
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Praha 



Celková cena: 19 500 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

ID zakázky: 35584

Typ domu: Patrový

Plocha zastavěná: 174 m

Užitná plocha: 138 m

Plocha podlahová: 138 m

Spočítat hypotéku

Novostavba jednopodlažní rodinné vily se vzdušným a světlým interiérem ve vysokém standardu, s

pěkně upravenou zahradou, koupacím jezírkem a přípravou na střešní terasu stojí v nové rezidenční

zástavbě v klidné části městské části Prahy 9 Čakovice-Miškovice.

Z obývacího pokoje propojeného s kuchyní a jídelnou vede vstup na krytou terasu, která v teplých

dnech tvoří přirozenou součást obytného prostoru. Dále je zde hlavní ložnice s prostornou šatnou, 2

dětské ložnice – obě s přístupem do zahrady, koupelna, samostatná toaleta, spíž a zádveří s vchodem

do garáže.

Stavba zděná z cihel Heluz byla zkolaudována v r. 2018. Omítky jsou sádrové, pod stropy podhledy s

osvětlením. Na anhydridových vyhřívaných podlahách je položen vinyl, okna jsou hliníková s trojskly,

stíněná předokenními žaluziemi Batima s centrálním ovládáním. Obývací pokoj zútulňuje krb.

Kuchyně je kompletně vybavena vestavnými spotřebiči zn. Beko. Vytápění zajišťuje plynový

kondenzační kotel Buderus. Dům chrání zabezpečovací systém a požární hlásiče Jablotron s

napojením na PCO a venkovní kamerový systém kontrolovatelný přes aplikaci. Parkování dvou vozů je

možné v garáži a na krytém stání. Na pečlivě udržované zahradě se vzrostlými stromy zajišťujícími

soukromí je zahradní domek a akumulační nádrž na dešťovou vodu s čerpadlem, v létě zpříjemňuje

pobyt venku koupací jezírko. V domě je možné ponechat také vybavení vyobrazené na fotografiích.

Dům je součástí velmi klidné nové krajní ulice plné novostaveb. V blízkosti funguje mateřská a

základní škola, supermarket nebo lékárna, nedaleko je golfové hřiště. Téměř kolem domu vede

cyklostezka, po níž je možné dojet například k Čakovickému zámeckému parku, lesoparku Kbely nebo

do Vinořského parku. Dopravní spojení zajišťuje autobus z blízké zastávky, cesta k nejbližší stanici

metra (Letňany) trvá 14 minut, za 3 minuty lze dojet k vlakové zastávce, odkud jezdí spoje na

Masarykovo nádraží.

Užitná plocha 201 m2 (včetně terasy o 63 m2 a garáže o 18,66 m2), zastavěná plocha 174 m2,

zahrada 469 m2, pozemek 643 m2.

Kromě běžných prohlídek nemovitostí nabízíme nyní také videoprohlídky v reálném čase například

přes aplikaci WhatsApp, FaceTime, Messenger nebo Skype.

Prodej rodinného domu 138 m², pozemek 643 m²
Vrátenská, Praha 9 - Miškovice
19 500 000 Kč
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Aktualizace: 08.03.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Plocha pozemku: 643 m

Energetická náročnost
budovy:

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

Cukrárna: Café Fabrika (375 m)

Kino: Cinema City Letňany (2875 m)

Hřiště: Dětské hřiště U Párníků (230 m)

Večerka: Tesco Expres (416 m)

Divadlo: Divadlo Pohádka (3649 m)

Hospoda: Vít Janečka (1983 m)

Veterinář: MVDr. Ondřej Čapek (2050 m)

Vlak: Praha-Čakovice (1228 m)

Restaurace: Hostinec U Herčíků (387 m)

Bus MHD: Čakovice (362 m)

Lékárna: Lékárna Cukrovarská (342 m)

Pošta: Pošta Praha 96 - Česká pošta, s.p. (954 m)

Obchod: Globus Hypermarket (2153 m)

Školka: Angličtina Praha 9 Engfore (478 m)

Sportoviště: Tenisová škola Čakovice (887 m)

Lékař: Prakticul, s.r.o. (375 m)

Bankomat: Bankomat České spořitelny (852 m)

Tram: Sídliště Ďáblice (4525 m)

Metro: Letňany (3215 m)

Škola: Střední odborná škola a Střední … (695 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Vrátenská, Praha 9 - Miškovice

