozvody:

Kabelové rozvody

Energetická náročnost:

B - Velmi úsporná

3

POPIS NEMOVITOSTI: Uvažujete o koupi bytu? Chcete hned bydlet, mít již vyřešenou rekonstrukci, nebo
investovat?
Nabízíme na prodej tento zrekonstruovaný, prostorný, vzdušný a slunný byt 2+1 ve 3.NP/4 v kompletně
LM Real s.r.o. Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou, Tel.: +420 733 679 932, E-mail: info@lmreal.cz, web:
https://www.lmreal.cz

modernizovaném cihlovém domě v části města Stalingrad na Brodské ulici.
Jedná se celkem o 75,3m2. Z toho podlahová plocha bytu je 63,5 m2, sklep 7,2 m2, lodžie 4,8 m2. Díky zasklení lodžie
(je ve výhradním užívání k jednotce a nezapočítává se tedy do plochy bytu) vznikl další praktický prostor k užívání, kde
můžete posedět či sušit prádlo.
Výhodou polohy domu je dostatečné množství vybudovaných parkovacích míst v okolí.
Byt prošel kompletní rekonstrukcí v r. 2010. Dům byl modernizován v r. 2019 a 2020. Samozřejmostí v bytě jsou nová
plastová okna, elektroinstalace 230 a 400 V v mědi, rozvody vody, plovoucí podlahy, kuchyňská linka s myčkou a
sporákem, zděná koupelna s WC, poměrové měřiče tepla na dálkový odpočet.
V domě je k dispozici kolárna s kočárkárnou.
Dispozice bytu:
kuchyň 20,2 m2, pokoje 15,2 a 14,2 m2, WC s koupelnou 6,2 m2 s vanou a otopným žebříkem, s přípojkou na pračku,
předsíň 6,5 m2, komora 1,2 m2, lodžie 4,8 m2 (jedná se o společný prostor ve výhradním užívání k jednotce a není
započítaná do plochy bytu), sklep 7,2 m2.
Náklady na bydlení: zálohy 4807,- Kč (z toho splátka úvěru na modernizaci domu 2099,- Kč a fond oprav 610,- Kč),
elektřina 850,- Kč.
Jedná se pohodlné bydlení v části města s perfektní občanskou vybaveností.
Pokud se Vám byt líbí, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám jej ukážeme.
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