
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Pardubický kraj 



Dovoluji si Vám nabídnout ke koupi tuto moderní, energeticky úspornou novostavbu rodinného domu

z roku 2017 o dispozici 4+kk v obci Újezd u Sezemic, umístěnou v moderní zástavbě rodinných domů

na okraji obce. Její celková velikost je 172,4m2 včetně kryté terasy 19,8m2 a parkovacího stání

37,2m2 , pozemek včetně zastavěné plochy má ideálních 877m2.

 

Před vstupem do domu je kryté parkovací stání pro dva automobily s dostatečnou výškou na

zaparkování například obytného vozu. Do domu se vchází dveřmi vybavenými snímačem otisku prstu,

za kterými se nachází prostorné zádveří. Po levé straně je technická místnost, ve které je umístěn

kombinovaný plynový kotel na ohřev vody a podlahového topení se 100l zásobníkem. Dále chodba

propojující všechny místnosti v domě – 2 pokoje, ložnici, velkou koupelnu s vanou, sprchovým koutem

a toaletou, samostatnou toaletu a komoru. Touto chodbou se dostanete do velkého obývacího pokoje

s krbovou vložkou, jídelním koutem a kuchyní oddělené příčkou, ve které je umístěna americká

lednice, horkovzdušná trouba, spousta úložných prostor a samostatná spižírna. Díky tomu nabízí

kuchyň opravdu velkorysý prostor pro vaření. Z obývacího pokoje se vychází posuvnými hliníkovými

dveřmi na zastřešenou terasu, ve které se dá posedět i při nepříznivém počasí a je zde také připraven

komín pro venkovní krb. Za touto terasou se nachází zahrada, kde je vložena vsakovací nádrž o

velikosti 4.500l, která v letních dnech může sloužit k zalévání zahrady.

 

V celém domě byly použity nadstandardní materiály - střešní krytina z hliníkového plechu, 3 plastová

okna ("malá"), ostatní pak hliníková s izolačním trojsklem - všechna se sítěmi proti hmyzu, dřevěné

interiérové dveře, dlažba, kobercové a vinylové podlahy s teplovodním podlahovým vytápěním a

vestavné skříně vyrobené na míru. Dům je připraven na instalaci kamerového systému s alarmem,

videotelefonu ke zvonku, klimatizace, venkovních žaluzií atd. a vybaven vlastní čističkou odpadních

vod.

 

Uvnitř domu se zachovala výška stavby, která poskytuje nadstandardní výšku stropů až 3.7m, díky

které je interiér domu opravdu velkorysý. I při těchto parametrech se řadí energeticky do kategorie "B".

Reálné měsíční náklady na bydlení činí cca 2.000,-.

 

Jedná se o velice příjemné bydlení, které si Vás získá přírodním prostředím, ve kterém naleznete

spoustu možností k odpočinku (lesy, 3km vzdálený Golf & Spa resort včetně restaurace), tak také tím,

že leží ve velmi krátké dojezdové vzdálenosti do Hradce Králové (12km) a Pardubic (10km), zároveň

Prodej rodinného domu 115 m², pozemek 877 m²
Újezd u Sezemic, okres Pardubice    Panorama

10 490 000 Kč
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Zlevněno: 10 490 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Původní cena: 10 890 000 Kč

ID zakázky: 31764

Aktualizace: 11.06.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Užitná plocha: 115 m

Plocha pozemku: 877 m

Rok kolaudace: 2017

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Bankomat: Bankomat Komerční banky (4518 m)

Bus MHD: Újezd u Sezemic (509 m)

Lékárna: Lékárna Býšť (4884 m)

Školka: ZŠ a MŠ Rokytno (2852 m)

Lékař: SVDP, s. r. o. (2897 m)

Hřiště: Dětské hřiště Újezd u Sezemic (317 m)

Pošta: Pošta Partner Dříteč (2931 m)

Restaurace: Cedrus restaurant Kunětická H… (2115 m)

Škola: ZŠ a MŠ Rokytno (2852 m)

Večerka: JEDNOTA, spotřební družstvo … (3187 m)

Sportoviště: Golf & Spa KUNĚTICKÁ HORA (2115 m)

Hospoda: Hospůdka Bohumileč 59 (1353 m)

Veterinář: MVDr. Vladimír Rejnek (2669 m)

zde bude do konce roku 2021 uvedena do provozu nová dálnice D35 navazující na současnou D11,

po které se dostanete do Prahy za cca 50 minut! Tato dálnice plánuje propojit také města Liberec a

Olomouc.

