Mikulov Teplice, prodej RD
Tržní náměstí, Mikulov, Teplice

1 349 000 Kč
Nabízíme vám exklusivně k prodeji zajímavý objekt starobylého domu v centru historické zástavby Mikulova - největšího
střediska zimních sportů na Teplicku. Dům je před kompletní rekonstrukcí a adaptací na bydlení či provoz ubytovacích
služeb. Tento dům se skládá ze sklepa, členité přízemí mající stropní klenby (200m2), první patro (200m2), veliká prostorná
půda se třemi patry s výhledem na sjezdovku. Dům je tak prostorný a dobře řešený s hlavním vchodem a schodištěm přímo
uprostřed budovy, že nabízí spoustu možností dle přání majitele jako je rodinný dům(horská chata), ubytovna, rekreační a
školící středisko,penzion, dům s byty či horskými apartmány(k prodeji či k pronájmu) nebo jako školka či škola. Za domem se
rozprostírá menší zahrada, vhodná na parkovaní. Před dům i za něj lze přijet po veřejné komunikaci. Hezké místo pro rodinné
bydlení milovníků hor a přírody či skvělá šance k podnikání v turisticky atraktivním a vyhledávaném horském letovisku.
Vodovod a kanalizace (nová) obecní. Přípojka elektřiny.Průkaz energetické náročnosti: G, skupina energetické náročnosti
budovy může být změněna po přepracování průkazu. Doporučuji prohlídku!

CENA
Cena domu

1 349 000 Kč
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č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0142

Datum aktualizace

30.11.2019

Poloha objektu

řadový

Druh objektu

Cihlová

Umístění objektu

Centrum obce

Dispozice

5 a více pokojů

Martin Vajgert
Tel.: +420 774 111 212
E-mail: martin.vajgert@dreamsreality.cz

Číslo nabídky: 0142
dreamsreality.cz/reality/0142/

Vybaveno

Ne
2

Zastavěná plocha m
2

250
600

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

540

Počet podlaží objektu

2

POPIS DOMU
Kategorie

Domy a vily

Druh domu

rodinný dům

Typ domu

Patrový

Stav domu

Dobrý

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

78/2013 Sb.
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