
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Jihočeský kraj  



Celková cena: 8 490 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

Poznámka k ceně: včetně provize, včetně
právního servisu

ID zakázky: 04096

Aktualizace: 25.02.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 131 m

Užitná plocha: 115 m

Plocha pozemku: 501 m

Plocha zahrady: 370 m

Parkování:

Rok kolaudace: 2017

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední plynové

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Vlak, Silnice, MHD,
Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída C - Úsporná č.
78/2013 Sb. podle
vyhlášky

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

185,0 kWh/m^2 za rok

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Bezbariérový:

Vybavení: Částečně

Spočítat hypotéku

Prodej samostatně stojícího rodinného domu 4+kk s parkovacím stáním v Boršově nad Vltavou u

Českých Budějovic. Celková plocha pozemku 501 m2, zastavěná plocha 131 m2. V domě se nachází

vstupní hala (vestavěná skříň) se vstupem na samostatné WC a do technické místnosti (přípojka na

pračku, plynový kotel, bojler na ohřev teplé vody), předsíň, koupelna (sprchový kout, vana, umyvadlo se

skříňkou, WC), ložnice (vestavěná skříň), 2 pokoje, obývací pokoj s kuchyní (vestavěné spotřebiče -

mikrovlnná trouba, elektrická trouba, indukční deska, myčka, digestoř) a se vstupem na terasu

(zastřešená). Na zahradě se nachází zahradní domek. Na podlahách dlažba, plovoucí podlaha. V

celém domě je zavedeno podlahové topení, vytápění zajišťuje plynový kotel. Okna plastová. Velmi

žádaná lokalita. Více informací u makléře. Na nemovitost Vám zajistíme výhodné financování.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 115 m², pozemek 501 m²
Příčná, Boršov nad Vltavou - Poříčí
8 490 000 Kč
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C ÚSPORNÁ

https://d18-a.sdn.cz/d_18/c_attachment_gW_U/J3WFli.pdf
https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=14.455696&y=48.931035&z=20
https://www.sreality.cz/


Cukrárna: Sněz mě! dorty na zakázku (2892 m)

Kino: Kino Kotva (4304 m)

Hřiště: Dětské hřiště Letní (116 m)

Večerka: Flop (330 m)

Hospoda: Klára Macháčková (322 m)

Veterinář: MVDr. Veronika Křížová (2439 m)

Restaurace: Restaurace U Kaštanu (733 m)

Bus MHD: Včelná, Pod tratí (230 m)

Pošta: Pošta Boršov nad Vltavou - Česk… (896 m)

Lékárna: Lékárna Před špitálem (3430 m)

Sportoviště: SK Planá, z.s. (1469 m)

Škola: ZŠ Boršov nad Vltavou (1286 m)

Vlak: Včelná (769 m)

Lékař: MUDr. Marie Heřmanová, s.r.o. (1486 m)

Školka: MŠ Včelná (884 m)

Bankomat: Bankomat ČSOB (3527 m)

Start:

Příčná, Boršov nad Vltavou - Poříčí

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

RK Stejskal.cz

Pražská tř. 1247/24, 37004 České Budějovice 3

http://www.rkstejskal.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Nabídka hypoték od

Seznam.cz, a.s. není zprostředkovatelem hypotečních úvěrů

Zadejte adresu cíle

Kateřina Navrátilová
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

6 792 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 25 396 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 142 593 Kč