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

Svoboda & Williams

Na Perštýně 362/2, 11000 Praha - Staré Město

http://www.svoboda-williams.com

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

2

Zadejte adresu cíle

Michaela Koudelová
Zobrazit telefon

Zobrazit telefon

Zobrazit email

https://www.firmy.cz/detail/2366506-cafe-fabrika-praha-cakovice.html
https://www.firmy.cz/detail/2679833-cinema-city-letnany-praha-letnany.html
https://www.firmy.cz/detail/2501775-tesco-expres-praha-cakovice.html
https://www.firmy.cz/detail/636143-divadlo-pohadka-praha-letnany.html
https://www.firmy.cz/detail/13136750-vit-janecka-velen-mirovice.html
https://www.firmy.cz/detail/634744-mvdr-ondrej-capek-praha-kbely.html
https://www.firmy.cz/detail/12976056-hostinec-u-herciku-praha-cakovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12730782-lekarna-cukrovarska-praha-cakovice.html
https://www.firmy.cz/detail/216698-posta-praha-96-praha-cakovice.html
https://www.firmy.cz/detail/193554-globus-hypermarket-praha-cakovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12699723-anglictina-praha-9-engfore-praha-cakovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13068690-tenisova-skola-cakovice-praha-cakovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13293746-prakticul-praha-cakovice.html
https://www.firmy.cz/detail/595015-bankomat-ceske-sporitelny-praha.html
https://www.firmy.cz/detail/360995-stredni-odborna-skola-a-stredni-odborne-uciliste-praha-cakovice-praha-cakovice.html
https://www.sreality.cz/adresar/svoboda-williams-praha-stare-mesto/1372
http://www.svoboda-williams.com/
https://www.sreality.cz/adresar/svoboda-williams-praha-stare-mesto/1372
https://www.sreality.cz/adresar/svoboda-williams-praha-stare-mesto/1372/makleri/7040
https://www.sreality.cz/adresar/svoboda-williams-praha-stare-mesto/1372/makleri/7040


Nabídka hypoték od

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

Zobrazit více nabídek Reklama

Výše půjčky (Kč)

15 600 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 58 319 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.10%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 20 995 121 Kč

Zjistit více

Od 58 325 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 20 997 121 Kč

Zjistit více

Od 59 131 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.79%
RPSN: 2.21%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 21 287 197 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=15600000&maturity=30&value=19500000&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=15600000&maturity=30&value=19500000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=15600000&maturity=30&value=19500000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=15600000&maturity=30&value=19500000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=15600000&maturity=30&value=19500000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=5


Spočítat hypotéku

Realitní kancelář 100klíčů, nabízí k prodeji velmi hezký, prostorný, rodinný dům s dispozicí 4kk s

garáží. Dům byl postavený v r. 2007 v residenční části Prahy 9 - Kolodějích.

 

Užitná plocha domu je 116 m2 , pozemek 742 m2 (148 m2 je zastavěná plocha, zahrada 594 m2).

 

Dispozice domu:

Přízemí:

obývací pokoj s kuchyňským koutem 32 m2

pokoj 13 m2

pokoj 14,3 m2

ložnice 13,4 m2

koupelna 4,5 m2

WC 1,2 m2

chodba 8,2 m2

zádveří 4,2 m2

technická místnost 1,8 m2

garáž 24 m2

Zahrada s terasou

Půdní úložný prostor 74 m2 (není započítán v užitné ploše)

 

S malými úpravami je možné dům přestavět na 5kk. Garáž, ve které jsou okna i topení se dá lehce

propojit s domem a přebudovat na další pokoj.

 

Vytápění domu je zajištěno elektrickým kotlem, ohřev vody el. bojlerem. Na podlahách ve všech

pokojích a chodbě je plovoucí podlaha, v kuchyni, koupelně a WC dlažba.

Kuchyňská linka je vybavená vestavěnými spotřebiči.

 

Obec Koloděje nabízí kompletní infrastrukturu - lékař, knihovna, základní i mateřská škola, pizzerie,

potraviny řeznictví, Lidl či Penny, vše pár minut od domu. Sportovní vyžití zajistí tenisové kurty,

fotbalové či basketbalové hřiště, dětské hřiště, nebo cyklostezka vedoucí do Běchovic, Újezda nad

Lesy a Tróji. Krásnou procházku vám nabízí Naučná stezka či výlet na Kolodějskou skálu.

