Dřevěná chata v Záhořánském údolí
Na Libřici, Davle, Praha-západ

750 000 Kč
V rámci All inclusive servisu, Vám nabízíme k prodeji dřevěnou chatu stojící na vlastním pozemku v malebné krajině
Záhořanského údolí, které je vzdáleno 2 minuty po dobré příjezdové cestě od obce Davle vzdálené 12 km od hlavního města
Prahy. Chata je postavena na zvýšené betonové podezdívce, je do ní zaveden elektrický proud a přivedena voda z vlastní
studny, která je na pozemku. V chatě je jedna malá místnost s postelí, pokoj s kuchyňskou linkou, lednicí, jídelním stolem a
menší sedačkou. V kuchyni jsou kamna na tuhá paliva a schody do podkroví, kde je vybudován spací prostor. Chata má
upravenou zahradu se vzrostlými okrasnými dřevinami a nachází se na ni zahradní domek s WC. Pro parkování lze bez
problému využít prostor před zahradou. V blízké obci Davle naleznete veškerou občanskou vybavenost včetně lékaře,
obchodů, kaváren. Dále je tu železniční i autobusová zastávka s pravidelným spojením 30 min do Prahy. Doporučuji osobní
návštěvu, neboť doprovodné fotograﬁe neposkytnou celkovou atmosféru této krásné lokality.

CENA
Cena objektu

750 000 Kč

Popis

REZERVOVÁNO

Provize

Včetně provize

Poplatky

Včetně poplatků

Právní servis

Včetně právního servisu

Hypotéka

ANO

LOKALITA
Okres

Praha-západ

Obec

Davle

Ulice

Na Libřici

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0130

Datum aktualizace

26.11.2020

Poloha objektu

Samostatný

Petra Malá
Tel.: +420 604 501 385
E-mail: petra.mala@stereoreality.cz

Číslo nabídky: 0130
stereo-reality.cz/reality/0130/

Druh objektu

Dřevěná

Umístění objektu

Polosamota

Dispozice

2 pokoje

Vybaveno

Částečně
2

Zastavěná plocha m
2

25
35

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

209

Počet podlaží objektu

2

Elektřina

Elektro - 230 V

Ostatní

Plot

Topení

Lokální tuhá paliva

Doprava

Vlak, autobus

POPIS OBJEKTU
Kategorie

Chaty a rekreační objekty

Typ domu

Přízemní

Stav objektu

Dobrý

Voda

Voda - zdroj pro celý objekt

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Vyhláška

Petra Malá
Tel.: +420 604 501 385
E-mail: petra.mala@stereoreality.cz

Vyhláška 78/2013 Sb

Číslo nabídky: 0130
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