
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Plzeňský kraj 



Celková cena: 6 200 000 Kč za
nemovitost

ID zakázky: 11770PL

Aktualizace: 02.03.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Užitná plocha: 115 m

Plocha pozemku: 519 m

Parkování: 2

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

106,0 kWh/m^2 za rok

Výtah:

Cukrárna: Muffin Café (3678 m)

Hřiště: Dětské hřiště (3080 m)

Večerka: Západočeské konzumní družstv… (510 m)

Spočítat hypotéku

Hledáte ideální místo pro rodinné bydlení? Sníte o výjimečném a hezkém prostředí s klidnou

atmosférou a zároveň s výbornou dostupností města? Moderní architektura a technologie, nízká

energetická náročnost, kvalitní standardy provedení a nadčasový designe charakterizují novostavbu

rodinného domu 4+kk ve Chválenicích, cca 8 km od Plzně. Bungalov (cca 79 m2) s pochozí půdou

(cca 36 m2) nabízí 3 ložnice a útulnou obytnou místnost s krbovými kamny, ze které je umožněn

přístup na budoucí terasu. Dále je zde k dispozici prostorná koupelna s vanou i sprchovým koutem a

technická místnost. V celém domě je rozvedeno podlahové vytápění napojené na elektrokotel

podporovaný fotovoltaickými panely. Voda je čerpána z vlastního vrtu a kanalizace svedena do 2

oddělených jímek. V horizontu cca 2 let plánuje obec napojení lokality na obecní vodovod i kanalizaci.

Chválenice jsou velmi žádanou lokalitou skvěle kombinující bydlení v krásné okolní přírodě a vynikající

dojezdovou vzdálenost do centra Plzně.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Chválenice, okres Plzeň-město

Cíl:

V okolí najdete:

Prodej rodinného domu 115 m², pozemek 519 m²
Chválenice, okres Plzeň-město    Panorama

6 200 000 Kč
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Zadejte adresu cíle
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Hospoda: Hostinec U Karlose (1457 m)

Pošta: Pošta Chválenice - Česká pošta,… (339 m)

Školka: ZŠ a MŠ Chválenice (297 m)

Lékař: MUDr. Hana Chytrová - Praktik … (2496 m)

Vlak: Nezvěstice (2649 m)

Restaurace: Pizza grill Chválenice (413 m)

Bus MHD: Chválenice, ObÚ (298 m)

Sportoviště: Koupaliště Nezvěstice (3313 m)

Škola: ZŠ a MŠ Chválenice (297 m)

Kontaktovat:

Realitní kancelář PUBEC, s.r.o.

Šafaříkovy sady 2455/5, 30100 Plzeň - Východní Předměstí

http://www.pubec.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Nabídka hypoték od

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

Lehká Petra
Zobrazit telefon

Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

4 960 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 18 548 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 6 677 323 Kč

Zjistit více

Od 18 553 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 6 679 323 Kč

Zjistit více

Od 20 180 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.74%
RPSN: 2.76%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 7 265 083 Kč

Zjistit více

https://www.firmy.cz/detail/13110548-hostinec-u-karlose-nezbavetice.html
https://www.firmy.cz/detail/216618-posta-chvalenice-chvalenice.html
https://www.firmy.cz/detail/736855-zs-a-ms-chvalenice-chvalenice.html
https://www.firmy.cz/detail/13030333-mudr-hana-chytrova-nezvestice-olesna.html
https://www.firmy.cz/detail/12898134-pizza-grill-chvalenice-chvalenice.html
https://www.firmy.cz/detail/13168214-koupaliste-nezvestice-nezvestice.html
https://www.firmy.cz/detail/357420-zs-a-ms-chvalenice-chvalenice.html
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-kancelar-pubec-s-r-o-plzen-vychodni-predmesti/2457
http://www.pubec.cz/
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-kancelar-pubec-s-r-o-plzen-vychodni-predmesti/2457
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4960000&maturity=30&value=6200000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-kancelar-pubec-s-r-o-plzen-vychodni-predmesti/2457/makleri/92343
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-kancelar-pubec-s-r-o-plzen-vychodni-predmesti/2457/makleri/92343
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4960000&maturity=30&value=6200000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4960000&maturity=30&value=6200000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4960000&maturity=30&value=6200000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5b81ba1b2becef2b46195843&fixation=5


