
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Středočeský kraj 



Zlevněno: 7 498 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu (k jednání)

Původní cena: 8 500 000 Kč

Poznámka k ceně: včetně provize, včetně
právního servisu, cena k
jednání

ID zakázky: MM047

Aktualizace: 23.02.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Parkování: 4

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Jiné

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 230V

Doprava: Silnice, Autobus

Energetická náročnost
budovy:

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

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

15,6 kWh/m^2 za rok

Spočítat hypotéku

Nabízím vám ke koupi novostavbu bungalovu na pozemku 998m2 v Kutné Hoře, část Kaňk. Dům byl

postaven v roce 2017 a prodává se kompletně vybaven. Dispozice 4+kk, obytná plocha 99m2, terasa

12m2.

Před vstupem do domu je prostor k parkování, kde pohodlně zaparkujete dvě auta.

Celý dům je moderně řešen, interiér laděn do šedobílých barev. Je zde dostatek světla. Vstup na

terasu je z hlavní obývací místnosti, kde můžete každý den pozorovat západ slunce. Kuchyně je

kompletně vybavena spotřebiči BEKO.

V zadní části domu je úložný prostor (pod terasou). Na pozemku jsou zabudované sběrné nádrže na

vodu. Kamerový systém.

Energetická třída B přináší výhodu nízkých měsíčních nákladů (2.800Kč včetně internetu).

Dům je zděný z tvárnic PORFIX, střešní krytina KM BETA, střešní prostor využíván jako půda, přístup z

bytu stahovacím schodištěm. Okna plastová trojskla. Vytápění podlahové (elektrokotel PROTHERM

9Kw). V obývacím pokoji je krbová vložka JOTUL (výkon 6Kw). Voda i kanalizace obecní. Plyn na

hranici pozemku.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S financováním této nemovitosti vám ráda pomohu.

Prodej rodinného domu 99 m², pozemek 998 m²
Kutná Hora - Kaňk, okres Kutná Hora
7 498 000 Kč
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Plocha zastavěná: 138 m

Užitná plocha: 99 m

Plocha pozemku: 998 m

Plocha zahrady: 860 m

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Vybavení:

Výtah:

Cukrárna: Cukrárna Starosedlecká 72 (2277 m)

Kino: Kino Modrý kříž (3381 m)

Hřiště: Dětské hřiště (350 m)

Večerka: UNIKOM, a.s. (1553 m)

Hospoda: Hospoda Na Baště (140 m)

Divadlo: Městské Tylovo divadlo (3144 m)

Veterinář: MVDr. Antonín Škarka (2026 m)

Restaurace: Restaurace Na Pašince (1080 m)

Školka: MŠ Kutná Hora - Kaňk (269 m)

Vlak: Hlízov (1500 m)

Bus MHD: Kutná Hora, Kaňk, u kostela (329 m)

Lékař: MUDr. Petr Havlovic - praktický… (1903 m)

Pošta: Pošta Kutná Hora 4 - Česká poš… (575 m)

Škola: ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha (2033 m)

Lékárna: Lékárna Pod Kaňkem (1922 m)

Bankomat: Bankomat Air Bank (2260 m)

Sportoviště: TJ SPARTA Kutná Hora, z.s. (3493 m)

Obchod: OC Kutná Hora (2092 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Kutná Hora - Kaňk, okres Kutná Hora

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

První kutnohorské reality s.r.o.

Lorecká 108/16, 28401 Kutná Hora - Hlouška

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

2

2

2

2

Y

X

Zadejte adresu cíle

Martina Mejstříková
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč) Doba splácení (roky)

