
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Královehradecký kraj 



Realitní makléř: Roman Konopásek
Tel: +420 724 821 705

Email: roman.konopasek@fincentrum.com

Prodej rodinného domu 136 m2,
Měník

 Výtah: Ne  Garáž: Ne  Číslo zakázky: 16986

Název: Prodej rodinného domu 136 m2, Měník

Celková cena: 6 889 000 Kč

Hypotéka::

Adresa: Měník

Datum aktualizace: 4. 5. 2021

Druh objektu: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Zástavba: Obytná

Typ objektu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Umístění:

POPIS NEMOVITOSTI

Hledáte pro svou rodinu pohodové bydlení v přízemním zděném domě s velkou zahradou a v blízkosti lesů a přírody?
Jedna novostavba na Vás čeká v klidné obci Měník u Nového Bydžova, která je vzdálená 11 km od Chlumce nad Cidlinou
a 24 km od Hradce Králové.
Hlavní část domu o dispozici 4+kk tvoří moderně řešený obývací pokoj se vstupem na terasu, spojený s jídelnou a s
kuchyní. Na opačné severní straně domu je ložnice, 2 pokoje, koupelna s vanou i sprchou, samostatné WC a technická
místnost. Teplo domova Vám zajistí vodní podlahové vytápění přes elektro kotel. Vynikající energetická náročnost třídy
B dává záruku nízkých provozních nákladů. Dům je napojený na veřejný vodovod, kanalizaci i elektřinu 240/400 V a plyn
je na hranici pozemku. Z vlastní kopané studny je možné zavlažovat velkou zahradu, kde je dostatek prostoru i na
bazén.
Obec Měník se stále rozrůstá a místní obyvatelé si mohou zpříjemnit chvíle návštěvou parku, dětského hřiště a také
navštívit výběhy s koňmi, popřípadě blízké lesy a rybník. Pokud hledáte dům, kde se budete cítit komfortně, zavolejte a
se vším Vás na prohlídce seznámím.



UMÍSTĚNÍ OBJEKTU

PODROBNOSTI

Druh objektu: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Zástavba: Obytná

Typ objektu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Počet podlaží objektu: 1

Stavba: Rodinný dům

Zařízeno: Ano

Bezbariérové: Ano

Parkování: Ano

Terasa: Ano

Sklep: Ne

Garáž: Ne

Bazén: Ne

Zdroj vody: Místní zdroj, Dálkový vodovod

Rozvod topení: Ústřední elektrické

Typ odpadu: Veřejná kanalizace

Příjezdová komunikace: Asfaltová

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Silnice, Autobus

Plocha zastavěná: 136 m2

Plocha užitná: 136 m2

Plocha pozemku: 1395 m2

Rok výstavby: 2020

Rok kolaudace: 2020

Třída energetické náročnosti

budovy:
B - velmi úsporná

Typ certifikátu: podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.



Celková cena: 9 590 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně poplatků,
včetně DPH, včetně
právního servisu (k
jednání)

ID zakázky: 2341

Aktualizace: 22.02.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Plocha zahrady: 650 m

Parkování: 3

Datum nastěhování: Ihned

Datum ukončení
výstavby:

31.01.2021

Voda: Místní zdroj

Topení: Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet, Kabelové
rozvody

Spočítat hypotéku

Nabízíme vám k prodeji novostavbu exkluzivního rodinného domu s dispozicí 5+kk, která se nachází

na okraji Hradce Králové v obci Blešno. Novostavba (kolaudace leden 2021) je umístěna do současné

zástavby a disponuje velkou zahradou. Dům je vybaven nejmodernějšími technologiemi a kvalitními

materiály. Jedná se o přízemní rodinný dům do tvaru L na pozemku o celkové výměře 874 m2 s

možností půdní vestavby. Dispozice: vstupní chodba navazující na velkou šatnu, prostornou halu, z níž

se doleva dostaneme do prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem a spíží. Na obývací

pokoj navazuje velkorysá venkovní terasa ze sibiřského modřínu o velikosti 28 m2, která je orientovaná

na jižní stranu. Z haly se centrální chodbou prosvětlenou denním světlem, které zajišťuje světlík ve

stropě dostaneme do prostorné ložnice s výstupem na zahradu a do dvou dětských pokojů s výstupem

na terasu. Na chodbu navazuje pracovna s oknem, samostatná toaleta s umyvadlem, velká koupelna