Zobrazit více nabídek Reklama

j

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4960000&maturity=30&value=6200000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=4960000&maturity=30&value=6200000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5b81ba1b2becef2b46195843&fixation=5


Celková cena: 6 700 000 Kč za
nemovitost

Poznámka k ceně: + provize RK

ID zakázky: 3933

Aktualizace: Včera

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 136 m

Užitná plocha: 109 m

Plocha pozemku: 1001 m

Parkování:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální tuhá paliva,
Lokální elektrické

Odpad: ČOV pro celý objekt

Telekomunikace: Internet, Kabelové
rozvody

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Dálnice, Autobus

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Bezbariérový:

Spočítat hypotéku

Hledáte novostavbu rodinného domu v klidné lokalitě? Naše společnost nabízí k prodeji novostavbu

rodinného domu 4+kk s terasou v obci Přehýšov. Nemovitost je ve výstavbě, bude postavena na

oploceném pozemku obdélníkového tvaru o celkové ploše 1 001 m2. Podlahová plocha domu je 136

m2, užitná plocha 109 m2. Dům se sestává z předsíně, prostorné chodby se vstupem do všech

pokojů, 3 pokojů, obývacího pokoje s kuchyňským koutem, prostornou technickou místností,

koupelnou s WC a samostatným WC. Ze všech obytných pokojů je vstup na vydlážděnou terasu.

Nemovitost bude vybavena rohovou kuchyňskou linkou se spotřebiči a krbovými kamny v obývacím

prostoru. Vytápění domu je teplovodní podlahové, TUV z el. boileru, voda je městská a odpad je

sveden do čističky odpadních vod na vlastním pozemku. K dispozici je jímka na vodu o objemu 7 000

m3. Díky prostornému pozemku je možné vybudovat garáž či bazén. Velkou výhodou je zde

dostupnost na přivaděč dálnice D5, díky které jste do 15 minut v Plzni. Fotografie jsou použity z již

prodaného a zcela identického domu. Máte možnost si zvolit styl i design kuchyně, koupelny, barvu

oken a fasády. Pomůžeme splnit Vaši představu o vysněném domu. V případě Vašeho zájmu Vám

zajistíme financování nemovitosti na míru. Doporučuji prohlídku.

Prodej rodinného domu 109 m², pozemek
1 001 m²
Přehýšov, okres Plzeň-sever
6 700 000 Kč
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Nabízíme luxusní RD před dokončením o dispozici 5+kk s terasou, bazénem, garáží a 2 parkovacími

stáními ve vzdálenosti 9 km od centra Plzně ve velmi klidné atraktivní lokalitě Vejprnice. Jedná se o

samostatně stojící jednopodlažní dům s valbovou střechou, stavěný a vybavený ve vysoké kvalitě.

Předpokládaný termín kompletního dokončení RD - 30.6.2021 vč. vnitřního vybavení a venkovních

úprav.

Dispoziční řešení: ze vstupního zádveří (6.5 m2) se dále vchází do chodby (13 m2), z níž jsou

samostatné vstupy do obytné kuchyně (25.8 m2), na níž navazuje obývací pokoj (21.4 m2), a dále do

3 pokojů (16.2 m2, 13.5 m2 a 14.6 m2), 2 koupelen (5.5 m2 a 4.3 m2) a techn.místnosti (9.6 m2). Z

obytné kuchyně přístup na vybavenou terasu (26.3 m2) a zahradu.

Vnitřní vybavení-vinylové podlahy, dveře dub, 2 koupelny: obklad + sanita + 1xskříňka masiv.

Vytápění zajištěno pl.kondenzačním kotlem Vaillant (řízení teploty v každé místnosti samostatně

termostatem). Podl.vyt.doplněno radiátory. Příprava TUV zajištěna plnoprůtokovým plynovým

bojlerem Vaillant. Okna plastová, v uliční fasádě vybavena sítí proti hmyzu a el.předokenními roletami.

