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Prodej rekreačního objektu, Mnichovice, Božkov (okres Praha-východ)

Prodej chaty 31 m2, pozemek 968,5 m2,
Mnichovice - Božkov u Mnichovic,
Středočeský kraj
ČÍSLO ZAKÁZKY: 215518 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA:
Mnichovice, Božkov (okres Praha-východ),
Svahová

Prodej chaty 31 m2, pozemek 968,5 m2, Mnichovice - Božkov u
Mnichovic, Středočeský kraj

V zastoupení majitelky nabízíme k prodeji chatu v Mnichovicích -
Božkově, pouhých 18 km od Prahy. Dřevěná chata se zastavěnou
plochou 31 m2 je zapsána v KN, avšak nemá přidělené evidenční
číslo. Je postavena na parcele o výměře 877 m2 + 91,5 m2 (což je
podíl 1/4 na příjezdové cestě). Chata je obklopena nádhernou
zahradou kde najdete opravdu skvostné stromy, keře, azalky,
rododendrony a další. K dispozici jsou veškeré IS, tj. voda, elektřina,
kanalizace, plyn, telefon, internet a vlastní kopaná studna. Na
pozemku lze případně postavit rodinný dům o zastavěné ploše max.
87,7 m2 nebo s podkrovím o obytné ploše cca 150 m2          s
výškou hlavní římsy 6 m. V Mnichovicích najdete kompletní
občanskou vybavenost a to MŠ, ZŠ, obchody, restaurace, zdravotní
středisko, lékárnu, poštu, zastávky veřejné dopravy, vlakové nádraží
(38min na Praha Hl. nádraží), dětská hřiště, sportoviště, lyžařský a
sportovní areál. Velmi dobrá dostupnost Prahy - 18 km po D1, žel.
stanice 700m. Božkov je součást města Mnichovice. Nachází se 1
km na jihozápad jejich středu. Krom několika historických stavení z
19. a počátku 20. století a vil, patří mezi pamětihodnosti Božkova
kříž z 19. století a čtyři památné lípy malolisté. Na západ leží
Božkovský rybník na Kunickém potoce a za ním prochází dálnice
D1. Jižně, již na katastru Mirošovic, se nachází přírodní památka
Božkovské jezírko. Více informací Vám sdělí náš makléř.

CENA: (za nemovitost) 5 300 000,- Kč

Informace o nemovitosti
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Prodej rekreačního objektu, Mnichovice, Božkov (okres Praha-východ)

Druh objektu smíšená

Stav objektu velmi dobrý

Vlastní pozemek (m2) 968

Umístění objektu klidná část obce

Vybaveno Částečně zařízeno

Topení Lokální - tuhá paliva

Doprava vlak
příměstská doprava

Elektřina 380 V

Voda vlastní studna

Občanská vybavenost Kompletní síť obchodů a služeb

Parkování venkovní stání

Zastavěná plocha (m2) 31

Plocha parcely (m2) 968

Užitná plocha (m2) 31

Plocha zahrady (m2) 846

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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