Zjistit více

https://www.firmy.cz/detail/13140047-snez-me-dorty-na-zakazku-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/2525705-kino-kotva-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/12909121-flop-vcelna.html
https://www.firmy.cz/detail/2543757-klara-machackova-vcelna.html
https://www.firmy.cz/detail/13220355-mvdr-veronika-krizova-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/12962906-restaurace-u-kastanu-vcelna.html
https://www.firmy.cz/detail/432004-posta-borsov-nad-vltavou-borsov-nad-vltavou-porici.html
https://www.firmy.cz/detail/2125844-lekarna-pred-spitalem-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/2648858-sk-plana-z-s-plana.html
https://www.firmy.cz/detail/356442-zs-borsov-nad-vltavou-borsov-nad-vltavou-porici.html
https://www.firmy.cz/detail/13281832-mudr-marie-hermanova-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/2233954-ms-vcelna-vcelna.html
https://www.firmy.cz/detail/13250262-bankomat-csob-ceske-budejovice-7.html
https://www.sreality.cz/adresar/rk-stejskal-cz-ceske-budejovice-ceske-budejovice-3/3513
http://www.rkstejskal.cz/
https://www.sreality.cz/adresar/rk-stejskal-cz-ceske-budejovice-ceske-budejovice-3/3513
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.sreality.cz/adresar/rk-stejskal-cz-ceske-budejovice-ceske-budejovice-3/3513/makleri/72707
https://www.sreality.cz/adresar/rk-stejskal-cz-ceske-budejovice-ceske-budejovice-3/3513/makleri/72707
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3


Zobrazit více nabídek Reklama

Od 25 401 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 144 593 Kč

Zjistit více

Od 27 632 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.74%
RPSN: 2.76%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 947 705 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5b81ba1b2becef2b46195843&fixation=5


Spočítat hypotéku

Nabízím k prodeji novostavbu nízkoenergetického rodinného domu obci Včelná, okres České

Budějovice. Zastavěná plocha domu je 141 m2 a k domu dále patří oplocený pozemek o výměře 476

m2.  

Dům je postaven z tvárnic QPOR 30 cm + 15 cm zateplení. 

Dům je dispozičně řešen jako 4+kk (velikosti jednotlivých místností a jejich rozmístění viz. půdorys ve

fotogalerii). Podkroví domu je v současné době využíváno jako skladovací prostory. 

Na podlahách je v obývacím pokoji a kuchyni zátěžové PVC (lino), v dalších pokojích obyčejné PVC. V

ostatních částech domu je dlažba. Po celém domě je podlahové topení se samostatnou regulací do

každé místnosti. Okna jsou plastová. 

Prodej rodinného domu 141 m², pozemek 476 m²
Dolní, Včelná
8 900 000 Kč

© © © © © © © © © Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s.Seznam.cz, a.s., 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a , 2021 a dalšídalšídalšídalšídalšídalšídalšídalšídalší

C ÚSPORNÁ

https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=14.460811&y=48.931621&z=20
https://www.sreality.cz/


Celková cena: 8 900 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

ID zakázky: P022423

Aktualizace: 29.01.2021

Stav: Rezervováno

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 141 m

Užitná plocha: 141 m

Plocha podlahová: 141 m

Plocha pozemku: 476 m

Parkování:

Voda: Dálkový vodovod

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 400V

Energetická náročnost
budovy:

Třída C - Úsporná č.
78/2013 Sb. podle
vyhlášky

Vybavení:

Výtah:

Vytápění zajišťuje plynový kotel nebo krb s výměníkem a rozvodem teplého vzduchu do celého domu,

k akumulaci nahřáté vody slouží 700 l akumulační nádrž. Oba zdroje vytápění se mohou vzájemně

doplňovat nebo je lze využívat každý zvlášť. 

Vjezd na oplocený pozemek je přes dálkově ovládanou bránu. Na pozemku se dále nachází zastřešené

stání na auto, dílna, pergola s krbem, terasa pevně spojená s domem a bazén.  

Samozřejmostí je napojení na obecní kanalizační a vodovodní systém a plyn. 

Jedná se o velmi zajímavou nabídku a určitě doporučuji prohlídku. V případě zájmu zajistím

financování na koupi nemovitosti.
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Cukrárna: Sněz mě! dorty na zakázku (2684 m)

Kino: Kino Kotva (4083 m)

Hřiště: Dětské hřiště (34 m)

Večerka: Flop (413 m)

Hospoda: Klára Macháčková (141 m)

Veterinář: MVDr. Veronika Křížová (2237 m)

Školka: MŠ Včelná (936 m)

Bus MHD: Včelná, Pod tratí (382 m)

Vlak: Včelná (1109 m)

Restaurace: Restaurace U Kaštanu (980 m)