 

Více informací rád poskytnu telefonicky, případně je možné domluvit si osobní prohlídku Vašeho

budoucího bydlení. S financováním nemovitosti Vám rádi pomohou naši finanční specialisté, ve které

vložilo důvěru již více než 650.000 spokojených klientů.

 

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Újezd u Sezemic, okres Pardubice

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

2

2

Zadejte adresu cíle

Štěpán Schűtz
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Seznam.cz KK
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Celková cena: 7 950 000 Kč za
nemovitost, včetně
poplatků, včetně
právního servisu

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Nabízíme Vám k prodeji novostavbu rodinného domu v obci Labské Chrčice.

 

Zastavěná plocha domu typu bungalov je 137m2 bez terasy. Čistá užitná plocha je 111m2.

 

Dispozičně dům nabízí 4+kk, konkrétně vstupní chodbu, 2 technické místnosti, samostatné WC,

prostornou chodbu s úložnými prostory, otevřený obývací pokoj s kuchyní a místností pro potraviny,

vstup na zakrytou terasu s výhledem do zahrady, 2 dětské pokoje, ložnici a koupelnu s WC. V koupelně

dům nabízí jak sprchový kout, tak i vanu.

 

Vytápění celého domu je řešeno podlahovým topením, před domem je prostor na parkování Vašeho

auta a dodělána byla i prostorná a krytá terasa. Jistě Vás potěší nově vybudované koupací jezírko na

zahradě. Velikost pozemku je 782m2, po odečtení zastavěné plochy Vám tak zbývá 646 m2 zahrady.

 

Dům je situován na kraji obce v nové zástavbě rodinných domů a máte zde naprostý klid, soukromí a

obklopení přírodou a místními lesy. Umístění je ale zároveň velmi výborné, jste nedaleko nájezdu na

dálnici D11. Konkrétně Praha je vzdálena 45 minut autem, okolní města Pardubice, Kolín a Kutná Hora

je vzdálena 15 minut. V obci je obslužnost autobusové dopravy.

 

Dům nabízí i vstup na půdní prostory, které můžete využít jako odkládací prostor na sezónní uložení

věcí.

 

Konkrétně u tohoto domu Vás mile překvapí rozšířená zahrada o dětské hřiště.

 

Jednoznačně se jedná o plnohodnotné klidné rodinné bydlení s dostatkem místa, klidu a pohody.

 

Ve vedlejším Týnci nad Labem naleznete naprosto veškerou občanskou vybavenost (vlak, bus, škola,

škola, lékař, obchod apod.).

 

V případě zájmu o toto nemovitost či její prohlídku mne neváhejte kontaktovat.

Prodej rodinného domu 111 m², pozemek 782 m²
Labské Chrčice, okres Pardubice
7 950 000 Kč
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ID zakázky: 0488

Aktualizace: 16.07.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Plocha zastavěná: 137 m

Užitná plocha: 111 m

Plocha pozemku: 782 m

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná
č. 264/2020 Sb. podle
vyhlášky

Vybavení:

Bankomat: Bankomat České spořitelny (1406 m)

Bus MHD: Labské Chrčice, ObÚ (53 m)

Cukrárna: Týnecká zmrzlina (3783 m)

Lékárna: Lékárna Chvaletice (1639 m)

Školka: MŠ Chvaletice (1566 m)

Lékař: MUDr. Petr Licek, s.r.o. (1639 m)

Hřiště: Dětské hřiště (71 m)

Pošta: Pošta Chvaletice - Česká pošt… (1641 m)

Restaurace: Hostinec u Kmoníčku (29 m)

Škola: ZŠ Chvaletice (1469 m)

Večerka: Potraviny u Wolfů (1340 m)

Sportoviště: Město Týnec nad Labem - Tenis (3232 m)

Hospoda: Coolturák (1488 m)

Vlak: Kojice (1225 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

 

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?

Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

V okolí najdete:

Kontaktovat:

NRG International Realty s.r.o.

Kutnohorská 10/55, 11101 Praha - Dolní Měcholupy

http://www.nrgreality.cz/

Více o společnosti »

2

2

2

Y

David Ševčík
Zobrazit telefon

Zobrazit email
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REZERVACE - dům je již rezervovaný, kdy k prodeji je již jen poslední dům a to s nejlepším umístěním

- původně pro majitele, ale byl dám k prodeji.

