
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Olomoucký kraj 



Celková cena: 6 865 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

Poznámka k ceně: včetně provize, včetně
právního servisu

ID zakázky: 00095

Aktualizace: 16.04.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Řadový

Typ domu: Přízemní

Užitná plocha: 121 m

Plocha pozemku: 892 m

Energetická náročnost
budovy:

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

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

104,0 kWh/m^2 za rok

Spočítat hypotéku

Hledáte klidné a bezpečné bydlení pro svou rodinu s výhledem do zeleně, ale přitom rychle dostupné

do Olomouce? Exkluzivně vám nabízíme dům před dokončením v obci Bystročice-Žerůvky.

Dům je řešen dispozičně 4+kk se zastavěnou plochou 148,5 m2, užitnou plochou 121,4 m2. Protože

se jedná o dvojdomek, pozemek je o velikosti buď 782 m2, nebo 892 m2. Místo na parkování je vedle

domu a další vozidla se dají zaparkovat i před domem u chodníku.

Dispozice: vstupní chodba, technická místnost s WC a umyvadlem, prostornou koupelnou, šatna, 3

pokoje, obývací pokoj s kuchyňským koutem, terasa.

Dům je přízemní, ale v sedlové střeše je možné vybudovat další pokoj, okno je již zabudované i nosný

strop ve středové části domu a prostor na schodiště.

Obvodové zdivo Porotherm 44, krytina plechové tašky Lindab premium, plastová okna a příprava na

venkovní žaluzie. Voda je z veřejného vodovodu. Odpad je řešen do jímky, než bude vybudována obcí

veř. kanalizace, na kterou je již zpracovaný projekt.

Podlahy vinylové a dlažby.

Cena zahrnuje vnitřní sádrové omítky, podlahy, sanitu v koupelnách, okna, dveře, vnější fasádu domu,

zámkovou dlažbu na terase a příjezd s chodníkem k domu.

Vytápění domu bude zajišťovat teplovodní podlahové vytápění plynovým kotlem, dále zde bude druhá

nezávislá topná jednotka - vytápění krbem (příprava pro krbovou vložku, nebo krbová kamna).

Občanská vybavenost MŠ a ZŠ se nachází v obci Bystročice), příp. Nedvězí, nebo v blízké Olomouci,

stejně jako obchody, lékař, pošta.

Cena je včetně pozemku. Termín dokončení srpen 2021.

Prodej rodinného domu 121 m², pozemek 892 m²
Bystročice - Žerůvky, okres Olomouc
6 865 000 Kč
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Klidné místo s novostavbou rodinného domu pro Vaši rodinu..hledáte něco takového?

Provedu Vás.

 

Moderní dům typu bungalov je dispozičně řešený jako 4+kk a nachází se východně od města

Olomouc v obci Daskabát.

Jeho podlahová plocha je 125 m2 a celková plocha pozemku je 769 m2.

Je zde dostatek místa pro čtyřčlennou rodinu a díky skvělému rozmístění pokojů si zde každý najde

své soukromí i společný prostor.

Skladbu pokojů si můžete prohlédnout na půdorysu domu.

 

Dům se nachází v konečné fázi těsně před dokončením, kdy zbývá položit podlahy a usadit interiérové

dveře.

Přiložené vizualizace Vám pomohou dokreslit si celkový obraz moderního bydlení.

 

Technické informace o stavbě obdržíte při prohlídce domu.

 

Dům je zděný se sedlovou střechou s plechovou krytinou. Okna jsou plastová trojskla. Vytápění domu

je podlahové, ohřev vody el.bojlerem.

Je napojen na obecní kanalizaci, vodu a elektřinu. Plynová přípojka je umístěna před domem.

V obývací místnosti je možnost napojení na krb. Všechna okna mají přípravu pro předokenní venkovní

žaluzie.

Koupelna je s vanou, sprchovým koutem a toaletou. Další samostatná toaleta se nachází u vstupních

dveří. V domě je větší technická místnost s místem pro pračku i sušičku.