Lékař: MUDr. Marie Heřmanová, s.r.o. (1236 m)

Lékárna: Lékárna Před špitálem (3226 m)

Bankomat: Bankomat ČSOB (3329 m)

Sportoviště: TJ Malše Roudné (1190 m)

Pošta: Pošta Boršov nad Vltavou - Če… (1318 m)

Škola: ZŠ Boršov nad Vltavou (1706 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Dolní, Včelná

Cíl:

V okolí najdete:

Zadejte adresu cíle

https://www.firmy.cz/detail/13140047-snez-me-dorty-na-zakazku-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/2525705-kino-kotva-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/12909121-flop-vcelna.html
https://www.firmy.cz/detail/2543757-klara-machackova-vcelna.html
https://www.firmy.cz/detail/13220355-mvdr-veronika-krizova-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/2233954-ms-vcelna-vcelna.html
https://www.firmy.cz/detail/12962906-restaurace-u-kastanu-vcelna.html
https://www.firmy.cz/detail/13281832-mudr-marie-hermanova-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/2125844-lekarna-pred-spitalem-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/13250262-bankomat-csob-ceske-budejovice-7.html
https://www.firmy.cz/detail/13074983-tj-malse-roudne-roudne.html
https://www.firmy.cz/detail/432004-posta-borsov-nad-vltavou-borsov-nad-vltavou-porici.html
https://www.firmy.cz/detail/356442-zs-borsov-nad-vltavou-borsov-nad-vltavou-porici.html


Kontaktovat:

KUZO Partners s.r.o.

Olbrachtova 599/8, 29301 Mladá Boleslav II

https://kuzopartners.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Nabídka hypoték od

Seznam.cz, a.s. není zprostředkovatelem hypotečních úvěrů

Daniel Ambrůžek
Zobrazit telefon

Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

7 120 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 26 257 Kč měsíčně

https://www.sreality.cz/adresar/kuzo-partners-s-r-o-mlada-boleslav-mlada-boleslav-ii/1444
https://kuzopartners.cz/
https://www.sreality.cz/adresar/kuzo-partners-s-r-o-mlada-boleslav-mlada-boleslav-ii/1444
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7120000&maturity=30&value=8900000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.sreality.cz/adresar/kuzo-partners-s-r-o-mlada-boleslav-mlada-boleslav-ii/1444/makleri/84419
https://www.sreality.cz/adresar/kuzo-partners-s-r-o-mlada-boleslav-mlada-boleslav-ii/1444/makleri/84419
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7120000&maturity=30&value=8900000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3


Zobrazit více nabídek Reklama

Roční úroková sazba: 1.59%
RPSN: 2.00%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 452 709 KčZjistit více

Od 26 263 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.59%
RPSN: 2.00%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 454 709 Kč

Zjistit více

Od 26 627 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 586 003 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7120000&maturity=30&value=8900000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7120000&maturity=30&value=8900000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7120000&maturity=30&value=8900000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7120000&maturity=30&value=8900000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=5


Celková cena: 8 490 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

ID zakázky: 20080

Aktualizace: 24.01.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 152 m

Užitná plocha: 152 m

Plocha pozemku: 860 m

Parkování:

Garáž:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Silnice, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná
č. 148/2007 Sb. podle
vyhlášky

Bezbariérový:

Výtah:

Spočítat hypotéku

EXLUZIVNĚ nabízíme k prodeji rodinný dům v obci Plav. Obec Plav leží 11km jižně od Českých

Budějovic a rozkládá se v malebné krajině po obou březích řeky Malše.

Rodinný dům je o dispozici 4+kk, zastavěná plocha činí 191m2 a výměra pozemku je cca 820m2.

Dům je přízemní a tvoří ho velkorysý obývací prostor s kuchyňským koutem, 3 ložnice, oddělené WC,

prostorná koupelna s velkou hydromasážní vanou s dohřevem vody a samočisticím mechanismem.

