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Celková cena: 39 376 350 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

Cena za m²: 1 950 Kč

ID zakázky: 3316-R

Aktualizace: 15.04.2019

Umístění objektu: Centrum obce

Plocha pozemku: 20193 m

Bus MHD: Úsilné (143 m)

Vlak: Hrdějovice (1949 m)

Bankomat: Bankomat ČSOB (1195 m)

Pošta: Pošta Borek - Česká pošta, s.p. (1059 m)

Sportoviště: Koupaliště Borek (819 m)

Restaurace: Starověká Chýše (161 m)

Obchod: NORMA (901 m)

Škola: ZŠ a MŠ Borek (1416 m)

Nabízíme k prodeji komerční – průmyslový pozemek označený územním plánem města jako Plochy

výrobní a skladovací. Celková výměra pozemku činí 20.193 m2. Zastavitelnost pozemku (popř. areálu

je 50% s velikostí jednotlivých objektů max. 50x30 m. Vodu nutno řešit vlastním vrtem, elektrika VN –

rezervovaný příkon, kanalizace splašková, dešťovou vodu řešit na vlastním pozemku. Pozemek je

součástí průmyslové zóny a nachází se v blízkosti hlavního tahu České Budějovice – Praha, Jindřichův

Hradec.

Stěhujete se? Mrkněte na 10 rad, které vám ušetří starosti, peníze i čas.

V okolí najdete:

Kontaktovat:
Radek Kujal
Mobil: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email

RONDO - obchodní a realitní společnost, s.r.o.

ulice Mánesova 423/60, 37001 České Budějovice - část obce České Budějovice 6

http://www.rondocb.cz

Více o společnosti »

Prodej komerčního pozemku 20 193 m²
Úsilné - část obce Úsilné, okres České Budějovice    Panorama

39 376 350 Kč (1 950 Kč za m²)
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: 264/1⇗

Obec: Úsilné [535494]⇗

Katastrální území: Úsilné [774731]

Číslo LV: 427

Výměra [m2]: 20193

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Adler František Ing., Jubilejní 2856/16a, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Více informací k cenovým údajů nalezenete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice⇗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 12.05.2019 17:00:00.

© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗ 
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.

Verze aplikace: 5.5.5 build 0

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
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