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Prodej, domy/rodinný, 939 m2, Lesůňky, 67551
Lesůňky, Třebíč [ID 17967]
okrealitnisluzby@bcas.cz
800 100 164

Kupní cena

2 500 000 Kč
+ provize

Nabízíme Vám atraktivní rodinný dům s příjemnou atmosférou, který se nachází v klidné lokalitě nedaleko města Třebíč v
obci Lesůňky. Dům disponuje zahradou a velikým nádvořím, díky němuž je zde příjemný klid a soukromí.

V přízemí jsou umístěny celkem čtyři propojené místnosti, které mohou být přestavěny podle požadavků klienta. Z hlavní
chodby je přístup na velkou zahradu, jejíž součástí je také malý vinný sklípek.
Dům disponuje půdními prostory o rozloze 160 m2, které je možné upravit na obytné prostory. Na pozemku se nachází také
dvě hospodářské budovy o rozloze 300 m2, které prošly částečnou rekonstrukcí.
Celková plocha domu je 939 m2, součástí domu je také zahrada o celkové rozloze 1134 m2. Dům byl kolaudován v roce
1946, v roce 2017 byla provedena rekonstrukce. Dispozice domu je 5+kk. Součástí domu je také garáž, kryté stání, dvě
zemědělské budovy (které byly rekonstruovány). Možnost parkování před domem pro další 3 vozy. Na zahradě se nachází
vinný sklípek, stromy jabloní a švestek, které plodí ovoce.
Dům je vzdálen 19 km od centra Třebíče, 5 km od Jaroměřic nad Rokytnou a 12 km od Moravských Budějovic. Cesta do Brna
trvá 40 - 50 minut. Kompletní občanská vybavenost je ve vzdálenosti do 5 km.
Dům je také možné díky své velikosti upravit pro komerční účely (ubytování, mini pivovar, atd.)
Nemovitost je možné ﬁnancovat hypotečním úvěrem.

Typ

domy, rodinný

Rok rekonstrukce

2017

Lokalita

Lesůňky

Datum nastěhování

27.8.2018

Město

Lesůňky

Datum zahájení výstavby

1.1.1946

Okres

Třebíč

Datum ukončení výstavby

1.1.1950

Vlastnictví

Osobní

Datum zahájení prodeje

27.8.2018

Budova

Cihlová

Podlaží celkem

1

Typ domu

přízemní

Podlaží podzemních

1

Velikost

4 pokoje

Komunikace

asfaltová

Stav objektu

Dobrý

Doprava

Energetický štítek

G

silnice,
autobus

Užitná plocha

939 m2

Telekomunikace

Poloha objektu

samostatný

Zařízení

ano

telefon,
internet,
satelit,
kabelová televize,
ostatní rozvody

Rok výstavby

1946

Vybavení

Rok kolaudace

1950

Sklep 5 m2
Garáž 5 m2
Parkovací místo 10 ks

Voda

místní zdroj

Topení

lokální tuhá paliva

Výška stropu

0

Plocha zahrady

1134 m2

Plocha pozemku

2000 m2