https://d18-a.sdn.cz/d_18/c_attachment_QI_b/DjqCX.pdf
https://www.firmy.cz/detail/13121415-cukrarna-starosedlecka-72-kutna-hora-sedlec.html
https://www.firmy.cz/detail/2522831-kino-modry-kriz-kutna-hora-vnitrni-mesto.html
https://www.firmy.cz/detail/2342545-unikom-hlizov.html
https://www.firmy.cz/detail/13123029-hospoda-na-baste-kutna-hora-kank.html
https://www.firmy.cz/detail/396954-mestske-tylovo-divadlo-kutna-hora-hlouska.html
https://www.firmy.cz/detail/13055114-mvdr-antonin-skarka-hlizov.html
https://www.firmy.cz/detail/13194070-restaurace-na-pasince-kutna-hora-kank.html
https://www.firmy.cz/detail/2150455-ms-kutna-hora-kank-kutna-hora-kank.html
https://www.firmy.cz/detail/13286179-mudr-petr-havlovic-prakticky-lekar-pro-deti-a-dorost-kutna-hora-sipsi.html
https://www.firmy.cz/detail/217153-posta-kutna-hora-4-kutna-hora-kank.html
https://www.firmy.cz/detail/357907-zs-kutna-hora-jana-palacha-kutna-hora-sipsi.html
https://www.firmy.cz/detail/420723-lekarna-pod-kankem-kutna-hora-sipsi.html
https://www.firmy.cz/detail/13057606-bankomat-air-bank-kutna-hora-sipsi.html
https://www.firmy.cz/detail/227011-tj-sparta-kutna-hora-z-s-kutna-hora-zizkov.html
https://www.firmy.cz/detail/13121712-oc-kutna-hora-kutna-hora-sipsi.html
https://www.sreality.cz/adresar/prvni-kutnohorske-reality-s-r-o-kutna-hora-hlouska/20660
https://www.sreality.cz/adresar/prvni-kutnohorske-reality-s-r-o-kutna-hora-hlouska/20660
https://www.sreality.cz/adresar/prvni-kutnohorske-reality-s-r-o-kutna-hora-hlouska/20660/makleri/94293
https://www.sreality.cz/adresar/prvni-kutnohorske-reality-s-r-o-kutna-hora-hlouska/20660/makleri/94293


Nabídka hypoték od

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

Zobrazit více nabídek Reklama

5 998 400 30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 22 122 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.59%
RPSN: 2.00%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 7 963 932 Kč

Zjistit více

Od 22 127 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.59%
RPSN: 2.01%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 7 965 932 Kč

Zjistit více

Od 22 434 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 8 076 541 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5998400&maturity=30&value=7498000&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=5998400&maturity=30&value=7498000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5998400&maturity=30&value=7498000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5998400&maturity=30&value=7498000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=5998400&maturity=30&value=7498000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=5


Celková cena: 10 490 000 Kč za
nemovitost

ID zakázky: 00020

Aktualizace: 23.04.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Rohový

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 108 m

Užitná plocha: 108 m

Rok kolaudace: 2019

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální plynové

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Silnice, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

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

Spočítat hypotéku

Ve výhradním zastoupení majitele si vám dovolujeme nabídnout prodej novostavby rodinného domu o

dispozici 4+kk a celkové ploše 108 m2 s terasou 25 m2 na pozemku 420 m2. Nemovitost se nachází v

okrese Praha - východ v obci Herink nedaleko Průhonic.

Jedná se o velmi žádanou lokalitu pár minut od Prahy s výbornou dostupností jak autem, tak MHD.

Dům má tři světlé ložnice a ze dvou je přímý vstup na terasu a zahradu. Na zahradu se také dostanete

z obývacího pokoje, kde je i plně vybavená kuchyně a jídelní kout. Dům vás osloví designovou

koupelnou s vanou, sprchovým koutem a toaletou. Další samostatná toaleta s umyvadlem se nachází

v předsíni, kde je i prostor pro vestavěnou skříň. Podlaha je dřevěná.

V domě se nachází půda, která je též přístupná z chodby pomocí výklopného schodiště a nabízí

dostatek prostoru pro další využití. Před domem jsou dvě parkovací stání na vlastním pozemku.

Jde o nízkoenergetický cihlový dům s energetickou třídou B. Nemovitost si můžete projít pomocí

virtuální prohlídky po zkopírování tohoto odkazu do vašeho prohlížeče.

vt.plushglobalmedia.com/tour/TT17KY2DKP

V obci je veškerá občanská vybavenost, nová mateřská školka a výborná dopravní dostupnost s

rychlým napojením na Pražký okruh a dálnici D1. V blízkosti se nachází malebný Průhonický park,

prestižní mezinárodní škola Sunny Canadian International School. Toto místo je přímo ideální pro

rodinné bydlení. Nemovitost lze financovat hypotečním úvěrem se kterým vám rádi pomůžeme.

