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Prodej, byty/3+1, 97 m2, 51601 Rychnov nad
Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou [ID 35886]
Kupní cena

Info u realitního
specialisty

Nabízíme vám k prodeji zrekonstruovaný byt o velikosti 97 m2 ve dvougeneračním rodinném domě s vlastní garáží a
zahradou se spoluvlastnickým podílem.
Tento dvougenerační rodinný dům je rozdělen na základě dohody spoluvlastníků budovy na dvě bytové jednotky a právě
jedna z nich 354/1 je k dispozici. Byt prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2009 a je ve výborném stavu. Má kompletně
vyměněny všechna okna, elektřinu v mědi a odpady v plastu. Na společných částech domu byla rekonstruována střecha v
roce 2011.
Energetický štítek domu není prozatím vyhotoven a proto uvádíme třídu G.
V domě se nachází společná chodba, ale každá jednotka má svůj samostatný vstup. Naše jednotka se nachází v přízemí
cihlového domu a má dispozici 3+1. Dispozice bytu: vstupní chodba, koupelna s vanou a samostatné WC. Z chodby je vstup
do kuchyně. Dále se dostaneme do obývacího pokoje, kde Vás v chladných zimních večerech bude zahřívat teplo z krbu. Z
obývacího pokoje se dostaneme dalšího pokoje a následně do ložnice. V bytě se topí elektrickými akumulačními kamny nebo

krbem.
Mimo bytovou jednotku se nachází ve třetím nadzemním podlaží domu pokoj o velikosti necelých 20 m2, který je ve
výlučném vlastnictví dané jednotky. Na chodbě v tomto podlaží naleznete také WC, které je též ve výlučném vlastnictví.
K bytové jednotce číslo 354/1 patří garáž o výměře 15,60 m2. sklep v 1. PP o výměře 4,20 m2 a prádelna číslo v 1. PP o
výměře 7,60 m2.
K vlastnictví jednotky číslo 354/1 dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 99/198
na společných částech budovy a také spoluvlastnický podíl o velikosti 99/198 na zastavěném pozemku pozemkové parcele
číslo 1030 v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou.
Rodinný dům se nachází v úplném centru Rychnova nad Kněžnou a proto v blízkosti je veškerá občanská vybavenost, školy,
školky, obchody, restaurace. Příjemná lokalita, ze které se dostanete velmi rychle kamkoliv.
S ﬁnancováním nemovitosti rádi pomůžeme. Vzhledem k častému zajišťování hypotečních úvěrů pro naše klienty máme
exkluzivní podmínky ﬁnancování. Více se můžete dozvědět na: lukasprocek.cz
Pokud Vás zaujal tento byt v rodinném domě? Pak už neváhejte ani minutu a kontaktujte nás!
Jsme Broker Consulting a.s. Finance, Reality, SPOLU! ID 35886.
Typ

byty, 3+1

Rok rekonstrukce

2011

Město

Rychnov nad Kněžnou

Podlaží celkem

3

Okres

Rychnov nad Kněžnou

Podlaží podzemních

1

Vlastnictví

Osobní

Výtah

Ne

Budova

Cihlová

Komunikace

asfaltová

Podlaží

1

Půdní vestavba

Ne

Stav objektu

Dobrý

Elektřina

230 V

Energetický štítek

G

Vybavení

Převod do OV

Ano

Sklep 11 m2
Garáž 15 m2
Parkovací místo

Bezbarierový

Ne

Voda

dálkový vodovod

Poloha objektu

samostatný

Topení

lokální elektrické

Zařízení

částečně

Odpad

veřejná kanalizace

Rok výstavby

1930

Plocha užitná

97 m2

Plocha zahrady

386 m2