 

Dobrý den,

rád bych Vám nabídl ke koupi dům o dispozici 4+kk se zastavěnou plochou 143 m2, s pozemkem o

velikosti 946 m2 v obci Dolany.

 

NOVOSTAVBA - Jedná se o dům s energ. náročností A – pasivní dům - měsíční náklad na vytápění

1.500 Kč

 

Rodinný dům o zastavěné ploše 143 m² s celkovou plochou pozemku 946 m² je ideálním řešením pro

ty, kteří v této nelehké době chtějí žít aktivním životem s možností zrealizovat se na vlastní zahradě.

 

Zděný zateplený dům, který bude zkolaudován 12/2021, disponuje vstupní chodbou kde je první

toaleta chodba dále pokračuje domem a propojuje všechny pokoje a ústí do hlavní obytné části domu

a to prostorného obývacího pokoje spojeného s kuchyní a jídelnou, kdy v této části domu Vám krb

zajistí příjemnou teplotní pohodu.

 

Dům disponuje: předsíní, samostatné WC, koupelna s vanou a sprchovým koutem a WC, ložnice,

dětský pokoj, pracovna / dětský pokoj, komora/technická místnost, obývací pokoj, jídelna a kuchyně.

Přes obývací pokoj se dostanete na terasu.

 

Terénní úpravy zahrady a oplocení není součástí prodejní ceny. Dokončeno bude stání pro auto a

chodník k domu.

 

Technické údaje:

- elektrické podlahové vytápění s řídící jednotkou IWWT– snížená cenová sazba elektřiny D57d

- vytápění je i plynovým krbem - není v ceně

- na ohřev vody instalován elektrický bojler

- k domu je již nyní vybudovaná komunikace

- síla tepelné izolace - stěny 20 cm šedý polystyren, stopy 80 cm vata, podlaha - 30 cm šedý

polystyren

Prodej rodinného domu 115 m², pozemek 946 m²
Dolany, okres Pardubice
7 400 000 Kč
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Celková cena: 7 400 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

ID zakázky: 10298

Aktualizace: 19.07.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 143 m

Užitná plocha: 115 m

Plocha pozemku: 946 m

Energetická náročnost
budovy:

Třída A - Mimořádně
úsporná č. 264/2020 Sb.
podle vyhlášky

Vybavení:

- okna trojskla se středovým těsněním - určené pro pasivní domy

- rekuperace

- rozvody pro internet

- příprava pro audio ozvučení

- příprava na kamerový zabezpečovací systém

- elektronický vrátný

- příprava pro centrální vysavač

 

Dům je majitelem stavěn s důrazem na kvalitu.

 

Z Dolan to máte všude kousek

 

8 minut autem do Pardubic

10 minut autem do Hradce Králové

5 minut autem do Lázní Bohdaneč

7 minut autem na nájezd dálnice D11, Praha 84 km

Meziměstská autobusová doprava směr Lázně Bohdaneč, Hradec Králové, Přelouč, Pardubice.

 

Jsem si celkem jist, že už se tady vidíte, tak na nic nečekejte a zavolejte mi, půjdeme to společně

omrknout.

 

V případě, že hledáte něco trošku jiného, určitě mě sledujte na Facebooku S Makléřem - Socha Martin

- realitní makléř. Pravidelně tam totiž zveřejňuji nové zakázky zcela přednostně.

 

foto a video

Realitní makléř

Martin Socha

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Dolany, okres Pardubice

Cíl:

2

2

2

X

Zadejte adresu cíle

Seznam.cz KK
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Celková cena: 4 800 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně DPH

Poznámka k ceně: včetně provize RK

ID zakázky: 0102-NP06101

Aktualizace: 07.01.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Projekt

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Centrum obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 120 m

Užitná plocha: 94 m

Plocha pozemku: 567 m

Parkování: 1

Topení: Ústřední plynové

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Silnice, Autobus

Energetická náročnost
budovy:

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

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

126,0 kWh/m^2 za rok

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Vybavení:

Spočítat hypotéku

Exkluzivně Vám nabízíme k prodeji vyprojektovaný rodinný dům Bungalov s dispozicí 3+1 a pozemkem

o rozloze 567 m2.

