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Prodej, domy/rodinný, 242 m2, 33601 Blovice,
Plzeň-jih [ID 41383]
Kupní cena

5 890 000 Kč
včetně provize

Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji patrový rodinný dům o užitné ploše 242m2, který leží na vlastním pozemku o
celkové ploše 725m2. Dům se nachází v klidné části Blovic v blízkosti parku, lesa a biotopu a přitom není daleko do centra.
Součástí domu jsou i technické prostory v suterénu (sklep, dílna, garáž).

V prvním patře se nachází obytný prostor s kuchyňským koutem odkud je vstup na lodžii, odkud je výhled na zahradu. Je zde
také menší pokoj a koupelna se sprchovým koutem a toaletou.
V mezipatře se nachází samostatný pokoj.
V druhém patře se nachází celkem 3 místnosti a koupelna, přičemž z jednoho pokoje je vstup na lodžii, která nabízí pohled
do nedalekého údolí potoku - Cecima.
Dům je postavený z cihel a tvárnic. Střecha je betonová. V roce 2003 došlo k částečné rekonstrukci. V domě je ústřední
topení. Vytápění domu a dodávka teplé vody je zajištěna plynovým kotlem. Dům je napojen na vlastní přívod vody z vrtané
studny na zahradě.
Kanalizace splašková je svedena do žumpy na vyvážení.
Město Blovice leží v údolí řeky Úslavy přibližně 20km od Plzně a s tím je spojena možnost aktivního odpočinku. Ve městě se
kromě Gymnázia, Základní a Mateřské školy nachází také Kulturní dům s Městskou knihovnou, Dům dětí a mládeže, Základní
umělecká škola a mnoho dalších objektů nejen pro volnočasové aktivity. Je zde také velmi dobrá nákupní obslužnost.
V Blovicích je autobusové a vlakové spojení, neboť leží na hlavní trati Plzeň – Nepomuk.
Dům je v osobním vlastnictví a koupi lze ﬁnancovat hypotékou, s jejímž vyřízením Vám rádi pomůžeme.
Vřele doporučuji prohlídku.

Typ

domy, rodinný

Stav objektu

Dobrý

Lokalita

Luční, Blovice

Energetický štítek

G

Město

Blovice

Poloha objektu

v bloku

Okres

Plzeň-jih

Rok kolaudace

2008

Vlastnictví

Osobní

Datum nastěhování

1.7.2022

Budova

Cihlová

Půdní vestavba

Ne

Typ domu

patrový

Vybavení

Velikost

5 a více pokojů

Balkón
Garáž
Parkovací místo

Plocha užitná

242 m2

Plocha pozemku

725 m2

