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Prodej, Rodinné domy, 202m² - Jesenice - Osnice

Kateřina Mládková
602 684 997
katerina.mladkova@fronesis.cz

19 900 000 Kč
včetně provize, včetně právního servisu

G (PENB nedodán)
Hledáte klidné rodinné bydlení s výbornou dostupností? Pak se přijďte podívat na novinku v ulici Na
Blatech.
Dům, který nabízí naprosté soukromí na zahradě díky vzrostlému živému plotu, byl sice kolaudován už
před cca 20 lety a zaslouží si již nějaké úpravy (hlavně v interiéru), ale má naprosto dokonalé umístění.
Není snad snem mnohých z nás zvládnout odvoz dětí do školy maximálně do 5 minut a v ušetřeném čase
si jít třeba zaběhat? A co třeba běhání v Průhonickém parku? Nebo sednout na kolo a být hned na
cyklostezce? To se vám zde může velmi snadno splnit.
Blízkost prestižní Sunny Canadian International school (mateřská škola, základní škola a gymnázium) je
od domu jen 650 m. Další škola - nově otevřená v září 2021, základní škola Zdiměřice, je od domu pouhé
2 km.
Cyklostezka, na kterou se dá najet rovnou z ulice Na Blatech, vede okolo Pumptracku Jesenice (volně
přístupný cyklistický park) přímo k Průhonickému parku. Ten je od domu vzdálený 1 km - na kole 3 min,
pěší procházka 15 minut.
Zateplený zděný dům má dvě patra. V přízemí je obývací pokoj s východem na terasu a k bazénu,
kuchyně propojená s obývacím pokojem, 2 pokoje, koupelna a technická místnost. V patře jsou další 2
pokoje a koupelna. Kromě toho jsou zde další 2 místnosti, v současné době kvůli velkému sklonu střechy
využívané jako půda, ale úpravou střechy by z nich mohly vzniknout plnohodnotné pokoje.
I na auta je zde dost prostoru - garáž pro 1 auto a zděný přístřešek pro další 2 auta. Přístřešek stačí
uzavřít vraty a i z něj může být garáž.
Dům je napojený na vlastní studnu. Vytápění je pomocí elektrického kotle. Veškeré inženýrské sítě (voda,
plyn a kanalizace) jsou na hranici pozemku.
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Opravdu velmi hezké místo na bydlení, připravené na to, aby si ho nový majitel upravil dle vlastního vkusu.
Průkaz energetické náročnosti se teprve zpracovává, proto se musí uvádět třída G. Náklady na provoz
domu jsou 5 000 Kč měsíčně.
Kategorie
Lokalita
Okres
Velikost
Plocha užitná
Plocha pozemku
Plocha zastavěná
Plocha zahrady
Počet podlaží
Stav objektu
Budova
Typ domu
Poloha objektu
Fronesis
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Rodinné domy
Na Blatech, Jesenice - Osnice
Praha-západ
5 a více pokojů
202 m²
926 m²
184 m²
742 m²
2
Velmi dobrý
Cihlová
Patrový
Samostatný

Umístění objektu
Zástavba
Parkování
Garáž
Lodžie
Bazén
Doprava
Voda
Elektřina
Plyn
Odpad
Topení
© 2021 Realman

Klidná část obce
Obytná
Ano
Ano
ano
ano
Dálnice, Silnice, MHD
Místní zdroj, Dálkový vodovod
230V
Plynovod
Veřejná kanalizace, Jímka
Ústřední elektrické
E-mail: k.gricova@seznam.cz

14:07:43 10.11.2021
7aace8d3d67b3f98252abd8af853cab1

© 2004-2021 Sreality.cz Realitní software

14:07:43 10.11.2021
7aace8d3d67b3f98252abd8af853cab1