Kompletní silnoproudé a slaboproudé rozvody vč. optického kabelu (TV a datová síť a příprava pro

alarm v každé mítnosti). V koupelnách splachovací WC soustavy Geberit, sprchy systém Ibox

Hansgrohe. V techn. místnosti příprava pro osazení pracovního dřezu, pračky, sušičky, dvojité rozvody

splachování WC. V kuchyni a obývacím pokoji příprava k napojení krbové vložky nebo kr.kamen s

připojením na venkovní přívod vzduchu.

Na pozemku samostatně stojící garáž (30 m2) s el. ovládanými sekčními vraty. Vydlážděná podlaha,

zavedena voda, osazeno umyvadlo.

Součástí jsou též veškeré venkovní úpravy:

- krytá vydlážděná terasa s vířivou vanou a krbem

- veškeré zpevněné plochy osazeny zámkovou dlažbou (možnost parkování 2 vozidel)

- zahrada - osazena nádrž na dešťovou vodu (10 m3) s čerpadlem. Nádrž lze využít pro zavlažování

zahrady a pro splachování WC (v domě jsou zhotoveny dvojité rozvody). Na využití dešťové vody lze

čerpat dotaci. Na větší části zahrady položen travní koberec- rozveden zavlažovací systém, část

pozemku zakůrována - rozveden systém zavlažování kapkou

- zahradní domek dřevěný - osazen rozvaděč pro zajištění závlahy

- oplocení - sokl a sloupky vyzděny z bet.bloků s dřevěnými výplněmi

- součástí oplocení el. ovládaná vjezdová vrata a samostatná vrátka

Parkovat lze též při příjezdové komunikaci na vybudovaných park.místech.

Prodej rodinného domu 187 m², pozemek 826 m²
K Rokli, Vejprnice
14 750 000 Kč
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Celková cena: 14 750 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně DPH,
včetně právního servisu

Poznámka k ceně: kompletní vč. DPH,
vybavení, pozemku,
garáže, bazénu,
zatravnění se závlahou,
oplocení

ID zakázky: RD č. 2

Aktualizace: 01.07.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Patrový

Podlaží: 1

Užitná plocha: 187 m

Plocha podlahová: 130 m

Plocha pozemku: 826 m

Parkování: 2

Garáž: 30

Rok kolaudace: 2021

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední plynové

Odpad: Veřejná kanalizace

Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice,
MHD, Autobus

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Bezbariérový:

Vybavení: Částečně

Bazén:

Bankomat: Bankomat České spořitelny (585 m)

Bus MHD: Vejprnice, Pod farou (560 m)

Cukrárna: Pekárna-cukrárna Vejprnice, s.r.o. (699 m)

Lékárna: OOVL - L Holýšovská lékárna (2500 m)

Školka: ZŠ s MŠ Tlučná (2500 m)

Lékař: MUDr. Jana Vyhnálková (701 m)

Hřiště: Dětské hřiště Pionýrská (516 m)

Pošta: Pošta Vejprnice - Česká pošta, s… (699 m)

Restaurace: Restaurace Dukelská 582 (531 m)

Škola: Základní škola a mateřská škola… (523 m)

Obchod: MAKRO Cash & Carry (3646 m)

Večerka: Krámek potraviny (508 m)

Sportoviště: Sportovní areál Vejprnice (488 m)

Hospoda: Restaurace u Mottlů (859 m)

Divadlo: Loutkové divadlo V Boudě (4280 m)

Rovinatý pozemek je situován na mírném jižním svahu na okraji obce, na velice klidném místě s

malebným výhledem na okolí. Jeho sousední hranici tvoří pole se st.uzávěrou. Prioritou této lokality je

komfortní bydlení uprostřed přírody a zároveň snadná dostupnost do centra Plzně (vzdálenost

pouhých 9 km), dále MHD a blízké napojení na D5. V obci veškerá OV (škola, školka, lékaři, obchody,

pošta).