Doporučujeme.

Prodej rodinného domu 108 m², pozemek 420 m²
Dlouhá, Herink    Panorama

10 490 000 Kč

2

2
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Plocha podlahová: 108 m

Plocha pozemku: 420 m

Plocha zahrady: 312 m

Parkování: 2

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

27,09 kWh/m^2 za rok

Vybavení: Částečně

Výtah:

Cukrárna: Zámecký sál Modletice, s.r.o. (1651 m)

Hřiště: Dětské hřiště Do Višňovky (651 m)

Večerka: Smíšené zboží Na Návsi (2476 m)

Hospoda: Stodola Herink (834 m)

Veterinář: MVDr. Jan Šimr (1961 m)

Pošta: Pošta Dobřejovice - Česká poš… (2450 m)

Sportoviště: Stoly na stolní tenis (1704 m)

Restaurace: Restaurace Park Hotelu Popov… (1820 m)

Školka: Mateřská škola Herink (607 m)

Bus MHD: Herink (827 m)

Lékárna: Lékárna Zamzam (3332 m)

Lékař: RENGO, s.r.o. (3845 m)

Bankomat: Bankomat ČSOB (3891 m)

Škola: Základní škola Navis (2527 m)

Vlak: Velké Popovice (5572 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Dlouhá, Herink

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

ERICONN Real Estate s.r.o.

Na Folimance 2155/15, 12000 Praha - Vinohrady

http://www.ericonn.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

2

2

2

X

Zadejte adresu cíle

Ladislav Nedvěd
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

8 392 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

Seznam.cz KK

https://www.firmy.cz/detail/13116170-zamecky-sal-modletice-modletice.html
https://www.firmy.cz/detail/12997233-smisene-zbozi-na-navsi-dobrejovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13039485-stodola-herink-herink.html
https://www.firmy.cz/detail/12962254-mvdr-jan-simr-modletice.html
https://www.firmy.cz/detail/431671-posta-dobrejovice-dobrejovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12726947-restaurace-park-hotelu-popovicky-popovicky.html
https://www.firmy.cz/detail/13278042-materska-skola-herink-herink.html
https://www.firmy.cz/detail/13236406-lekarna-zamzam-jesenice.html
https://www.firmy.cz/detail/13212685-rengo-nupaky.html
https://www.firmy.cz/detail/12774564-bankomat-csob-jesenice.html
https://www.firmy.cz/detail/13306961-zakladni-skola-navis-dobrejovice.html
https://www.sreality.cz/adresar/ericonn-real-estate-s-r-o-praha-vinohrady/18839
http://www.ericonn.cz/
https://www.sreality.cz/adresar/ericonn-real-estate-s-r-o-praha-vinohrady/18839
https://www.sreality.cz/adresar/ericonn-real-estate-s-r-o-praha-vinohrady/18839/makleri/89247
https://www.sreality.cz/adresar/ericonn-real-estate-s-r-o-praha-vinohrady/18839/makleri/89247
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/


Prodej aukcí. Hledáte rodinný dům u Kolína, do kterého se rovnou nastěhujete? Pokud ano, čtěte

prosím dále.

 

Ve výhradním zastoupení vám nabízíme novostavbu rodinného domu 4+kk o zastavěné ploše 141

m2, s pozemkem o celkové výměře 601 m2. Dům typu bungalov se nachází v Nové Vsi I, v části obce

Ohrada, která je vzdálená 5 km od Kolína.

 

Tento dům majitel nikdy nezamýšlel prodávat, proto je kompletně vybavený, včetně upravené zahrady

s bazénem. Nemovitost je nákladně zařízena a vkusně vybavena, s mnoha designovými prvky včetně

osvětlení, dekorací a nábytku.

Jelikož byl dům v roce 2018 pořízen jako novostavba, na nemovitost se vztahuje záruka do 02/23,

která je přenosná na nového majitele.

 

Místnosti: obývací pokoj s kuchyňským koutem, tři pokoje, koupelna se sprchovým koutem, vanou a

WC, samostatné WC, technická místnost, chodba, úložný prostor v podkroví.

