
Prodej rodinného domu 5+1, 185 m2, Dolní Němčí

Naše společnost Vám nabízí ke koupi rodinný dům v obci Dolní
Němčí. Dům má dispozici 5+1, užitnou plochu 185 m2. Celková
velikost  pozemku  300  m2.  Umístění  domu  je  v  klidné  částí
Dolního Němčí, v dosahu všech služeb. Jedná se o koncový dům
v řadové zástavbě. Původní stáří domu je z roku 1960, v roce
1976 bylo přistavěno 2.NP. Orientace domu na JV. -  Částečně
podsklepeno  –  kotelna,  sklad  uhlí.  -  Konstrukce  je  cihlová,
betonové podlahy i stropy. Střešní krov i věnce v dobrém stavu.
Pálená krytina. - Podlahy parkety, lino a dlažba. - Okna plastová,
stáří  10 let,  2skla.  -  Elektřina v mědi,  rozvod vody částečně v
plastu, část v pozinku. -  topení pomocí kotle Viadrus na tuhá
paliva  (stáří  5  let)  nebo plynového kotle  (stáří  10 let)  -  voda
obecní, a k dispozici i rozvod z vlastní studny. V každém patře je
samostatná koupelna a WC. Ve 2.NP je pokoj, který dříve sloužil
jako druhá kuchyně – rozvod studené, teplé vody a odpad. Na
zahradě se nachází zděný zahradní domek a přístřešek na sklad
dřeva. Dále pak dvě vzrostlé jabloně. Vedle zahrady je oplocený
pozemek 200 m2, který je možno pronajmout k užívání od obce.
Dolní Němčí leží 17 km Jihovýchodně od Uherského Hradiště a
11 km jižně od Uherského Brodu. Počet obyvatel  je necelých
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Typ nabídky: Prodej
Typ nemovitosti: Dům
Dispozice: Rodinný
Obec: Dolní Němčí
Obytná plocha: 185m2

Plocha parcely: 300m2

Konstrukce: Cihlová
Typ vlastnictví: Osobní

3 000 000,00 Kč /
nemovitost
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3000. V obci je veškerá občanská vybavenost, včetně základní
školy do 9 třídy a knihovny. Kousek od domu je dětské hřiště,
dále pak k dispozici víceúčelové hřiště, skate park, diskgolf apod.
Dolní Němčí získalo v roce 2018 prestižní ..
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