Praktičnost domu podtrhuje velká šatna, samostatná spíž, garáž, kam se vejdou dva velké vozy, z níž

se dá vejít přes vstupní chodbu přímo do domu, technická místnost spojená s malou dílnou a pochozí

půda, jako místo pro uskladnění čehokoliv. V domě jsou použity kvalitní materiály, např. vinylové

podlahy, masivní dveře a obložky a odvedená práce na domu je ve vysoké kvalitě. Dům je napojen na

veřejný vodovod, pro topení a ohřev TUV je použito tepelné čerpadlo systému vzduch-voda. Jedná se

o novostavbu, kolaudace byla v roce 2018 a zatím není dokončena terasa a zahrada, majitel tak má

možnost si ji upravit k svému osobnímu vkusu.

Rádi vám pomůžeme se zajištěním financování.

 

Prodej rodinného domu 152 m², pozemek 860 m²
Plav, okres České Budějovice    Panorama

8 490 000 Kč
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B VELMI ÚSPORNÁ

https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=14.489685&y=48.901088&z=20
https://www.sreality.cz/


Cukrárna: Cukrárna Květoslava Beranová (3399 m)

Hřiště: Dětské hřiště (166 m)

Večerka: Koloniál Na Návsi (2930 m)

Hospoda: DOUDLEBSKÁ HOSPODA (1400 m)

Veterinář: MVDr. Eva Chválová (1887 m)

Vlak: Kamenný Újezd u Českých Bu… (3176 m)

Bus MHD: Plav (451 m)

Restaurace: Restaurace Klor (1138 m)

Školka: ZŠ a MŠ Doudleby (1451 m)

Škola: ZŠ a MŠ Doudleby (1325 m)

Lékař: JS Clinik s.r.o. - MUDr. Jan Saz… (3166 m)

Pošta: Pošta Kamenný Újezd - Česká … (3110 m)

Sportoviště: TJ Malše Roudné (3187 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Plav, okres České Budějovice

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

BYDLENÍČKO s.r.o.

U Černé věže 66/3, 37001 České Budějovice 1

https://www.bydlenicko.tv

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Nabídka hypoték od

Seznam.cz, a.s. není zprostředkovatelem hypotečních úvěrů

Zadejte adresu cíle

Ladislav Petr
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

6 792 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 25 048 Kč měsíčně

https://www.firmy.cz/detail/2033537-cukrarna-kvetoslava-beranova-kamenny-ujezd.html
https://www.firmy.cz/detail/13022117-kolonial-na-navsi-vidov.html
https://www.firmy.cz/detail/13010706-doudlebska-hospoda-doudleby-stranany.html
https://www.firmy.cz/detail/12832896-mvdr-eva-chvalova-kamenny-ujezd.html
https://www.firmy.cz/detail/2027914-restaurace-klor-doudleby.html
https://www.firmy.cz/detail/734905-zs-a-ms-doudleby-doudleby-stranany.html
https://www.firmy.cz/detail/356937-zs-a-ms-doudleby-doudleby.html
https://www.firmy.cz/detail/12841317-js-clinik-s-r-o-mudr-jan-sazma-kamenny-ujezd.html
https://www.firmy.cz/detail/432001-posta-kamenny-ujezd-kamenny-ujezd.html
https://www.firmy.cz/detail/13074983-tj-malse-roudne-roudne.html
https://www.sreality.cz/adresar/bydlenicko-s-r-o-ceske-budejovice-ceske-budejovice-1/19664
https://www.bydlenicko.tv/
https://www.sreality.cz/adresar/bydlenicko-s-r-o-ceske-budejovice-ceske-budejovice-1/19664
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.sreality.cz/adresar/bydlenicko-s-r-o-ceske-budejovice-ceske-budejovice-1/19664/makleri/94669
https://www.sreality.cz/adresar/bydlenicko-s-r-o-ceske-budejovice-ceske-budejovice-1/19664/makleri/94669
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3


Zobrazit více nabídek Reklama

Roční úroková sazba: 1.59%
RPSN: 2.00%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 017 392 Kč

Zjistit více

Od 25 053 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.59%
RPSN: 2.00%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 019 392 Kč

Zjistit více

Od 25 401 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 144 593 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=6792000&maturity=30&value=8490000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=5


Celková cena: 8 990 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Poznámka k ceně: včetně služeb RK. V
případě více zájemců
může RK využít pro výběr
kupujícího formu aukce.