Na lokalitu je vydané pravomocné stavební povolení na sítě a výstavbu celkem 13 rodinných domů. V

nabídce jsou 3 rozdílné typy domů (jednopodlažní domy Bungalov s dispozicí 3+1, nabízený Atrium

4+1 a dvoupodlažní Komfort 5+1 s obytným podkrovím). Sítě jsou od ledna 2021 ve výstavbě. Termín

dokončení sítí cca 05/2021. Na místě je možné si již prohlédnout hrubou stavbu domu ATRIUM a

BUNGALOV.

V ceně zděného domu a pozemku je dokončený dům včetně zpevněných ploch dle projektové

dokumentace. Vnitřní vybavení bytu (obklady, dlažby, podlahy, zařizovací předměty, obložky a dveře) je

zahrnuto v inzerované ceně a je možné si je změnit dle vlastního výběru budoucího majitele v rámci

tzv. klientské změny.

Domy budou napojeny na vodovod, kanalizaci, elektriku a plyn. Přístup k domu bude zajištěn přes

obecní komunikaci a parkování vozidel je navrženo na zpevněných plochách jednotlivých pozemků.

Obec Stolany je vzdálená pouhé 4 km od Chrudimi. V obci je mateřská i základní škola, fotbalové

hřiště a dětské hřiště. V samotné obci jsou dva rybníky a hned u zastavovaného území jsou výběhy pro

koně.

Prodej rodinného domu 94 m², pozemek 567 m²
Stolany, okres Chrudim
4 800 000 Kč
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Cukrárna: Cukrárna 213 (3815 m)

Kino: Městské kino Chrudim (4227 m)

Přírodní

zajímavost:

Rabštejnek (2776 m)

Hřiště: Dětské hřiště Stolany (147 m)

Večerka: COOP - Jednota, spotřební dru… (2141 m)

Hospoda: Janovanka (2878 m)

Divadlo: Divadlo Karla Pippicha (4214 m)

Veterinář: MVDr. František Zita (2288 m)

Lékař: Praktický lékař MUDr. Jan Slez… (3948 m)

Vlak: Chrudim (3748 m)

Restaurace: Rybářská bašta (44 m)

Pošta: Pošta Partner - Morašice (2759 m)

Bankomat: Bankomat České spořitelny (4031 m)

Sportoviště: Dětský lanový park Podhůra (2870 m)

Škola: ZŠ a MŠ Stolany (121 m)

Školka: ZŠ a MŠ Stolany (121 m)

Lékárna: Lékárna Prima (3856 m)

Bus MHD: Stolany, škola (149 m)

Obchod: OC Port (4025 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Stolany, okres Chrudim

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

RE/MAX K2

Palackého třída 314, 53701 Chrudim IV

https://www.remax-czech.cz/reality/re-max-k2

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Nabídka hypoték od

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

Zadejte adresu cíle

Ing. Pavel Melichar
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

3 840 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

https://www.firmy.cz/detail/2483456-cukrarna-213-chrudim-iii.html
https://www.firmy.cz/detail/396712-mestske-kino-chrudim-chrudim-iii.html
https://www.firmy.cz/detail/2587081-coop-jednota-spotrebni-druzstvo-hlinsko-rabstejnska-lhota.html
https://www.firmy.cz/detail/13108842-janovanka-morasice-janovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12868559-divadlo-karla-pippicha-chrudim-iv.html
https://www.firmy.cz/detail/12825459-mvdr-frantisek-zita-morasice.html
https://www.firmy.cz/detail/388056-prakticky-lekar-mudr-jan-slezacek-chrudim-iii.html
https://www.firmy.cz/detail/13115316-rybarska-basta-stolany.html
https://www.firmy.cz/detail/13097668-posta-partner-morasice-morasice.html
https://www.firmy.cz/detail/591880-bankomat-ceske-sporitelny-chrudim-iii.html
https://www.firmy.cz/detail/357086-zs-a-ms-stolany-stolany.html
https://www.firmy.cz/detail/728223-zs-a-ms-stolany-stolany.html
https://www.firmy.cz/detail/2690622-lekarna-prima-chrudim-iii.html
https://www.firmy.cz/detail/13288835-oc-port-chrudim-iv.html
https://www.sreality.cz/adresar/re-max-k2-chrudim-chrudim-iv/3577
https://www.remax-czech.cz/reality/re-max-k2
https://www.sreality.cz/adresar/re-max-k2-chrudim-chrudim-iv/3577
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=3840000&maturity=30&value=4800000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.sreality.cz/adresar/re-max-k2-chrudim-chrudim-iv/3577/makleri/7921
https://www.sreality.cz/adresar/re-max-k2-chrudim-chrudim-iv/3577/makleri/7921
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=3840000&maturity=30&value=4800000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3