 

Vybavení: v nemovitosti zůstává převážná většina vybavení (seznam obdržíte společně s ostatní

dokumentací před prohlídkou).

 

Pozemek: nekryté parkovací místo, zasakovací jímky na dešťovou vodu, automatická závlaha,

oplocení, drobná stavba s přístřeškem, terasou a bazénem, elektrická vrata, venku záliv na druhé auto.

 

Materiály: zdivo pórobetonové tvárnice, zateplení 100 mm, okna plastová šestikomorová s venkovními

elektrickými žaluziemi Climax, střecha střešní tašky, sádrokartonové stropy, horní izolace minerální

vata, podlahy vinyl nebo dlažby, vnitřní dveře obložkové.

 

Sítě a ostatní: vytápění elektrickým kotlem, podlahové topení, ohřev vody bojlerem, voda vlastní vrt

(25 m), filtrace se změkčovačem vody, kanalizace, alarm, příprava na klimatizaci a kamerový systém.

 

Náklady: elektrická energie cca 2 800 Kč, internet 300 Kč, odpad 700 Kč a 1 650 Kč kanalizace za

osobu ročně.

 

Prodej rodinného domu 113 m², pozemek 601 m²
Luční, Nová Ves I - Ohrada    Panorama

7 753 000 Kč
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Celková cena: 7 753 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Poznámka k ceně: Cena včetně provize a
právních služeb

ID zakázky: 0299-NP00061

Aktualizace: Včera

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 141 m

Užitná plocha: 113 m

Plocha pozemku: 601 m

Rok kolaudace: 2018

Topení: Ústřední elektrické

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice,
MHD, Autobus

Komunikace: Dlážděná

Energetická náročnost
budovy:

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

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

149,0 kWh/m^2 za rok

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Vybavení:

Bankomat: Bankomat Komerční banky (2895 m)

Bus MHD: Nová Ves I, Ohrada (142 m)

Cukrárna: Lucicake.com (219 m)

Lékárna: Lékárna Salvia (2908 m)

Školka: MŠ Křečhoř (2879 m)

Lékař: MUDr. Zdeňka Vodičková (2302 m)

Kino: Kino 99 (4225 m)

Hřiště: Dětské hřiště (2440 m)

Pošta: Pošta Velim - Česká pošta, s.p. (3351 m)

Restaurace: Restaurace Archery (492 m)

Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSPERITY (1050 m)

Obchod: Tesco (2908 m)

Večerka: Potraviny Anděl (1019 m)

Sportoviště: LTC Kolín-Tenis club (2330 m)

Hospoda: Hospoda Pod Smrkem (2894 m)

Divadlo: DIVADLO Kolín (4199 m)

Vlak: Nová Ves u Kolína (1070 m)

V případě většího počtu zájemců o nemovitost nerozhoduje pořadí zájemců, ale kvalita podané

nabídky majiteli. Aktuálně již prohlídky neprobíhají a je připravována aukce nemovitosti.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Luční, Nová Ves I - Ohrada

Cíl:

V okolí najdete:

2

2

2

Y

Zadejte adresu cíle

Seznam.cz KK

https://d18-a.sdn.cz/d_18/c_attachment_gY_c/qykBOR.pdf
https://www.firmy.cz/detail/1349340-bankomat-komercni-banky-kolin-ii.html
https://www.firmy.cz/detail/12999774-lucicake-com-nova-ves-i-ohrada.html
https://www.firmy.cz/detail/376052-lekarna-salvia-kolin-ii.html
https://www.firmy.cz/detail/2695770-ms-krechor-krechor.html
https://www.firmy.cz/detail/12840580-mudr-zdenka-vodickova-kolin-ii.html
https://www.firmy.cz/detail/396396-kino-99-kolin-iv.html
https://www.firmy.cz/detail/217230-posta-velim-velim.html
https://www.firmy.cz/detail/13206769-restaurace-archery-nova-ves-i.html
https://www.firmy.cz/detail/12999192-zakladni-skola-prosperity-nova-ves-i.html
https://www.firmy.cz/detail/649013-tesco-kolin-ii.html
https://www.firmy.cz/detail/2259870-potraviny-andel-nova-ves-i.html
https://www.firmy.cz/detail/671717-ltc-kolin-tenis-club-kolin-v.html
https://www.firmy.cz/detail/2467660-hospoda-pod-smrkem-krechor.html
https://www.firmy.cz/detail/230785-divadlo-kolin-kolin-iv.html
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/