ID zakázky: 762191

Aktualizace: 18.05.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 178 m

Užitná plocha: 150 m

Plocha podlahová: 178 m

Plocha pozemku: 693 m

Plocha zahrady: 515 m

Parkování: 2

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 120V, 230V

Doprava: Silnice, Autobus

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná
č. 148/2007 Sb. podle
vyhlášky

Vybavení: Částečně

Výtah:

Spočítat hypotéku

Nabízíme Vám k prodeji samostatný rodinný dům, jehož architektonické zpracování je inspirováno

současnými trendy, s promyšleným dispozičním uspořádáním a velkým důrazem na finální vnitřní

dokončení. Dům je umístěný v klidné části obce Oldřichov, 2 km Písek. Celková výměře je 693 m2.

Podlahová plocha je téměř 180 m2 a dispozice je 4+kk. Prostorný obývací pokoj s nadstandardní

kuchyní a jídelnou poskytuje jedinečný výhled do zahrady na slunnou terasu, která je jako stvořená pro

milovníky odpočinku či posezení s přáteli. Na zahradě je místo na bazén a dětská zóna. Půdorysné

řešení se dále skládá z designové koupelny, WC pro hosty, funkční prádelny, dvou samostatných

pokojů, ložnice, technické místnosti se samostatným vchodem a půdního prostoru. Společně vše tvoří

harmonicky komponovaný celek. Kvalitní povrchové materiály, které byly v celém domě použity,

představují trvalou hodnotu.Tato nemovitost je určena všem, kteří vyhledávají komfort, klid a dostatek

soukromí. Domluvte si prohlídku.

Prodej rodinného domu 150 m², pozemek 693 m²
Dobev - Stará Dobev, okres Písek    Panorama

8 990 000 Kč

2

2

2

2

2

X
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Prodej výstavby RD 4+kk, nízkoenergetická tř. B, Litvínovice, České Budějovice, 1073 m2

7 253 570Kč  ... Další   Zkuste se dotázat makléře, zda je možné o ceně jednat či ne.

 Energie chytré změny.
 Volat makléře   Napsat makléři   Připojit ke skupině na Facebooku

Popis

Prodej výstavby zděného nízkoenergetického rodinného domu o velikosti 4+kk, v obci Litvínovice, České Budějovice.

Cena včetně pozemku (poslední 3 parcely), jižní svah. Zastavěná plocha 114 m2 (dále i terasa a parkovací stání, lze i

garáž). Vnitřní dispozice domu : hlavní obývací místnost s jídelnou a kuchyňský kout, dále dvě ložnice a dětský pokoj,

koupelna, WC, spíž, šatna a technická místnost. Okna jsou v provedení "trojsklo", z obýváku výstup na terasu

francouzským oknem. V obýváku je umístěn komín pro krb. ZTV kompletní, tj. el., voda, kanalizace, plyn, internet.

Vytápění a ohřev TUV kotlem, zásobník na teplou vodu. Vnitřní dokončení (sanita, obklady, dlažba, podl. krytiny,

parapety, obložky a vn. dveře) nad rámec kupní ceny. Zastávka MHD 100 m, dále škola, školka, potraviny, restaurace.

Autem 5 min. do centra ČB. Krásný výhled na rybníky. Videoprohlídku zhlédnete na našich webových stránkách.

Rodinný dům konstrukce: Cihlová obytná: 104 m2 zastavěná: 114 m2 pozemek: 1073 m2