 

V obci se nachází mateřská školka a škola do 5 stupně. Dopravní dostupnost do města Olomouce je

autem pouhých 13 km. Nájezd na dálnici je vzdálen 3 km.

Zajistím Vám nejvýhodnější financování této nemovitosti.

 

Pokud Vás dům zaujal a máte plno otázek, tak neváhejte a zavolejte mi. Ráda se s Vámi sejdu a

osobně vše projednáme.

Prodej rodinného domu 125 m², pozemek 769 m²
Daskabát, okres Olomouc
7 700 000 Kč
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Celková cena: 7 700 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Poznámka k ceně: včetně provize

ID zakázky: 00435

Aktualizace: Dnes

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Užitná plocha: 125 m

Plocha pozemku: 769 m

Parkování: 2

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední elektrické

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Dálnice, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

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

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

274,0 kWh/m^2 za rok

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

?

Dojezdová
vzdálenost Nové

 

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?

Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

Kontaktovat:

REALO realitní servis

Válník 494, 78344 Náměšť na Hané

http://www.danielakrajcovicova.cz

Více o společnosti »
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Daniela Krajčovičová
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Co říkáte na Sreality.cz? – Výzkumník – Pro spotřebitele – Ochrana údajů – Smluvní podmínky – Reklama – Kontakty – Stížnosti
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Celková cena: 6 345 000 Kč za
nemovitost, + provize RK

Poznámka k ceně: + rezervační poplatek
121.000,- Kč vč. DPH,
neplatíte daň z nabytí 4%

ID zakázky: LUdo9856

Aktualizace: 01.03.2021

Stav: Rezervováno

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Řadový

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 163 m

Užitná plocha: 95 m

Plocha podlahová: 95 m

Plocha pozemku: 470 m

Garáž:

Datum nastěhování: 01.01.2022

Energetická náročnost
budovy:

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

Vybavení:

Spočítat hypotéku

Dachi Vám nabízí ke koupi v moderním rezidenčním projektu nízkoenergetickou novostavbu

jednopodlažního rodinného domu s garáží o dispozici 4+kk (užitná plocha 95m2) umístěného na

pozemku o velikosti 470m2. Dům je situován v olomoucké městské části Týneček a nabízí komfortní a

klidné bydlení. Soubor bude tvořen 24 nízkoenergetickými rodinnými domy, ideálně orientovanými na

východ/západ.  

Domy jsou koncipovány v nízkoenergetickém standardu s důrazem na ekologické a tradiční postupy

výstavby. Domy budou postaveny z broušených cihelných bloků Porotherm Profi 300 mm. Vnější plášť

domu bude uzavřen tepelně-izolačním polystyrenem EPS v tloušťce 150 mm a omítkou. Všechny

jednotky budou standardně vybaveny tepelným čerpadlem na vytápění a ohřev TUV. Tepelnou pohodu

v domě bude zajišťovat podlahové vytápění „teplovodního typu“ a kombinaci s radiátory. V rámci

klientských změn formou nadstandardů si mohou budoucí majitelé nechat připravit např. krb,

připojení jednotek klimatizace nebo centrálního vysavače.  

Projekt je situován 10 minut (6km) jízdy od centra Olomouce, severovýchodním směrem. Během

několika dojezdových minut je dosažitelné oblíbené výletní místo Olomoučanů – Svatý Kopeček,

včetně Zoologické zahrady. Spojení také MHD. Hlavní nádraží je vzdálené 4km.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 95 m², pozemek 470 m²
Olomouc, okres Olomouc
6 345 000 Kč
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Cukrárna: Kavárna Na kopečku (3207 m)

Kino: Letní kino Olomouc (3652 m)

Hřiště: Dětské hřiště Na Trávníku (850 m)

Večerka: HRUŠKA (1567 m)

Divadlo: Divadlo hudby (4061 m)

Hospoda: U Nás (3011 m)