se sprchovým koutem, vanou, dvojumyvadlem, žebříkovým radiátorem a další toaletou. Na koupelnu

navazuje technická místnost, kde je umístěno tepelné čerpadlo, prostor pro pračku a sušičku a domácí

vodárnu napojenou na vlastní studnu. V domě je podlahové teplovodní vytápění, které zajišťuje stejně

jako ohřev vody kvalitní tepelné čerpadlo Daikin, okna s trojskly s lepším útlumem hluku, osazena

venkovními elektrickými žaluziemi. Příčky jsou provedeny ze speciálních desek HABITO, moderní

bezfalcové dveře PORTA v bílé barvě s vysokým leskem, vinylové podlahy v dekoru dřeva, sádrové

gletované omítky, velkoformátové obklady a dlažby, příprava pro klimatizaci ve všech obytných

místnostech, internet optickým kabelem. Dům je zateplen 20cm polystyrenem, fasáda v kombinaci

bílá, antracit a dřevo dekor. Dům má z části sedlovou střechu z falcované lakované švédské oceli

RUUKKI v barvě antracit se skrytými okapními žlaby a z části plochou střechu. Plocha před domem je z

víceformátové betonové dlažby s komfortním vstupem do domu a možností parkování dvou a více

vozidel. Venkovní prostor domu zajišťuje trendové osvětlení značky PHILIPS.

Na pozemku se nachází studna, která je zavedena do domu s možností splachování WC a zalévání

zahrady. Na dům navazuje velká zahrada orientovaná na jih s dostatečným prostorem pro umístění

zahradního domku, bazénu, hracích prvků a zeleně. Pozemek je kompletně oplocen.

Prodej rodinného domu 152 m², pozemek 874 m²
Blešno, okres Hradec Králové
9 590 000 Kč
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B VELMI ÚSPORNÁ

https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=15.930641&y=50.213913&z=20
https://www.sreality.cz/


Umístění objektu: Centrum obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 183 m

Užitná plocha: 152 m

Plocha pozemku: 874 m

Elektřina: 230V

Doprava: Silnice, MHD

Energetická náročnost
budovy:

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

Vybavení:

Cukrárna: Cukrárna Sladký ráj (3193 m)

Přírodní

zajímavost:

Slepé rameno Orlice u Stříbrné… (2554 m)

Hřiště: Dětské hřiště Zahradnická (1388 m)

Večerka: Lukáš Jedlička (632 m)

Hospoda: Hostinec U Janků (665 m)

Veterinář: MVDr. Martina Halbichová Vítová (409 m)

Bus MHD: Podhůrská (576 m)

Vlak: Blešno (1010 m)

Školka: MŠ Třebechovice pod Orebem,… (1731 m)

Restaurace: Burger's (488 m)

Bankomat: Bankomat České spořitelny (3223 m)

Pošta: Pošta Blešno - Česká pošta, s.p. (355 m)

Škola: ZŠ a MŠ Hradec Králové, Lhote… (2785 m)

Sportoviště: Gladiator Race Arena (2519 m)

Lékař: MUDr. Marie Kopecká (4542 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Blešno, okres Hradec Králové

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

DONETTA s. r. o.

Ulrichovo náměstí 737/3, 50002 Hradec Králové

https://www.donetta.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

2

2

2
X

Zadejte adresu cíle

Jana Hubáčková
Zobrazit telefon

Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

7 672 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

https://www.firmy.cz/detail/12902863-cukrarna-sladky-raj-hradec-kralove-slezske-predmesti.html
https://www.firmy.cz/detail/12905457-lukas-jedlicka-blesno.html
https://www.firmy.cz/detail/13115338-hostinec-u-janku-blesno.html
https://www.firmy.cz/detail/12929256-mvdr-martina-halbichova-vitova-blesno.html
https://www.firmy.cz/detail/2391684-ms-trebechovice-pod-orebem-nepasice-trebechovice-pod-orebem-nepasice.html
https://www.firmy.cz/detail/13270122-burger-s-blesno.html
https://www.firmy.cz/detail/592339-bankomat-ceske-sporitelny-hradec-kralove-slezske-predmesti.html
https://www.firmy.cz/detail/215750-posta-blesno-blesno.html
https://www.firmy.cz/detail/357245-zs-a-ms-hradec-kralove-lhotecka-hradec-kralove-malsova-lhota.html
https://www.firmy.cz/detail/13265172-gladiator-race-arena-hradec-kralove.html
https://www.firmy.cz/detail/387134-mudr-marie-kopecka-trebechovice-pod-orebem.html
https://www.sreality.cz/adresar/donetta-s-r-o-hradec-kralove/370
https://www.donetta.cz/
https://www.sreality.cz/adresar/donetta-s-r-o-hradec-kralove/370
https://www.sreality.cz/adresar/donetta-s-r-o-hradec-kralove/370/makleri/52441
https://www.sreality.cz/adresar/donetta-s-r-o-hradec-kralove/370/makleri/52441