stav: Samostatně stojící stav: Novostavba lokalita: Klidná část obce Parkování

Prodáváte nemo
Získejte o 5-9 % vyšš
prověřených makléřů

http://leafletjs.com/
https://www.openstreetmap.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.mapbox.com/
https://track.adform.net/C/?bn=43164306
https://www.facebook.com/groups/267285393843965/
https://www.eurobydleni.cz/rozhrani/foto_zakazky/2020_11_14_b/8736142_132194936.jpg
https://www.eurobydleni.cz/domy/rodinny-dum/
https://www.eurobydleni.cz/byty/4_kk/
https://www.eurobydleni.cz/pozemky/
https://www.eurobydleni.cz/ostatni/parkovaci-stani/
https://www.eurobydleni.cz/domy/
https://www.eurobydleni.cz/byty/pokoj/
https://www.eurobydleni.cz/komercni-nemovitosti/restaurace/
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://fermakleri.cz/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKombi%2BObsah%2BZajmy%26utm_content%3DKombi%2BZajmy-Prodavate%2Bnemovitost%3F%26utm_term%3D-&c=58NB2HA8EKQJWHFDAT72V8D865ANYPNEZ4BMKFEMFZZ28ED7MKAIFNSY3CKFHNTQND9M5Y558C3YBB5TZSF83GVKENU6W8P47HXD339JU22U4A8UCZBW8T95SQJKV53TU5KSEJ7S8C7KSRGW8V3RMYRMIABRQ8WVRJJ45DBJ8G8Q4BFQCZMHYPNKDV4SZA3PACADUUYCJSYYW7P2HWM4AM9RPX3MWP4IDT5CEI3M8KBXCRG2E4ZSY6GJJGTUFGC7BST7N7CFJV8UKTXBK5JPRPQU79ZCW58EAS4JQQTVWZ4RHVFQVZZ4FY5AYBPDCGH4VY4KF8NUYKUEE36YQSW2FZEAP6HI9AUAP9KP98QHH9BE35332VM4RM4SI56YK5TDJNWPKRAF
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Evidenční číslo:

Typ:

Adresa:

Cena:

Vlastnictví:

Stav:

Umístění:

Typ budovy:

Konstrukce:

Plocha pozemku:

Plocha užitná:

Plocha zastavená:

Počet pokojů:

Počet NP:

Typ objektu:

Třída en. náročnosti:

Podle vyhlášky:

Prodej rodinného domu Litvínovice, stav je uveden jako novostavba, osobní vlastnictví, umístěný v lokalitě, kde je

klidná část obce, z celkového počtu 1 podlaží, o ploše 104 m2, pozemek o velikosti 1073 m2, se zastavěnou plochou

114 m2, a mnohem více na, Rodinné domy České Budějovice, je vybaven či je k dispozici parkování, terasa, elektro je

zavedeno, a to 230V, 400V.

Základní info

vyst_Litvinovi_D

Domy, Rodinný dům prodej

Litvínovice

7 253 570Kč

Osobní

Novostavba

Klidná část obce

Samostatně stojící

Cihlová

Plochy

1073 m

104 m

114 m

Počty místností, umístění

4

1

přízemní

Energetická náročnost budovy/bytu

 Energie chytré změny. B - velmi úsporná

vyhláška 78/2013 Sb.

Vybavení objektu

Parkování, Terasa

2

2

2

Prodáváte nemo
Získejte o 5-9 % vyšš
prověřených makléřů

http://leafletjs.com/
https://www.openstreetmap.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.mapbox.com/
https://www.eurobydleni.cz/domy/rodinny-dum/ceske-budejovice/obec-litvinovice/prodej/
https://www.eurobydleni.cz/domy/rodinny-dum/ceske-budejovice/
https://www.yello.cz/cs/domacnost/?utm_source=Eurobydleni&utm_medium=banner&utm_campaign=Yello_eurobydleni_0511_2020&utm_content=logo_slogan
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://fermakleri.cz/%3Futm_source%3Dsklik%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DKombi%2BObsah%2BZajmy%26utm_content%3DKombi%2BZajmy-Prodavate%2Bnemovitost%3F%26utm_term%3D-&c=58NB2HA8EKQJWHFDAT72V8D865ANYPNEZ4BMKFEMFZZ28ED7MKAIFNSY3CKFHNTQND9M5Y558C3YBB5TZSF83GVKENU6W8P47HXD339JU22U4A8UCZBW8T95SQJKV53TU5KSEJ7S8C7KSRGW8V3RMYRMIABRQ8WVRJJ45DBJ8G8Q4BFQCZMHYPNKDV4SZA3PACADUUYCJSYYW7P2HWM4AM9RPX3MWP4IDT5CEI3M8KBXCRG2E4ZSY6GJJGTUFGC7BST7N7CFJV8UKTXBK5JPRPQU79ZCW58EAS4JQQTVWZ4RHVFQVZZ4FY5AYBPDCGH4VY4KF8NUYKUEE36YQSW2FZEAP6HI9AUAP9KP98QHH9BE35332VM4RM4SI56YK5TDJNWPKRAF


