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Prodej samostatného RD, 115 m2, Pyšely (okres Benešov)

Prodej domu 4+1, pozemek 289 m2, Pyšely-
Středočeský kraj
ČÍSLO ZAKÁZKY: 215451 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Pyšely (okres Benešov)

Prodej domu 4+1, pozemek 289 m2, Pyšely- Středočeský kraj

V zastoupení majitele nabízíme přízemní, rodinný dům s malou
zahrádkou, stojící jen pár kroků od náměstí malebného městečka
Pyšely, ležícího pouhých 23 km od Prahy.  Nepodsklepený objekt se
smíšeným zdivem je v původním ale udržovaném stavu. Pro
dosažení současných standardů bydlení je však potřebná
modernizace. Nyní dispozičně 4+1 (čtyři pokoje, kuchyně, koupelna
s WC, další samostatné WC, chodba). Úpravou střechy a
vybudováním podkroví lze získat další obytné prostory. Dům je
napojen na veškeré inženýrské sítě. Ve městě je plná občanská
vybavenost, spolky a také sportovně relaxační centrum s golfovým
hřištěm LORETA. Od 19. století jsou Pyšely vyhledávaným místem k
rekreaci Pražanů, které přitahuje zdejší čerstvý vzduch, lesy a
posázavská krajina. Rozcestník turistických tras se nachází na
náměstí. Městem také prochází cyklistická trasa 0030 ze Senohrab
do Nespek a začíná zde trasa 0028 směřující do Dobřejovic. Pyšely
mají velmi dobrou dopravní dostupnost Prahy - buď po staré
Benešovské nebo po D1. Jezdí odtud také linky PID 337 (metro
Budějovická), 651 (vlak Senohraby) a 796 (vlak Čerčany). Možnost
financování BEZ prokazování příjmu.

CENA: (za nemovitost) 4 500 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Druh objektu smíšená

Stav objektu před rekonstrukcí

Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Vlastní pozemek (m2) 289

1 / 2



http://www.RealBonus.cz/nabidka/2502439

Prodej samostatného RD, 115 m2, Pyšely (okres Benešov)

Umístění objektu centrum

Telekomunikace Internet

Vybaveno Částečně zařízeno

Topení Ústřední - plynové
Ústřední - tuhá paliva

Doprava
vlak
dálnice
příměstská doprava

Elektřina 230 V

Voda dálkový vodovod
vlastní studna

Odpad Městská kanalizace

Plyn Zaveden

Občanská vybavenost
Škola
Školka
Kompletní síť obchodů a služeb

Zastavěná plocha (m2) 185

Plocha parcely (m2) 289

Ostatní Plot

Užitná plocha (m2) 115

Plocha zahrady (m2) 104

Komunikace asfaltová

Poloha objektu samostatný

Nemovitost nabízí

Bidli reality, a.s.
Jindřišská 889/17
Nové Město
110 00 Praha 1
 

Realitní makléř

Galina Kuthanová
Mobil: 774 110 007
info@bidli.cz
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