Nabídka hypoték od

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

Zobrazit více nabídek Reklama

Aktualizovat

Od 28 686 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 10 326 969 Kč

Zjistit více

Od 28 691 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 10 328 969 Kč

Zjistit více

Od 31 211 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.74%
RPSN: 2.76%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 11 236 300 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7672000&maturity=30&value=9590000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7672000&maturity=30&value=9590000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7672000&maturity=30&value=9590000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7672000&maturity=30&value=9590000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7672000&maturity=30&value=9590000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5b81ba1b2becef2b46195843&fixation=5


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zlevněno: 11 990 000 Kč za
nemovitost, včetně
právního servisu

Plocha pozemku: 2542 m

Plocha zahrady: 2399 m

Exkluzivně nabízíme k prodeji moderní, nízkoenergetický, rodinný dům 4+1 (143mz.p.) s terasou,

krytým garážovým stáním pro dva vozy, zahradním domkem a přístřeškem pro zbudování venkovního

posezení, vše zasazené v pečlivě udržované zahradě o ploše (2399m).

 

Umístění: nemovitost se nachází v obci Černilov, mimo hlavní komunikaci (8min/6.5km) od Hradce

Králové, na okraji obce. Dům je umístěn v klidné vedlejší ulici, na zahradu volně navazují pastviny a

pole.

 

Dispozice domu: zádveří, chodba, kuchyň, jídelna, obývací pokoj a terasa, koupelna, toaleta, ložnice a

dětský pokoj, hostinský pokoj či pracovna, šatna, technická místnost.

 

Technické údaje: objekt je vytápěn ústředním podlahovým topením s elektrokotlem, případně

krbovými kamny a vzhledem ke kvalitní izolaci budovy, plastovým oknům s trojskly a venkovním

žaluziím, jsou náklady na vytápění velmi nízké, ohřev vody el- bojlerem, do objektu je zaveden také

plyn, který majitelem není využíván, funkční internetové připojení optickým kabelem. Voda a

kanalizace městská, na zahradě vlastní studna. Dům je ve výborném stavebně technickém stavu.

Střešní krytina- betonová taška Bramac, zdivo pálená cihla Heluz, plastová okna s trojsklem a

venkovními žaluziemi, podlahové krytiny - Vinyl a keramická dlažba.

 

V místě kompletní občanská vybavenost(škola, školka, sportovní areál-fotbalové hřiště, tenisové kurty,

dětské hřiště, hřiště na pétangue, venkovní posilovna workout, sokolovna, kulturní a spolkový dům,

knihovna, pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, prodejna potravin, cukrárna, pizzerie s

pekárnou a další služby pro veřejnost). Obec Černilov se stala vyhledávanou lokalitou pro bydlení díky

svému občanskému vybavení, zdravému životnímu prostředí a snadné dostupnosti do krajského

města.

 

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Info o ceně nabízené nemovitosti Vám poskytne

makléř.

Prodej rodinného domu 110 m², pozemek
2 542 m²
Černilov, okres Hradec Králové
11 990 000 Kč
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C ÚSPORNÁ

Seznam.cz KK

https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=15.913637&y=50.265280&z=20
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/


Původní cena: 12 700 000 Kč

ID zakázky: 610531317

Aktualizace: Včera

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 143 m

Užitná plocha: 110 m

Plocha podlahová: 110 m

Voda: Místní zdroj, Dálkový
vodovod

Topení: Ústřední elektrické

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 230V

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída C - Úsporná č.
264/2020 Sb. podle
vyhlášky

Bezbariérový:

Cukrárna: Cukrárna a kavárna Apetit (591 m)

Hřiště: Dětské hřiště Černilov (703 m)

Večerka: Potraviny Černilov 270 (476 m)

Hospoda: U Šulců (501 m)

Veterinář: Veterina Smiřice (4992 m)