Spočítat hypotéku

Předmětem prodeje, je nízkoenergetický, moderní, zděný RD 5+kk, deska 149m2, pozemek 1341m2,

Radětice 1,5km od lázeňského města Bechyně. Nemovitost není zatížena žádnými dluhy, exekucemi

nebo jiným omezením vlastnického práva, které by bránily převodu na nového vlastníka. Kolaudace

10/2018. Nyní je dům užíván, nastěhování však možné ihned.

Na nemovitost lze čerpat hypotéční úvěr.

V ceně nemovitosti je dodělání soklu a finální omítky dle barvy kupujícího (1,5 zrna, silikonová,

voděodolná, omyvatelná) a kuchyňská linka do 100 000,-Kč.

INVESTICE: vzhledem k půdorysu, viz fotografie, lze dům dobře využít i k jednotlivému pronájmu

pokojů, kde bude vchod do každého pokoje zvlášť a kde je možnost mít i před pokojem předzahrádku

např. s grilem a nadzemním bazénem. Další využití se nabízí na horní polovině zahrady, pro kterou je

připravena voda, v nezámrzné hloubce s uzávěrem v domě a též jsou i připravený a vyvedený okruhy

elektřiny.

V RD 5+kk (viz. půdorys) se nachází 4 x pokoj, 1x obývák s kk, 3 x WC, 1x bidet, 3x sprcha, 1x

zabudovaná rohová vana, 4x umyvadlo a 2x sprch. kout. Elektrický kotel Protherm Ray 9kW. Bojler

Dražice 200L. Okna a veškeré dveře jsou trojskla, německé profily od Okna.eu - silné rámy, všude

žaluzie a síťky. U dvou dětských pokojů je u dveří zámek zevnitř, jiné mají oboustranný zámek a zbytek

dveří se dá přizpůsobit. Dlažba, plovoucí podlaha. Vytápění podlahové – regulovatelných 7 okruhů,

možnost ovládaní i dle sms zpráv novým termostatem. Dům má tepelnou omítku, finální omítka

navržena viz.fotografie. U domu bylo myšleno při stavbě na různé další užitečné věci. Více informací na

prohlídce nebo po telefonu.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: jsou napojené. Voda-obecní. Odpad-kanalizace. El.-3x25A, EON. Energetický štítek

„B“.

K DOKONČENÍ: obklady ve sprchovém koutě, částečně venkovní toaleta, finální omítka.

INFORMACE: Dům se nachází v klidném místě obce, pěší zóna, v ulici 7 novostaveb. Zahrada skýtá

soukromý, jelikož sousedi mají okna na druhou stranu.

Radětice (okr. Tábor) se nachází nedaleko lázeňského města Bechyně (1,5km), kde je veškerá

občanská vybavenost, MŠ, 2x ZŠ, střední školy, obchody, Tesco, 2xCopp, Terno a jiné ochody, pošta,

lékárny a další. Sportovní areál, hřiště, atletická dráha, koupaliště. Praha – Chodov 1.15 min., Praha –

Budějovická 1.25 min. Písek 25 min. Tábor 30min. ČB 45min., Týn n.VL. 15min.