Veterinář: Vetmedical, s.r.o. (1089 m)

Restaurace: Chválkovická hospůdka Na Hřišti (945 m)

Bankomat: Vkladomat České spořitelny (2509 m)

Pošta: Pošta Olomouc 3 - Česká pošt… (2324 m)

Školka: MŠ Týneček (222 m)

Vlak: Hlušovice (2034 m)

Lékárna: Dr.Max LÉKÁRNA (2655 m)

Sportoviště: Obec Hlušovice - Tenis (2183 m)

Tram: Pavlovická (2616 m)

Bus MHD: Týneček (69 m)

Lékař: MUDr. Marie Terrichová, s.r.o. (691 m)

Škola: ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého (2068 m)

Obchod: Forest UP (1852 m)

Start:

Olomouc, okres Olomouc

Cíl:

V okolí najdete:

Inzerát je součástí developerského projektu: Rodinné domy Olomouc - Týneček

Kontaktovat:

Realitní kancelář Dachi

Ztracená 268/34, 77900 Olomouc

http://www.dachi.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Nabídka hypoték od

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

Zadejte adresu cíle

Ing. Lucie Bobková
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

5 076 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 18 982 Kč měsíčně

https://www.firmy.cz/detail/13064477-kavarna-na-kopecku-olomouc-svaty-kopecek.html
https://www.firmy.cz/detail/13157654-letni-kino-olomouc-olomouc.html
https://www.firmy.cz/detail/12820542-hruska-olomouc-chvalkovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12933426-divadlo-hudby-olomouc.html
https://www.firmy.cz/detail/13118393-u-nas-olomouc-cernovir.html
https://www.firmy.cz/detail/669012-vetmedical-olomouc-chvalkovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13233537-chvalkovicka-hospudka-na-hristi-olomouc-chvalkovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13239144-vkladomat-ceske-sporitelny-olomouc-belidla.html
https://www.firmy.cz/detail/432294-posta-olomouc-3-olomouc-pavlovicky.html
https://www.firmy.cz/detail/2533594-ms-tynecek-olomouc-tynecek.html
https://www.firmy.cz/detail/2007026-dr-max-lekarna-olomouc-belidla.html
https://www.firmy.cz/detail/13083508-obec-hlusovice-tenis-hlusovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13294855-mudr-marie-terrichova-olomouc-chvalkovice.html
https://www.firmy.cz/detail/356103-zs-a-ms-olomouc-gorkeho-olomouc-pavlovicky.html
https://www.firmy.cz/detail/13233249-forest-up-olomouc-chvalkovice.html
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-kancelar-dachi-olomouc/5433
https://www.sreality.cz/projekt-detail/rodinne-domy-olomouc-tynecek/10589
http://www.dachi.cz/?utm_source=sreality.cz&utm_medium=ppd&utm_content=(nic)%20:%20(nic)&utm_campaign=firmy.cz-(nic)
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-kancelar-dachi-olomouc/5433
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5076000&maturity=30&value=6345000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-kancelar-dachi-olomouc/5433/makleri/12809
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-kancelar-dachi-olomouc/5433/makleri/12809
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5076000&maturity=30&value=6345000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3


Zobrazit více nabídek Reklama

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 6 833 563 Kč

Zjistit více

Od 18 987 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 6 835 563 Kč

Zjistit více

Od 20 652 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.74%
RPSN: 2.76%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 7 434 944 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5076000&maturity=30&value=6345000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5076000&maturity=30&value=6345000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5076000&maturity=30&value=6345000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5076000&maturity=30&value=6345000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5b81ba1b2becef2b46195843&fixation=5


Celková cena: 5 890 000 Kč za
nemovitost

ID zakázky: 445/3718

Aktualizace: 25.02.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 115 m

Užitná plocha: 115 m

Plocha podlahová: 115 m

Plocha pozemku: 256 m

Plocha zahrady: 141 m

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Bezbariérový:

Spočítat hypotéku

Atriový dům je situován v západní části Prostějova, Domamyslice na ulici Olšová. Dům je navržen jako

jednopodlažní, nepodsklepený, s plochou střechou. Atriový dům má zajištěn samostatný příjezd s

parkovacím stáním. Všechny obytné místnosti jsou orientovány přes atrium za sluncem na jihovýchod.