Celková cena: 24 000 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu (k jednání)

ID zakázky: 27761/1654

Aktualizace: 17.02.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 387 m

Užitná plocha: 275 m

Plocha podlahová: 275 m

Plocha pozemku: 1571 m

Plocha zahrady: 1184 m

Parkování: 2

Garáž:

Energetická náročnost
budovy:

Třída C - Úsporná

Bezbariérový:

Spočítat hypotéku

Nabízíme Vám k prodeji krásný rodinný dům 5+kk s dvojgaráží a velkou upravenou zahradou, který se

nachází v atraktivní, zcela tiché lokalitě v obci Trnová u Jíloviště, 5 minut jízdy autem od napojení na

dálnici D4 urychlující cesty do Prahy.

Vila nabízí prostorný obývací pokoj s otevřenou kuchyní a jídelnou, 3 ložnice, 2 šatny, 2 koupelny,

jedna s rohovou vanou, druhá se sprchovým koutem, pracovnu a technickou místnost. Garáž pro dva

vozy je přístupná přímo z interiéru. Dispozice lze dle možností upravit.

Nadstandartní vybavení domu dokončeného v roce 2010 zahrnuje systém - klimatizace,

velkoformátová okna s přistupem na zahradu z každeho pokoje, kvalitní vyhřívané dřevěné plovoucí

podlahy a dlažba, plastová okna s izolačním trojsklem, elektronický zabezpečovací systém, sušička a

pračka, všichni spotřebiče značky Miele, automatické zavlažování zahrady a pojezdová brana s

dálkovým ovládáním. Dům je napojen na obecní kanalizaci a má vrt na vodu.

Obec Trnová u Jíloviště leží 12 km jižně od Prahy v severním výběžku malebné Brdské vrchoviny,

rozkládající se mezi řekami Vltavou a Berounkou. Bydlení v této lokalitě nabízí široké možnosti

relaxace (jízda na koni a na kole, golf, houbaření, rybolov, v zimě běžky). Dopravní spojení

příměstským autobusem ze Smíchovského nádraží, cca 35 minut autem z centra Prahy.

Prodej rodinného domu 275 m², pozemek
1 571 m²
Trnová, okres Praha-západ
24 000 000 Kč
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C ÚSPORNÁ

https://o.seznam.cz/
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Cukrárna: Cukrářství a pekařství Stáňa (1942 m)

Přírodní

zajímavost:

V Hladomoří (2856 m)

Hřiště: Dětské hřiště Trnová (414 m)

Večerka: Potraviny Klínec 76 (1520 m)

Hospoda: Gastro TEMAR s.r.o., s.r.o. (1458 m)

Veterinář: MVDr. Elena Havelcová (3048 m)

Bankomat: Bankomat České spořitelny (4007 m)

Pošta: Pošta Partner Jíloviště (1908 m)

Vlak: Klínec (1718 m)

Restaurace: Trnovská krčma (575 m)

Školka: Dům na vršku (2696 m)

Lékař: Hodis s.r.o. (1488 m)

Lékárna: Lékárna Zamzam (4035 m)

Bus MHD: Trnová (439 m)

Škola: ZŠ Vrané nad Vltavou (3280 m)

Sportoviště: TJ Sokol Měchenice (2341 m)

?