Zobrazit více nabídek Reklama

Od 14 361 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 5 170 262 Kč

Zjistit více

Od 14 367 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 5 172 262 Kč

Zjistit více

Od 15 625 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.74%
RPSN: 2.76%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 5 625 052 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=3840000&maturity=30&value=4800000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=3840000&maturity=30&value=4800000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=3840000&maturity=30&value=4800000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=3840000&maturity=30&value=4800000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5b81ba1b2becef2b46195843&fixation=5


Spočítat hypotéku

Nabízíme Vám k prodeji Rodinný dům E 4+KK o 131,3m2 a 744m2 pozemku ve výstavbě v obci

Hrobice

Dům poskytuje vyšší standard současného bydlení s maximálním efektivním využitím prostoru a s

výrazným propojením vnitřních prostor, zahrady a krajiny.

 

Dispozice je uzpůsobena pro rodinu, která potřebuje dostatek místa a svobody.

 

Vstup 4m2, chodba 13,6m2, kuchyň+obývací pokoj 43m2, pokoj 1.-16,6m2, pokoj 2.-18,1m2 , pokoj

3.-16,9m2, koupelna 7m2, WC s prostorem na pračku a sušičku nebo sprchový kout 5m2, šatna 6m2,

technická místnost 1,5m2

K domu náleží parkovací stání pro pohodlné parkování a zahrada, která svou rozlohou 744m2 nabízí

prostor jak pro posezení s přáteli, tak prostor pro dětské hřiště, bazén či pergolu.

 

Při konstrukci domu je kladen důraz na kvalitu, dlouhou životnost stavby a energetické úspory. Dům je

postaven ze stavebního materiálu Pórobeton AEROBLOCK 40. Střecha je pokryta kvalitní německou

pálenou taškou Röben v antracitové barvě a okna jsou plastová s izolačními trojskly se středovým

těsněním-zesílené profily VEKA v barvě antracitu. Vytápění el. podlahové topení EKOFLOR s digitálním

termostatem v každé místnosti. Komín Heluz pro vnitřní krb.

 

Ve standardu již je započítán krb. Terasa 15 m2 u domu v šedém provedení zámkové dlažby, ochoz

kolem domu v šíři 80cm a vjezd o 30m2 také z šedé zámkové dlažby.

Koupelny, sanita, obklad, dlažba, vinyl a vnitřní dveře, dle přání zákazníka

možný výběr u sjednaných partnerů v rámci nabízených standardů.

V přiložených fotkách jsou vizualizace, které se od skutečnosti mohou mírně lišit.

 

Dům je ve výstavbě a připraven k předání bude 6/2021

 

Další informace, půdorysy, standardy domu a financování RD Vám sdělím osobně.

Budu se na Vás těšit.

 

Obec Hrobice je velmi pěknou obcí, která má výborné dopravní napojení na Pardubice (10km), H.

Králové (12km) a výjezd dálnici směr Praha.Dopravní obslužnost je zajištěna autobusy,MHD a také lze

využít vlakového spojení z blízké železniční stanice Stéblová.

Prodej rodinného domu 131 m², pozemek 744 m²
Hrobice, okres Pardubice    Panorama

6 620 000 Kč
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Celková cena: 6 620 000 Kč za
nemovitost, včetně
právního servisu

ID zakázky: 671

Aktualizace: 03.03.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Ve výstavbě

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 153 m

Užitná plocha: 131 m

Plocha pozemku: 744 m

Voda: Dálkový vodovod

Doprava: Vlak, Dálnice, MHD,
Autobus

Energetická náročnost
budovy:

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

Hřiště: Dětské hřiště Hrobice (182 m)

Večerka: JEDNOTA, spotřební družstvo … (2141 m)

Hospoda: Němčická hospůdka (2096 m)

Veterinář: Veterinární ordinace MVDr. La… (3549 m)

Bankomat: Bankomat Komerční banky (2150 m)

Školka: ZŠ a MŠ Dříteč (1456 m)

Lékař: MUDr. Petr Horáček (2911 m)

Bus MHD: Hrobice (132 m)

Škola: ZŠ a MŠ Dříteč (1456 m)

Vlak: Stéblová (2198 m)

Restaurace: Restaurace PARKUR (410 m)

Pošta: Pošta Partner Dříteč (1501 m)

Sportoviště: Tenisová hala - Golf resort Kun… (2291 m)

?

