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Cena na vyžádání v kanceláři Číslo zakázky: 201-N01414

Zastavěná plocha 220 m2 Počet nadzemních podlaží objektu 2

Užitná plocha 197 m2 Plocha parcely 220 m2

Druh objektu Cihlová Stav nabízené nemovitosti Velmi dobrý

Atraktivní vila v Podolí s nádhernou zahradou, bazénem a 2 garážemi

Oáza klidu se středomořskou atmosférou na atraktivní rohové parcele o rozměru 913 m2 v klidné ulici v
pražském Podolí.

Velmi zachovalá a pečlivě udržovaná funkcionalistická dvoupodlažní vila s podlahou plochou 197 m2 a
dvougenerační dispozicí 6+2. Stavba vznikla kolem roku 1950 a od roku 1991 prošla několika rozsáhlými
rekonstrukcemi.

Na krásné jižně orientované a kaskádově uspořádané zahradě jsou desítky okrasných a ovocných stromů,
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skleník, dílna, pergola s grilem a bazén s protiproudem a vyhříváním tepelným čerpadlem.

V prvním nadzemním podlaží vily naleznete obývací pokoj, pokoj pro návštěvy, moderní kuchyni, jídelnu,
samostatnou toaletu, koupelnu a perlu tohoto domu, kterou je výtvarný ateliér, kde tvořil jeden z
významných malířů českého výtvarného umění 20. století. V ateliéru i obývacím pokoji jsou funkční krby.

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází samostatně využitelná bytová jednotka, kde je aktuálně ložnice
se zimní zahradou, dětský pokoj s lodžií, kuchyně, koupelna a samostatná toaleta.

V rohu pozemku jsou nově postaveny dvě garáže.

Vila byla stávajícími majiteli průběžně modernizována a je ve velmi dobrém technickém stavu. Budoucí
majitelé mohou tuto nemovitost využít k pohodlnému bydlení nebo vzhledem k unikátní atraktivitě lokality a
faktu, že se nejedná o památkově chráněný objekt, celý projekt pojmout jako výrazně větší developerskou
příležitost.

Uvádíme energetickou třídu G, protože průkaz energetické náročnosti bude teprve vypracován.

Více informací o ceně nemovitosti, možnostech prohlídky atd. Vám rád osobně poskytne makléř nemovitosti
Jan Halík.