 

Po vstupu do domu je prostorné zádveří. Ze zádveří je přístup přímo do obytné haly s kuchyní. Chodba

z obývací haly vede postupně ke koupelně, samostatnému WC a dále k ložnici a pokoji. Z obytných

místností je vstup na terasu. Provedení: zdivo obvodové a vnitřní - keramické tvárnice + zateplení,

střecha - konstrukce z dřevěných vazníků. Střešní plášť je zateplen tepelnou izolací. Střešní krytina je

povlaková. Povrch vnitřních stěn je opatřen štukovými omítkami. Podhled je proveden ze

sádrokartonové konstrukce. Povrch vnějších stěn - strukturální omítka a kontaktní zateplovací systém.

Okna a dveře - plastová, bílá. Podlahy - z litých anhydritových potěrů + laminátové plovoucí podlahy.

Rozvody vody a kanalizace - z plastového potrubí. V celém domě je ústřední teplovodní podlahové

vytápění. Kondenzační elektro kotel je kombinovaný, pro vytápění i ohřev teplé vody. Kotel je vybaven

samostatným velkokapacitním zásobníkem TUV. V koupelně je navíc umístěn otopný žebřík.

Elektroinstalace - rozvod v měděném provedení, vypínače a zásuvky ABB Tango. Ve standardu je

rovněž zahrnuta příprava (zatrubkování) pro rozvody STA a internetu. Zastavěná plocha 115 m2,

pozemek celkem vč. zastavěné plochy 256 m2. Více informací Vám bude poskytnuto v realitní

kanceláři.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 115 m², pozemek 256 m²
Olšová, Prostějov - Domamyslice    Panorama

5 890 000 Kč
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Cukrárna: Čajovna pod pokličkou (1486 m)

Kino: Letní kino Mostkovice (2180 m)

Hřiště: Dětské hřiště Růžová (458 m)

Večerka: Potraviny Domamyslice (507 m)

Hospoda: Hostinec Sokolovna (659 m)

Divadlo: Městské divadlo v Prostějově (3497 m)

Veterinář: MVDr. Pavel Ratiborský (1748 m)

Bankomat: Bankomat České spořitelny (1049 m)

Školka: Základní škola a mateřská škola … (581 m)

Bus MHD: Prostějov, Domamyslice (495 m)

Lékař: MUDr. Oskar Kravák (900 m)

Škola: Základní škola a mateřská škola … (798 m)

Lékárna: BENU Lékárna (1074 m)

Vlak: Prostějov místní nádraží (3373 m)

Obchod: Albert Hypermarket (1049 m)

Sportoviště: Tenisový areál TK Natali (980 m)

Restaurace: Restaurace Na Hřišti (871 m)

Pošta: Pošta Prostějov 9 - Česká pošta,… (802 m)

?

Start:

Olšová, Prostějov - Domamyslice

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

CM reality

Poděbradovo nám. 980/11, 79601 Prostějov

https://www.cmreality.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Nabídka hypoték od

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

Zadejte adresu cíle

Ing. David Foretek
Zobrazit telefon

Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

4 712 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 17 621 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky

https://www.firmy.cz/detail/12954792-cajovna-pod-poklickou-prostejov-krasice.html
https://www.firmy.cz/detail/1552038-letni-kino-mostkovice-mostkovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13205391-potraviny-domamyslice-prostejov-domamyslice.html
https://www.firmy.cz/detail/13110915-hostinec-sokolovna-mostkovice.html
https://www.firmy.cz/detail/396947-mestske-divadlo-v-prostejove-prostejov.html
https://www.firmy.cz/detail/1945283-mvdr-pavel-ratiborsky-prostejov.html
https://www.firmy.cz/detail/592951-bankomat-ceske-sporitelny-prostejov-cechovice.html
https://www.firmy.cz/detail/725160-zakladni-skola-a-materska-skola-prostejov-palackeho-tr-14-prostejov-cechovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12881233-mudr-oskar-kravak-mostkovice.html
https://www.firmy.cz/detail/2481318-zakladni-skola-a-materska-skola-prostejov-palackeho-tr-14-prostejov-cechovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12997076-benu-lekarna-prostejov-cechovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12928185-albert-hypermarket-prostejov-cechovice.html
https://www.firmy.cz/detail/2126356-tenisovy-areal-tk-natali-mostkovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13115944-restaurace-na-hristi-prostejov-cechovice.html
https://www.firmy.cz/detail/431303-posta-prostejov-9-prostejov-cechovice.html
https://www.cmreality.cz/
https://www.sreality.cz/adresar/cm-reality-prostejov/13262
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4712000&maturity=30&value=5890000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.sreality.cz/adresar/cm-reality-prostejov/13262/makleri/74440
https://www.sreality.cz/adresar/cm-reality-prostejov/13262/makleri/74440
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4712000&maturity=30&value=5890000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3


Zobrazit více nabídek Reklama

Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 6 343 714 KčZjistit více

Od 17 626 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 6 345 714 Kč

Zjistit více

Od 19 172 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.74%
RPSN: 2.76%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 6 901 934 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4712000&maturity=30&value=5890000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4712000&maturity=30&value=5890000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4712000&maturity=30&value=5890000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4712000&maturity=30&value=5890000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5b81ba1b2becef2b46195843&fixation=5


Celková cena: 8 742 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

ID zakázky: 2111

Aktualizace: Včera

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 174 m

Užitná plocha: 148 m

Plocha pozemku: 941 m

Garáž: 27

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální elektrické

Odpad: Veřejná kanalizace

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Vážení klienti, představujeme Vám novostavbu zděného rodinného domu s krásným rovinatým

pozemkem v obci Svésedlice s vynikající dostupností do Olomouce. Rodinný dům se nachází na zcela

nové ulici o celkem 16 stavebních parcelách, kde probíhá individuální výstavba jednotlivých domů.

 

Novostavba jednopodlažního rodinného domu ve tvaru L se sedlovou střechou je dispozičně řešena

jako 5+kk s garáží o celkové ploše 148 m2. Celková zastavěná plocha RD je 174 m2. Dům je v tuto

chvíli téměř dokončený - noví majitelé si jen nechají dodat kuchyňskou linku dle svých představ a

krbová kamna a mohou se stěhovat.

 

Vytápění je elektrické podlahové s termostatem v každé místnosti, v kombinaci s krbem. Dům je

připojený na obecní vodovod, který je v letošním roce v celé obci budován zcela nově a také na

splaškovou kanalizaci. Srážkové vody jsou řešeny přes retenci do vsaku na pozemku. Ohřev vody je

zajištěný elektrickým bojlerem. Stavba domu počítá s možností osazení FVE-panely.

 

Celková výměra pozemku včetně zastavěné plochy činí 941 m2. Stavba domu je situována na přední

straně pozemku do ulice a parcela tak poskytne dostatek prostoru pro další realizaci budoucích

vlastníků, budování grilů, odpočinkové zóny anebo například bazénu. Oproti fotografiím v inzerci bude

ještě na náklady prodávajícího dokončen vjezd do garáže a také zpevněná plocha ke vstupním dveřím

do domu. Oplocení a ostatní terénní úpravy již nejsou předmětem prodeje.

 

Vaše dotazy rád zodpoví makléř nemovitosti.

Prodej rodinného domu 148 m², pozemek 941 m²
Svésedlice, okres Olomouc
8 742 000 Kč
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B VELMI ÚSPORNÁ

Seznam.cz KK

https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=17.381145&y=49.572481&z=20
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/