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Hrobice, okres Pardubice

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

Metropol Real, s.r.o.

Hrabalova 368, 53353 Pardubice - Ohrazenice

https://www.metropolreal.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

2
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Zadejte adresu cíle

Lenka Hes
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

5 296 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

https://www.firmy.cz/detail/13207943-jednota-spotrebni-druzstvo-v-pardubicich-coop-nemcice.html
https://www.firmy.cz/detail/13023193-nemcicka-hospudka-nemcice.html
https://www.firmy.cz/detail/1319083-veterinarni-ordinace-mvdr-ladislav-novotny-ph-d-ceperka.html
https://www.firmy.cz/detail/594479-bankomat-komercni-banky-opatovice-nad-labem.html
https://www.firmy.cz/detail/727185-zs-a-ms-dritec-dritec.html
https://www.firmy.cz/detail/12830285-mudr-petr-horacek-stare-hradiste-hradiste-na-pisku.html
https://www.firmy.cz/detail/356953-zs-a-ms-dritec-dritec.html
https://www.firmy.cz/detail/13134919-restaurace-parkur-hrobice.html
https://www.firmy.cz/detail/13099105-posta-partner-dritec-dritec.html
https://www.firmy.cz/detail/13068824-tenisova-hala-golf-resort-kuneticka-hora-dritec.html
https://www.metropolreal.cz/
https://www.sreality.cz/adresar/metropol-real-s-r-o-pardubice-ohrazenice/13358
https://www.sreality.cz/adresar/metropol-real-s-r-o-pardubice-ohrazenice/13358/makleri/92748
https://www.sreality.cz/adresar/metropol-real-s-r-o-pardubice-ohrazenice/13358/makleri/92748


Nabídka hypoték od

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

Zobrazit více nabídek Reklama

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 19 804 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 7 129 657 Kč

Zjistit více

Od 19 810 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 7 131 657 Kč

Zjistit více

Od 21 547 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.74%
RPSN: 2.76%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 7 757 092 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5296000&maturity=30&value=6620000&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=5296000&maturity=30&value=6620000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5296000&maturity=30&value=6620000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5296000&maturity=30&value=6620000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5296000&maturity=30&value=6620000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5b81ba1b2becef2b46195843&fixation=5


Celková cena: 4 689 000 Kč za
nemovitost, včetně DPH

Poznámka k ceně: Cena včetně pozemku

Aktualizace: Dnes 

ID: 886849372

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Ve výstavbě

Typ domu: Přízemní

Užitná plocha: 95 m

Plocha podlahová: 95 m

Plocha pozemku: 610 m

Parkování: 2

Rok kolaudace: 2021

Datum zahájení
prodeje:

11.08.2020

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace,
Jímka

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Bezbariérový:

Vážení klienti nabízíme k prodeji novostavbu námi realizovaného a projektovaného rodinného domů

RD2 na vlastním pozemku v nové zástavbě obce Vyžice. Jedná se o zděný jednopodlažní dům 4+kk s

valbovou střechou. O vytápění včetně výroby teplé vody se stará kvalitní tepelné čerpadlo značky

DAIKYN. Domy mají teplovodní podlahové vytápění a jsou velmi dobře zateplené s nízkými náklady na

provoz. Projekt se nachází ve velmi příjemné lokalitě obce Vyžice s dobrou dostupností do Pardubic,

Chrudimi a Čáslavi. V dané lokalitě nabízíme na pozemcích vedle sebe celkem 5 jednopodlažních

domů 3 x 5+KK a 2 x 4+KK (veškeré domy RD1-RD5 jsou nabízené v samostatném inzerátu). Plochy

pozemků jsou 614-715m2. Termín předání do 11-ti měsíců od podpisu smlouvy a splnění náležitostí

(termín předání od popisu smlouvy se bude postupně s ohledem na probíhající výstavbu zkracovat). V

případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Realitní kanceláře atd. nevolejte prodáváme a budeme prodávat my.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Vyžice, okres Chrudim

Cíl:

Prodej rodinného domu 95 m², pozemek 610 m²
Vyžice, okres Chrudim
4 689 000 Kč

k
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Zadejte adresu cíle
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Seznam.cz KK

https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=15.621066&y=49.923175&z=20
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/