Dojezdová
vzdálenost Nové

 

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?

Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

V okolí najdete:
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https://www.firmy.cz/detail/12987571-bankomat-ceske-sporitelny-vejprnice.html
https://www.firmy.cz/detail/13138223-pekarna-cukrarna-vejprnice-vejprnice.html
https://www.firmy.cz/detail/2501281-oovl-l-holysovska-lekarna-tlucna.html
https://www.firmy.cz/detail/2640120-zs-s-ms-tlucna-tlucna.html
https://www.firmy.cz/detail/13073748-mudr-jana-vyhnalkova-vejprnice.html
https://www.firmy.cz/detail/216594-posta-vejprnice-vejprnice.html
https://www.firmy.cz/detail/2360145-restaurace-dukelska-582-vejprnice.html
https://www.firmy.cz/detail/359924-zakladni-skola-a-materska-skola-vejprnice-vejprnice.html
https://www.firmy.cz/detail/325619-makro-cash-carry-plzen-skvrnany.html
https://www.firmy.cz/detail/2229655-kramek-potraviny-vejprnice.html
https://www.firmy.cz/detail/12959752-restaurace-u-mottlu-vejprnice.html
https://www.firmy.cz/detail/401478-loutkove-divadlo-v-boude-plzen-skvrnany.html
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/


Celková cena: 9 890 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Poznámka k ceně: včetně všech právních
služeb a provize RK

ID zakázky: 0071-NP04000

Aktualizace: 24.06.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1. podlaží z celkem 1

Plocha zastavěná: 221 m

Užitná plocha: 188 m

Plocha pozemku: 221 m

Rok kolaudace: 2019

Odpad: Veřejná kanalizace

Energetická náročnost
budovy:

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

Vybavení:

Nabízíme ke koupi RD v obci Kvášňovice, v dojezdové vzdálenosti 45 min od Plzně a 10 min od

Nepomuku.

Dům je těsně před dokončením.

Jedná se o dům typu bungalov o dispozice 4+kk+ 2 šatny, technická místnost a garáž pro 2 auta.

Dům je bezbabariérový. Stojí na velkém pozemku o rozloze 2 196m2.

Dispozice nemovitosti:

zádveří, šatna, chodba ze které jsou vstupy do dalších místností: velkého obývacího pokoje, jehož

součástí je jídelna a velká kuchyňská linka vč.spotřebičů (indukce, pečící trouba, zabudovaný kávovar,

myčka, mv trouba, vinotéka).

Dále je zde ložnice se šatnou, 2 dětské pokoje, technická místnost a prostorná koupelna.

Topení je podlahové elektrické + velká akumulační kamna. Dům je napojený na obecní vodovod a

obecní kanalizaci.

U domu je v zemi detenční nádoba na vodu.

Měs.režie domu jsou cca 3.100,-Kč (4 čl.rodina).

Tento dům je ideální bydlení pro rodinu, která hledá bydlení v přírodě a uvítá dotvoření zahrady dle

vlastních představ.

Pro další informace či prohlídku volejte makléřku

Prodej rodinného domu 188 m², pozemek 221 m²
Kvášňovice, okres Klatovy    Panorama

9 890 000 Kč
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Celková cena: 8 980 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Poznámka k ceně: včetně provize RK a
právního servisu . V
případě více zájemců
může RK využít pro výběr
kupujícího formu aukce.

ID zakázky: 774219

Aktualizace: Dnes

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 126 m

Užitná plocha: 135 m

Plocha podlahová: 105 m

Plocha pozemku: 568 m

Plocha zahrady: 442 m

Parkování: 2

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální plynové

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Telefon, Internet,
Kabelová televize

Elektřina: 230V

Doprava: Silnice, Autobus

Energetická náročnost
budovy:

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

Vybavení: Částečně

Výtah:

Nabízíme k prodeji samostatný rodinný dům řešený jako 4+kk v Chotíkově. Při návrhu a stavbě bylo

myšleno na praktičnost a design. Byli zde použity nadstandardy jako venkovní žaluzie, velkoformátové

obklady a dlažby, zásuvka téměř v každém rohu, klimatizační jednotky v každé místnosti, podlahové

vytápění s teplovodním rozvodem, vinylové podlahy, velké množství zpevněných ploch, retenční nádrž,

vyzděný plot včetně výplní, pojezdové brány a branky, venkovní nezámrzný kohout a další). Stavba

byla postavena z porothermcihel 30 a zateplena. Největším benefitem v této lokalitě jsou jistě

sousedé a nadstandardní kvality stavby. V lokalitě je téměř veškerá občanská vybavenost. Prohlídkový

den se bude konat dne v úterý 17.8.2021. Pro více informací a domluvení svého termínu prohlídky

kontaktujte makléře.

Prodej rodinného domu 135 m², pozemek 568 m²
Chotíkov, okres Plzeň-sever
8 980 000 Kč
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Celková cena: 16 900 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Poznámka k ceně: Cena včetně provize,
právního a realitního
servisu.

ID zakázky: 23366

Aktualizace: 11.10.2021

Užitná plocha: 194 m

Plocha podlahová: 194 m

Plocha pozemku: 1505 m

Parkování: 2

Garáž:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední elektrické

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej exkluzivního rodinného domu u lesa, s velkou zahradou a

širokým příslušenstvím, na velmi klidném místě mimo hlavní zástavbu, v žádané lokalitě Plzeň –

Lhota. Zděný jednopodlažní dům o zastavěné ploše 246 m² byl kolaudován v r. 2006 a nachází se na

rovinatém pozemku o celk. ploše 1505 m². Dům je terasou propojen s jižně orientovanou okrasnou

zahradou, na které se dále nachází obytný zahradní domek ( 1+kk, WC, sprcha), pergola k posezení a

zahradní sprcha.

Dům s užitnou plochou 194 m² je velmi prakticky dispozičně členěn na 5+kk s příslušenstvím -

centrální prosklená obytná místnost (65 m²) s krbem, dřevěnou podlahou a přístupem na terasu,

otevřená kuchyň s jídelnou vybavená kvalitní linkou se značkovými spotřebiči, dva dětské pokoje,

ložnice – propojená se šatnou a velkou koupelnou s vanou a WC, pracovna (pokoj pro hosty), druhá

koupelna se sprch. koutem a WC, druhá šatna a komora. Ze zádveří je přístup do prostorné garáže,

nad kterou se nachází půdní technická místnost sloužící i jako úložný prostor. Vytápění domu -

teplovodní podlahové topení je řešeno z elektrokotle, ohřev TUV - 2x el. bojler (nízký tarif – 20

hodin/den). Dům je napojen na obecní vodovod, i na vlastní vrtanou studnu nacházející se na

pozemku. Odpady svedeny do jímky, obecní kanalizace v realizaci s termínem dokončení v r. 2022.

Dům postaven z kvalitních tvárnic Hebel a kompletně zateplen, střešní krytina z přírodní břidlice,

hliníková okna a franc. dveře s el. ovládanými venkovními roletami, kompletní rozvod pro centrální

vysávání, datové a bezpečnostní kabelové rozvody po domě, terasa s el. ovládanou markýzou, celá

zahrada disponuje automatickým závlahovým systémem a prostorovým ohraničením pro robotickou

sekačku.

Dům se nachází na velmi klidném místě u lesa, mimo obec i mimo komunikaci, na neprůjezdné cestě,

v sousedství pouze několika rodinných domů. Pozemek je do ulice oplocen kamennou gabionovou zdí

pro ještě větší soukromí. Zastávka MHD v blízkosti, centrum Plzně i nájezd na dálnici D5 pouhých 10

minut jízdy.

Unikátní příležitost pro kvalitní bydlení, v blízkosti přírody a na okraji Plzně. Financování koupě možné

hypotékou, zajistíme pro Vás na klíč za nejvýhodnějších podmínek. Ev. číslo: 23366.

