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130 00, Česká republika

Prodej domu 6+3, Praha 10, Dubeč

Eč: PD250

Obytná plocha

Nabídka již není aktivní
2
305m

Typ vlastnictví

Osobní

Parkování

Garáž

Konstrukce budovy

Cihla

Dostupnost

ihned

Dispozice

8+1

Balkón

Ano

Sklep

Ne

Zahrada

Ano

Celkem pater

2

Počet nadzemních
podlaží

3

Možno hypotéka

Ne

Zastavěná plocha

126m2

Nebytová plocha

16m2

Plocha parcely

586m2

Užitná plocha

305m2

Stav nemovitosti

Rozestavěná nemovitost

Rok výstavby

2 013

Parkování

Garáž, Venkovní stání, U domu
(veřejné)

Vedení PC sítě

Ano

Telefonní přípojka

Ano

Zařízeno

Nezařízeno

Charakter obce

Velké město

Rádi bychom Vám nabídli prodej samostatného rodinného domu v pražské městské části Dubeč. Jedná se o hrubou
stavbu domu v nové části obec nacházející se v nové zástavbě, v blízkosti náměstí i MHD.
V přízemí domu je připraven prostor pro krb, obývací pokoj, kuchyň, koupelen. Ve druhém patře jsou další pokoje s
možností vytvoření samostatného vstupu. Pak se vystupuje do podkroví, kde je možnost dostavět třetí bytovou jednotku.
220/ 380, je zde až do podkroví připraveny topenářské stoupačky. V domě je také připraven druhý vodovodní okruh pro
připojení tepelného čerpadla, v domě je dostatečné množství rozvodů, po celém domě jsou připraveny rozvody pro
zabezpečení domu, odpadní roura má průměr 100 mm, což je dostačující i pro drtičku. V domě je i druhý vodovodní
okruh využívající užitkovou vodu z vlastní studny na pozemku, což také uspoří provozní náklady. Dům byl původně
stavěn jako 6+3, s tím, že je možné mít 3 samostatné jednotky a je zde možnost mít ještě jeden samostatný vchod, což
je zajímavé, neboť majitel může bydlet v domě a zároveň jej může i pronajímat.

Kontakt na makléře
Diana Polívková
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