
PROKOPOVA, VLAŠIM

Rok výstavby: 1985
Energetická
náročnost budovy: C

Vytápění: 
Dálkové, radiátory

Částečně vybaveno:
myčka, mw.trouba,
indukční deska, el.
trouba

Prodej zrekonstruovaného
byt 3+kk/L, 67 m²

Koupelna

Obývací pokoj

Nabízím k prodeji bytovou jednotku 3+kk/L,
po kompletní rekonstrukci, v blízkosti
historického centra města Vlašim, v ulici
Prokopova. Byt je umístěn v 7.NP/7NP
revitalizovaného panelového domu. Jeho
výměra je 67 m² a příslušenství tvoří sklepní
koje. Byt je v osobním vlastnictví. Bytový dům
byl vystavěn v 90-tých letech a v průběhu let
postupně modernizován. (zateplení fasády,
plastová okna, bezpečnostní dveře, zasklené
lodžie). 

Kuchyň

Stav nemovitosti: 
Po rekonstrukci

Parkování: 
U domu (veřejné)

4.400.000 Kč



Vlastní rekonstrukce bytu byla dokončena v roce 2022. V bytě byla zachována
původní dispozice, ale vše ostatní bylo vyměněno a nahrazeno v duchu moderního a
současného bydlení. 

Interiérové dveře do pokojů, koupelny a na wc byly nahrazeny moderními dveřmi s
prosklením a obložkovou zárubní. Na podlahách, v celém bytě, vylita nová stěrka a
položen vinyl s korkovou izolační a protihlukovou vrstvou v dekoru přírodního dřeva. 

Původní koupelna a wc s umakartovým jádrem byly zcela nově vystavěny a vznikly
tak úžasné prostory, obložené velkoformátovým obkladem a dlažbou. V koupelně je
nadstandardní sprchový kout 90*90 cm se skleněnou zástěnou a keramickou
vaničkou. Nová designová umyvadla jsou položena na desce a nad nimi zrcadlo s
osvětlením. Toaleta je závěsná, Geberit. Vše vybaveno kvalitními doplňky Grohe. Na
stěně pak ještě otopný žebřík a přípojka na pračku se sušičkou. V koupelně je
dostatek místa i pro vestavěné komody.

 V celém bytě byla vyměněna elektroinstalace vč vypínačů a bodového osvětlení.
Nové jsou i rozvody vody do koupelny a kuchyně. Stropy mají sádrokartonové
podhledy. 

Prodej zrekonstruovaného byt 3+kk/L, 67 m²,
Prokopova, Vlašim



Kuchyně je vybavena novou kuchyňskou linkou na míru, a to včetně vestavěných
spotřebičů. Indukční deska, trouba, digestoř, mw. trouba a myčka nádobí vše v
jednotném designu od značky Mora. Granitový dřez s pákovou baterii od Franke je
nadčasovým doplňkem této kuchyně. Součástí kuchyně je potravin. skříň s plno-
výsuvy a mnoho dalšího úložného prostoru. 

Plastová okna jsou osazena žaluziemi. V rodičovské ložnici je navíc možnost
přímého vstupu na lodžii s prosklením a úžasným výhledem. Původní litinové
radiátory, dostaly nový bílý nátěr, mají termostatické hlavice a digitální měřiče. 

Celý byt působí světle a příjemné jsou kombinace bílé výmalby a kuchyně s hnědou
podlahou a béžové keramiky v koupelně. K bytu patří sklepní koje v suterénu domu.
S výměrou 3,2 m² je to dostatečný prostor k uskladnění sezónních věcí. 

Parkování je bezproblémové a možné před domem na veřejných parkovištích. Město
Vlašim je městem s dostatečnou občanskou vybaveností včetně škol, školek a
možností sportovního vyžití. Zimní stadion, koupaliště, nádherný zámecký park. To
vše v pochozí vzdálenosti od bytu. 

Dopravní dostupnost s okresním městem Benešov, zajišťují pravidelné linky
autobusu a vlak. Snadný je i nájezd na dálnici D1, a tak spojení s Prahou. Byt je volný
a ihned k dispozici. 

Nízké náklady na bydlení a blízkost centra města jsou jedny z mnoha benefitů
tohoto bydlení. Financování je možné i hypotečním úvěrem. Doporučuji. 

Více na https://mbrealinvest.cz/byt-3kk-prokopova-vlasim/
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