Prodej rodinného domu 116 m², pozemek 742 m²
K Běchovicům, Praha 9 - Koloděje
12 539 000 Kč
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D MÉNĚ ÚSPORNÁ

Seznam.cz KK

https://o.seznam.cz/
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https://www.seznam.cz/


Celková cena: 12 539 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně poplatků,
včetně DPH, včetně
právního servisu

Poznámka k ceně: včetně DPH, včetně
poplatků, včetně provize,
včetně právního servisu

ID zakázky: 200000107

Aktualizace: 24.05.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Centrum obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 148 m

Užitná plocha: 116 m

Plocha podlahová: 92 m

Plocha pozemku: 742 m

Plocha zahrady: 594 m

Parkování: 3

Garáž: 1

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední elektrické

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Silnice, MHD

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída D - Méně úsporná
č. 78/2013 Sb. podle
vyhlášky

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

291,0 kWh/m^2 za rok

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Vybavení: Částečně

Cukrárna: Cukrárna Sofie (1625 m)

Kino: ÚČKO Kino (4707 m)

Hřiště: Dětské hřiště Meinlinova (336 m)

Večerka: Můjobchod - Potraviny V Lipách (231 m)

Hospoda: Billiard svět (1999 m)

Divadlo: Depresivní děti touží po penězí… (2660 m)

 

Dopravní obslužnost: zastávka autobusů MHD se nachází 80 m od domu, odkud cesta autobusem na

Černý Most či na Skalku trvá 30 min. Vlakové nádraží je vzdáleno 10 min. autobusem. Odtud cesta na

Hlavní či Masarykovo nádraží trvá 20 min. Autem jste od domu na Černém Mostě za 10 min.

 

V případě více zájemců si majitel vyhrazuje právo výběru nejvýhodnější nabídky.

 

Financování vám pomůže zajistit naše finanční poradkyně. Doporučuji prohlídku a těším se na vás v

ul. K Běchovicům 406, v Praze 9 - Kolodějích.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

K Běchovicům, Praha 9 - Koloděje

Cíl:

V okolí najdete:
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Zadejte adresu cíle

Seznam.cz KK

https://d18-a.sdn.cz/d_18/c_attachment_gQ_c/5xjGPB.pdf
https://www.firmy.cz/detail/2655626-cukrarna-sofie-praha-ujezd-nad-lesy.html
https://www.firmy.cz/detail/12965466-ucko-kino-praha-uhrineves.html
https://www.firmy.cz/detail/13034548-mujobchod-potraviny-v-lipach-praha-kolodeje.html
https://www.firmy.cz/detail/13136676-billiard-svet-praha-ujezd-nad-lesy.html
https://www.firmy.cz/detail/1907707-depresivni-deti-touzi-po-penezich-praha-ujezd-nad-lesy.html
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/


Celková cena: 11 990 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Aktualizace: 23.05.2021

ID: 2464410972

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Typ domu: Přízemní

Užitná plocha: 115 m

Plocha pozemku: 848 m

Parkování:

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Spočítat hypotéku

Jako přímí majitelé si Vám dovolujeme nabídnout k prodeji zděný rodinný dům o dispozici 3+1 v

lukrativní lokalitě Praha-Kolovraty, který byl zkolaudován v roce 2007. Samostatně stojící rodinný dům

o zastavěné ploše 115 m2 se nachází na udržovaném pozemku o rozloze 848 m2 a díky masivnímu

zděnému plotu poskytuje vysokou míru soukromí. Dům sestává z obývacího pokoje propojeného s

kuchyní, 2 pokojů, koupelny, samostatného WC, haly, technické místnosti a skladu, který by bylo

možno předělat na obytnou místnost. K dispozici je studna a vlastní domácí čistička odpadních vod.

Jedná se o nízkonákladový dům s měsíčními výdaji ca 2.500,-. Energetická třída D, pouze 9 bodů od

třídy C. Pro ohřev teplé vody a vytápění slouží tepelné čerpadlo se zemním vrtem. V celém domě bylo

realizováno podlahové vytápění. K dispozici je zpevněná parkovací plocha pro 3 osobní automobily.

Nad rámec výměry domu byla vystavěna terasa o rozloze 18 m2 s markýzou na elektrické ovládání.

Dům disponuje rozsáhlým půdním prostorem. Blízkost přírodní památky Obory v Uhříněvsi vybízí ke

klidným procházkám v přírodě. Přiložený půdorys je orientační, v domě došlo k drobným stavebním

úpravám. O spolupráci s realitními kancelářemi nemáme zájem. Prosíme tyto, aby nás nekontaktovaly.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Za podjezdem, Praha 10 - Kolovraty

Cíl:

Prodej rodinného domu 115 m², pozemek 848 m²
Za podjezdem, Praha 10 - Kolovraty
11 990 000 Kč
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Zadejte adresu cíle
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Seznam.cz KK

https://d18-a.sdn.cz/d_18/c_attachment_QM_V/mmCd.pdf
https://o.seznam.cz/
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