Pronájem 4+1 v rodinném domku
Křešín, Křešín, Příbram

14.800 Kč / měsíc
Hledáte bydlení blízko přírody na klidném místě? Nabízíme pronájem 4+1 v samostatném rodinném domě v obci Křešín,
který leží na severním úbočí brdských hřebenů. V domě je nově zrekonstruovaná kuchyňská linka a koupelna, možnost
parkování před domem. Kuchyňská linka je vybavená troubou, lednice je k dispozici v prostorách chodby. Koupelna je velmi
prostorná s rohovou vanou i sprchovým koutem. Ohřev vody a topení elektrické, voda - studna, platba 2000,- za os. ročně kanalizace + popelnice, možnost pronájmu se psem menšího plemene, zvyklý na bydlení v bytě, platba ročně obci. Pronájem
bytu se týká pouze obytné části domku s možností využití prostorů před ním, kde najdeme krásný výhled na náměstí
Křešína, rybník a kapličku „Neposkvrněné Panny Marie“, léta Páně 1855, kde jsou na jaře prováděny májové pobožnosti.
Okolo kapličky je deset velkých stromů – lípy a javory. V katastru obce se nachází chráněné území zvané „Na horách“, kde
na jaře roste koniklec a jiné chráněné rostliny. Okolní lesy jsou rájem houbařů a krajina je vhodná pro rekreaci.

CENA
Cena nájmu

14.800 Kč / měsíc

Poznámka

+ 3500,- poplatky

Provize

+ provize RK

LOKALITA
Okres
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Ulice

skryto

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

4435

Datum aktualizace

10.06.2020

Poloha objektu

řadový

Druh objektu

Cihlová

Umístění objektu

Centrum obce

Miroslava Kůsová
Tel.: 776 885 045
E-mail: kusova@domov-beroun.cz

Číslo nabídky: 4435
domov-beroun.cz/reality/4435/

Dispozice

1 pokoj

Vybaveno

Částečně
2

Zastavěná plocha m
2

100
100

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

100

Počet podlaží objektu

1

Stavba

Ostatní

Počet bytů

1

POPIS DOMU
Kategorie

Domy a vily

Číslo podlaží v domě

1

Druh domu

rodinný dům

Typ domu

Přízemní

Stav domu

Dobrý

Odpad

Septik, jímka
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