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Prodej, domy/zemědělská usedlost, 236 m2,
Jasenice, 67571 Jasenice, Třebíč [ID 18202]
okrealitnisluzby@bcas.cz
800 100 164

Kupní cena

3 990 000 Kč
+ provize

Ve výhradním zastoupení majitele nemovitosti, si Vám ke koupi dovoluji nabídnout jedinečné sídlo, dříve patřící hrabětskému
rodu Haugwitz.
Díky historii objektu jistě nadchne všechny podnikavé jedince, kteří hledají prostory pro jejich podnikatelský záměr.
Hospodářská usedlost totiž disponuje nejen svojí zajímavou historií, ale také dispozičním řešení, které je ideální pro příjemný
penzion.
Hospodářská usedlost leží v obci Jasenice, která je vzdálená 8 km od Velké Bíteše. Obec Jasenice se může pyšnit hned
několika kulturními památkami, ať už kostelem sv. Klimenta, kaplí sv. Máří Magdalény nebo zbytky renesanční tvrze, ale také
klidnou a bezpečnou lokalitou, kterou jistě ocení početnější rodiny, pro které by byl nabízený objekt ideálním domovem.
Noví majitelé budou mít k dispozici jednu velkou dvojgaráž, dvě bytové jednotky a zahradu o velikosti 702 m2.
První bytová jednotka o velikosti 131m2 je připravená k okamžitému nastěhování, zařízená ve venkovském stylu. Velkou
dominantou zrekonstruované části domu, jsou jistě původní kachlová kamna stojící v kuchyňské části. Dalšími místnostmi je
pak obývací pokoj s komínem pro krbová kamna, další dva obytné pokoje, koupelna a samostatné WC. V celém bytě jsou na
zakázku vyráběné dveře z masivu. Schodiště do prvního patra je původní - z dubového dřeva.
Druhá bytová jednotka, se rozkládá na 105 m2 a na rekonstrukci teprve čeká. Je zde již zavedena elektřina, voda i plyn.
Vytápění je řešené ústředním topením s kotlem na tuhá paliva, případně lze využít stávající komín pro krbová kamna. V
celém domě je pak nová vodoinstalace.
Z důvodu rekonstrukce, která začala v roce 2017, je spodní patro bez omítek, zdi jsou však kompletně suché a
provzdušněné. Ve stejném roce byla v domě nově dělaná voda, topení a plastová okna.
Rád Vám budu nápomocen s ﬁnancováním této unikátní nemovitosti. V případě Vašeho zájmu, mě prosím neváhejte
kontaktovat.

Typ

domy, zemědělská usedlost

Stav objektu

Dobrý

Lokalita

Jasenice

Energetický štítek

G

Město

Jasenice

Užitná plocha

236 m2

Okres

Třebíč

Poloha objektu

samostatný

Vlastnictví

Osobní

Doprava

Budova

Cihlová

dálnice,
silnice,
autobus

Typ domu

patrový

Telekomunikace

Velikost

5 a více pokojů

telefon,
internet,
satelit

Vybavení

Sklep 20 m2
Garáž 25 m2
Parkovací místo 10 ks

Výška stropu

0

Plocha pozemku

702 m2

