Prodej rodinného domu zastavěná plocha 149 m2
pozemek 1018 m2
Šenov, Ostrava-město

4 800 000 Kč
Nabízíme Vám k prodeji plánovanou výstavbu přízemního rodinného domu na ul. Do Dědiny v části Šenov u Ostravy.
Předpokládané dokončení výstavby červen 2021. Základní cena domu je cena ve variantě k dokončení. Zahrnuje - pozemek,
stavební povolení, betonovou základovou desku s vodorovnou kanalizací a prostupy, protiradonovou izolaci, dřevostavbu s
montovaných dílů, betonová střešní krytina, zateplení, cementobetonovou podlahu, okapy a svody(pozink), plastová okna,
rozvody elektřiny, rozvod vody a kanalizace, vnitřní omítka, výmalby bílá, zabudovaný záchod Geberit a venkovní úprava
fasády(vystěrkovaná lepidlem). Dům je možný pořídit také ve variantě na klíč za cenu 5.700.000,- Kč. V tomto případě bude
dům obsahovat navíc kompletní sanitu, vodovodní baterie, umyvadla, vypínače, zásuvky, dlažba, plovoucí podlaha,
obložkové dveře. Montáž a dodávka kuchyně není součástí ceny. U tohoto domu oceníte kompletní službu. Ušetříte spoustu
starostí a velké množství času jak s vyřizováním stavebního povolení tak se samostatnou stavbou. Prohlídka výstavby
obdobného domu v přiloženém časosběru a fotky interiéru standardního vybavení.

CENA
Cena domu

4 800 000 Kč

Poznámka

Cena včetně pozemku před dokončením

LOKALITA
Okres

Ostrava-město
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Šenov

Ulice

skryto

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

20004

Datum aktualizace

20.01.2021

Poloha objektu

Samostatný

Druh objektu

Dřevěná

Umístění objektu

Okraj obce

Dispozice

5 a více pokojů
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Vybaveno

Ano
2

Zastavěná plocha m
2

149
139

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

1018

Počet podlaží objektu

1

Počet teras

1

Počet parkovišť

2

Zástavba

Obytná

Doprava

Dálnice, silnice, MHD

Komunikace

Asfaltová, neupravená

Výška stropu
Rok rekonstrukce
Rok výstavby
Rok kolaudace

2020

POPIS DOMU
Kategorie

Domy a vily

Číslo podlaží v domě

1

Druh domu

rodinný dům

Typ domu

Přízemní

Stav domu

Projekt

Voda

Voda - dálkový vodovod

Odpad

Septik

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

B - Velmi úsporná (příloha)

Vyhláška

78/2013 Sb.

Spotřeba

0 kWh/m² za rok
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