Pošta: Pošta Černilov - Česká pošta, s.p. (513 m)

Restaurace: Sport - club - restaurant (860 m)

Školka: Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Č… (797 m)

Sportoviště: Tenisová hala Smiřice (5034 m)

Bankomat: Bankomat České spořitelny (5144 m)

Lékař: Doktorka Smiřice s.r.o. - MUDr.… (5154 m)

Lékárna: Smiřická lékárna (5154 m)

Bus MHD: Černilov, U Ciprů (224 m)

Škola: Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Č… (797 m)

Vlak: Smiřice (5556 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Černilov, okres Hradec Králové

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

Milan Jaška, reality-cz

Zelená 751/55a, 50004 Hradec Králové - Kukleny

http://www.reality-cz.com

2
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2 X

Zadejte adresu cíle

Milan Jaška
Zobrazit telefon

Zobrazit telefon

Zobrazit email

Seznam.cz KK

https://www.firmy.cz/detail/13285217-cukrarna-a-kavarna-apetit-cernilov.html
https://www.firmy.cz/detail/12959463-potraviny-cernilov-270-cernilov.html
https://www.firmy.cz/detail/238612-u-sulcu-cernilov.html
https://www.firmy.cz/detail/12925903-veterina-smirice-smirice.html
https://www.firmy.cz/detail/215989-posta-cernilov-cernilov.html
https://www.firmy.cz/detail/1948312-sport-club-restaurant-cernilov.html
https://www.firmy.cz/detail/356687-masarykova-jubilejni-zs-a-ms-cernilov-cernilov.html
https://www.firmy.cz/detail/13229435-tenisova-hala-smirice-smirice.html
https://www.firmy.cz/detail/596085-bankomat-ceske-sporitelny-smirice.html
https://www.firmy.cz/detail/13276567-doktorka-smirice-s-r-o-mudr-adela-mrozkova-smirice.html
https://www.firmy.cz/detail/289279-smiricka-lekarna-smirice.html
https://www.firmy.cz/detail/364697-masarykova-jubilejni-zs-a-ms-cernilov-cernilov.html
http://www.reality-cz.com/
https://www.sreality.cz/adresar/milan-jaska-reality-cz-hradec-kralove-kukleny/34507/makleri/154726
https://www.sreality.cz/adresar/milan-jaska-reality-cz-hradec-kralove-kukleny/34507/makleri/154726
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/


Celková cena: 9 877 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Poznámka k ceně: Majitel si vyhrazuje právo
výběru nejvýhodnější
nabídky. V případě více
zájemců může RK využít
pro výběr kupujícího
formu aukce.

ID zakázky: 779261

Aktualizace: 29.09.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Užitná plocha: 105 m

Plocha pozemku: 904 m

Parkování: 4

Garáž:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace, ČOV
pro celý objekt

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 120V, 230V, 400V

Doprava: Vlak, Silnice, MHD,
Autobus

Energetická náročnost
budovy:

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

Bezbariérový:

Vybavení:

Výtah:

Uvažujete o rodinném domě? Trápí Vás nedostatek pozemků, astronomické ceny stavebních

materiálů, absence řemeslníků a uniformovaná nabídka developerů? Tak právě na vás čeká v Lukavci

u Hořic, jež tvoří přirozenou vstupní bránu do turistického regionu Podkrkonoší, moderní

nízkoenergetický bungalov 3+kk o užitné ploše 150 m2, stojící na rovinatém pozemku s ideální

výměrou 904 m2. Dům, jehož kolaudace proběhla v roce 2019, je postaven z kvalitních materiálů s

důrazem na nízké náklady provozu a nulovou údržbu. Jelikož je můj prostor zde značně omezen,

uvádím pouze krátký výčet použitých prvků: zdivo Heluz Family, keramické tašky Tondach, okna s

trojsklem, dveře a zárubně Sapelli s magnetickým kováním, sekční garážová vrata Hörmann. Záruka

na stavbu je 60 měsíců počínaje datem předání 10/2019. Vše a mnohem více se ode mne dozvíte na

prohlídce v neděli 3. října mezi 10. a 18. hodinou. Zajistěte si včas váš individuální termín a přijďte se

podívat na dům bez kompromisů. Těším se na vás.

Prodej rodinného domu 105 m², pozemek 904 m²
Lukavec u Hořic, okres Jičín    Panorama

9 877 000 Kč
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