Prodej vícegeneračního domu 2+1 a 3+1 obec
Tasovice
Tasovice, Znojmo

5 790 000 Kč
Dům se nachází v klidném místě obce Tasovice. Tato vinařská obec leží nedaleko Znojma a protéká jí řeka Dyje. Rodinný
dům je patrový, kde přízemí disponuje dvěma obytnými místnostmi, kuchyní, koupelnou a samostatným wc. V patře pak
najdeme tři obytné místnosti, kuchyni a rovněž koupelnu a samostanou toaletu. V případě potřeby lze dům jednoduše
rozdělit tak, aby každá bytová jednotka měla samostatný vchod. Vytápění domu zajišťuje plynový kotel, ohřev vody bojlery.
Vedle domu je garáž (31 m2) a zahrádka (173 m2). Za domem se nachází dvůr a bývalé hospodářské budovy. Bývalá stodola
může sloužit jako úložné prostory, dílna či letní kuchyň. Dům je také částečně podsklepen. Pokud jste tedy vícečlenná rodina,
hledáte vícegenerační bydlení či investiční nemovitost v klidné vesnici nedaleko města, neváhejte se ozvat. Energetická třída
„G“ je uvedena dočasně, vzhledem k novele zákona č.406/2000Sb.o hospodaření s energií, po dodání podkladů bude
uvedena skutečná energetická třída této nemovitosti. V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat, rádi zajistíme i
ﬁnancování této nemovitosti.

CENA
Cena domu

5 790 000 Kč

Poznámka

Včetně provize, právního servisu a všech nákladů spojených s prodejem nemovitosti

Provize

Včetně provize

LOKALITA
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Znojmo

Obec

Tasovice

Ulice

skryto

č. domovní / č. orientační

skryto
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Prodej

Číslo zakázky

14081

Datum aktualizace
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K dispozici od
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Poloha objektu

řadový

Karolína Hammer
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Druh objektu

Smíšená

Umístění objektu

Klidná část obce

Dispozice

5 a více pokojů

Vybaveno

Ano
2

Zastavěná plocha m
2

236
166

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

534

Počet podlaží objektu

2

Stavba

Ostatní

Počet bytů

1

Datum nastěhování

21.06.2022

POPIS DOMU
Kategorie

Domy a vily

Druh domu
Typ domu

Patrový

Stav domu

Dobrý

Odpad

Kanalizace

Plyn

Plynovod

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

148/2007 Sb.
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