Prodej rodinného domu 128 m², pozemek 1 341 m²
Radětice, okres Tábor
6 200 000 Kč
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Celková cena: 6 200 000 Kč za
nemovitost, bez
poplatků, včetně
právního servisu (k
jednání)

ID zakázky: 01

Aktualizace: 02.04.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 149 m

Užitná plocha: 128 m

Plocha pozemku: 1341 m

Voda: Dálkový vodovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V, 400V

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná č.
78/2013 Sb. podle
vyhlášky

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Bezbariérový:

Výtah:

Cukrárna: Cukrárna U Lososů (3331 m)

Kino: Městské kino Bechyně (3357 m)

Hřiště: Dětské hřiště Radětice (436 m)

Večerka: COOP - TUTY (3290 m)

Hospoda: Obecní hospoda Radětice (411 m)

Veterinář: MVDr. Miroslav Dynda (3112 m)

Bankomat: Bankomat ČSOB (3300 m)

Sportoviště: Koupaliště Bechyně (2751 m)

Lékárna: Libušina lékárna (3340 m)

Škola: ZŠ Bechyně, Školní (3217 m)

Vlak: Bechyně (3583 m)

Bus MHD: Radětice (257 m)

Pošta: Pošta Bechyně - Česká pošta, … (3391 m)

Lékař: MEDI ARNIKA s.r.o. (2852 m)

Restaurace: Restaurace Mlýn Na Prádle (1531 m)

Školka: MŠ Jahůdka Bechyně (3611 m)

V Raděticích se nachází různé spolky. Divadelníci, fotbalisté, hasiči, rybáři, klub žen. V obci kulturní

akce, hasičský ples, maškarní ples, silvestr - ples, dětský silvestr, mikulášská pro děti, dětský den, den

žen, masopust, země živitelka, rybářské závody aj.

 

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Radětice, okres Tábor

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

2

2

2

X

X

Zadejte adresu cíle

Jaroslav Polák
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Seznam.cz LV

https://d18-a.sdn.cz/d_18/c_attachment_QR_b/rLxY
https://www.firmy.cz/detail/2628072-cukrarna-u-lososu-bechyne.html
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Celková cena: 5 650 000 Kč za
nemovitost

ID zakázky: 1372021

Aktualizace: 27.07.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Užitná plocha: 122 m

Plocha pozemku: 600 m

Voda: Místní zdroj

Topení: Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Dálnice, Silnice, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída A - Mimořádně
úsporná

Bezbariérový:

Nabízím zájemcům o výstavbu rodinného domu-stavbu RD na klíč i s pozemkem.

RD o rozměrech 14,3m x 8,5m bude připojen na veškeré sítě (vodovod, kanalizace, elektřina).

Založen bude na základových pasech se základovou deskou. Obvodové stěny budou vyzděny z

tvárnic YTONG tl. 250mm a budou zatepleny systémem ETICS s tloušťkou polystyrenu 140mm a

finální povrch bude ze šlechtěné omítky. Vnitřní příčky budou také z tvárnic YTONG. Nosné tloušťky

250mm a nenosné tloušťky 125mm. Podlahová konstrukce se bude skládat z hydroizolace, tepelné

izolace z podlahového polystyrenu tl. 100mm a vrchní mazaniny tl. 70mm.

Stropní konstrukce bude z dřevěných trámů, na kterých bude zavěšen SDK podhled. Strop bude

zateplen 30cm foukané izolace. Po dohodě je možné nerealizovat SDK podhled a nechat na stropě

pohledové stropní trámy. Konstrukce krovu bude také z dřevěných trámů. Na střeše budou pálené

tašky.

Okna budou plastová s izolačním trojsklem stejně jako vstupní dveře. Zastínění oken bude řešeno

venkovními roletami s elektrickým pohonem. V celém domě bude nainstalováno podlahové topení.

Vytápění budovy a ohřev teplé vody bude řešen prostřednictvím tepelného čerpadla zn. Stiebel Eltron

s akumulační nádrží.

Rozvody elektro budou realizovány dle standardních požadavků na RD. V domě nebude dokončena

koupelna (obklady, dlažby, zařizovací předměty) a nebude vybaven kuchyňskou linkou. Ve všech

místnostech vyjma koupelny budou vinylové podlahy. Interiérové dveře budou obložkové.

RD bude dokončen do jednoho roku od započetí stavby.

Uvedená cena stavby je včetně pozemku.

Prodej projektu na klíč 122 m², pozemek 600 m²
Skalice - Rybova Lhota, okres Tábor
5 650 000 Kč
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