Prodej rodinného domu 194 m², pozemek
1 505 m²
Za Lesem, Plzeň - Lhota    Panorama

16 900 000 Kč
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Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 246 m

Doprava: Autobus

Energetická náročnost
budovy:

Třída C - Úsporná

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

136,0 kWh/m^2 za rok

Cukrárna: Cukrárna u Jakuba (1213 m)

Hřiště: Dětské hřiště U Studny (797 m)

Večerka: Západočeské konzumní družstv… (755 m)

Hospoda: Na Zelené louce (1377 m)

Divadlo: Divadlo pod lampou, o.p.s. (5530 m)

Veterinář: MVDr. Daniela Smolíková (4198 m)

Restaurace: Sokolovna Lhota (971 m)

Školka: Mateřská škola Plzeň - Lhota, K… (869 m)

Pošta: Pošta Plzeň 21 - Česká pošta, … (2203 m)

Bankomat: Bitcomp s.r.o. (2882 m)

Bus MHD: Plzeň, Chaty Lhota (377 m)

Sportoviště: Tělovýchovná jednota Plzeň - … (1851 m)

Lékař: MEDICA SEVER s.r.o. (3579 m)

Tram: Univerzita (3497 m)

Vlak: Plzeň-Valcha (1862 m)

Obchod: MAKRO Cash & Carry (3281 m)

Lékárna: Dr. Max LÉKÁRNA (3551 m)

Škola: 26. základní škola Plzeň, Skup… (2118 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

 

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?

Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

V okolí najdete:

Kontaktovat:

Reality 11 slusnymakler.cz

Klatovská třída 1078/116, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí

https://www.slusnymakler.cz/

Více o společnosti »

2

kancelář Plzeň
Zobrazit telefon

Zobrazit email
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Celková cena: 6 690 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

ID zakázky: H87/21

Aktualizace: 07.10.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 150 m

Užitná plocha: 110 m

Plocha podlahová: 110 m

Plocha pozemku: 857 m

Parkování:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 400V

Doprava: Dálnice, Silnice

Energetická náročnost
budovy:

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

Dovolujeme si Vám nabídnout ke koupi novostavbu přízemního rodinného domu o dispozici 4+KK,

který se nachází v centru města Kladruby, vzdáleného jen 5 km od Stříbra a 5 km od nájezdu na

dálnici D5. Zastavěná plocha domu činí 150 m2. Jedná se o zděný dům (porotherm 30 cm) o celkové

užitné ploše 110 m2. Svým vnitřním uspořádáním uspokojí nároky pro bydlení 4členné rodiny. Dům

tvoří vstupní chodba, šatna, technická místnost, samostatné WC, 3 pokoje, koupelna a prostorný

obývací pokoj s kuchyňskou částí a vstupem na terasu. Dům je napojen na obecní vodovod, kanalizaci

a elektřinu. V domě je podlahové vytápění napojeneé na tepelné čerpadlo (vzduch – voda) zn.

Buderus. Možnost též vytápění krbem či krbovými kamny. Uvedená cena domu odpovídá

standardnímu provedení. Nový majitel má možnost ovlivnit vzhled keramických dlažeb a obkladů,

sanity, interiérových dveří a krytiny podlah. Okna mají trojité zasklení, vnější povrch stěn je izolovaný

zateplovacím systémem Weber 160 mm a omítaný probarvenou omítkou. Vnitřní povrchy stěn jsou

omítané. V přední části pozemku (příjezd a nádvoří domu) je položena zámková dlažba. Elektrická

vrata na dálkové ovládání. Zahrada domu je oplocena betonovým plotem či pletivem. Terasa je

osazena zámkovou dlažbou. Cena nezahrnuje kuchyňskou linku, krbová kamna a komín. V těsné

blízkosti domu se nachází škola, školka, obchody, sportoviště. Dobré autobusové spojení. Jen 5 km od

města Kladruby se nachází průmyslová zóna Ostrov u Stříbra s množstvím pracovních pozic. Koupi

domu lze financovat pomocí hypotečního úvěru, který Vám naše RK pomůže zdarma realizovat. Pro

více informací volejte 606 628 181.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 110 m², pozemek 857 m²
Hřbitovní, Kladruby    Panorama

6 690 000 Kč
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