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Trnová, okres Praha-západ

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

Realitní služby Bc. Oleksandra Sharnova

Jeronýmova 94/6, 13000 Praha - Žižkov

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Zadejte adresu cíle

Oleksandra Sharnova
Zobrazit telefon

Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

19 200 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

https://www.firmy.cz/detail/12993041-cukrarstvi-a-pekarstvi-stana-jiloviste.html
https://www.firmy.cz/detail/13058427-potraviny-klinec-76-klinec.html
https://www.firmy.cz/detail/13151092-gastro-temar-s-r-o-klinec.html
https://www.firmy.cz/detail/1962901-mvdr-elena-havelcova-vrane-nad-vltavou.html
https://www.firmy.cz/detail/595032-bankomat-ceske-sporitelny-davle.html
https://www.firmy.cz/detail/13096977-posta-partner-jiloviste-jiloviste.html
https://www.firmy.cz/detail/1950027-trnovska-krcma-trnova.html
https://www.firmy.cz/detail/2435672-dum-na-vrsku-vrane-nad-vltavou.html
https://www.firmy.cz/detail/12779240-hodis-s-r-o-klinec.html
https://www.firmy.cz/detail/13265243-lekarna-zamzam-davle.html
https://www.firmy.cz/detail/360077-zs-vrane-nad-vltavou-vrane-nad-vltavou.html
https://www.firmy.cz/detail/2640610-tj-sokol-mechenice-mechenice.html
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-sluzby-bc-oleksandra-sharnova-praha-zizkov/34804
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-sluzby-bc-oleksandra-sharnova-praha-zizkov/34804/makleri/90255
https://www.sreality.cz/adresar/realitni-sluzby-bc-oleksandra-sharnova-praha-zizkov/34804/makleri/90255


Nabídka hypoték od

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

Zobrazit více nabídek Reklama

Od 70 793 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.59%
RPSN: 2.00%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 25 485 742 Kč

Zjistit více

Od 70 799 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.59%
RPSN: 2.00%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 25 487 742 Kč

Zjistit více

Od 71 782 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 25 841 708 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=19200000&maturity=30&value=24000000&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=19200000&maturity=30&value=24000000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=19200000&maturity=30&value=24000000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=19200000&maturity=30&value=24000000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=19200000&maturity=30&value=24000000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=5


Celková cena: 17 990 000 Kč za
nemovitost

Aktualizace: 26.06.2021

ID: 293014108

Parkování: 3

Rok kolaudace: 2021

Voda: Dálkový vodovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Poslední WEEKEND HOUSE právě dokončen!!

Místo bytu dům u řeky Sázavy , 25 minut do Prahy pod D1.

Nejluxusnější a největší dům v pětihvězdičkovém resortu „Sázava River House“ – RD 6 –

je nyní konečně k prodeji. Všechny ostatní domy v projektu River House jsou již kompletně rozprodány.

RD 6 je situován jako poslední v zástavbě na samém konci resortu s nádherným výhledem na řeku

Sázavu přímo z terasy. Dům je svou plochou největší a s opravdu neskutečně krásnou atmosférou

přírody a vody na jednom místě.

Projekt Rezidenčního bydlení Sázava River House vznikl na základě myšlenky „celoživotní dovolená“ -

Weekend House. Dům je postaven i k celoročnímu komfortnímu bydlení. Záměrem bylo vytvořit

neobyčejné, stylové místo určené jak k bydlení, tak i nerušené relaxaci jako na chalupě a se spojením

sportovních aktivit v přírodě, zároveň však s infastrukturou malého města na břehu řeky Sázavy .

Tento projekt je určen pro náročné klienty, kteří vyžadují maximální komfort a soukromí, kvalitní design

i opravdu nadstandartní provedení kvality stavby klasickým zděným postupem (není to dřevostavba),

včetně realizací okrasných zahrad přímo na břehu řeky Sázavy .

Jedná se o uzavřený komplex 9-ti rodinných domů přímo ve městě Sázava. Resort je v dojezdové

vzdálenosti po dálnici D1 z Prahy za pouhých 25 minut, kdy během chvilky vyměníte ruch velkoměsta

a pracovních povinností za absolutní klid v přírodě v srdci Posázaví.

Domy jsou situovány na západním okraji města ve vilové čtvrti v nově vybudované slepé ulici, hned

vedle naučné stezky k pramenu „U Studánky“ nebo vstupu do krásné lesní Sázavské krajiny.

Projekt splní i ty nejnáročnější požadavky klientů na soukromí, život v přírodě s paletou možností

relaxačních aktivit jako jsou rybaření, cyklistika, běhaní, vodáctví i krásné houbaření, které jsou hned

za plotem Vašeho domu a zároveň nabídne servis města s veškerou infrastrukturu.

Přístup do resortu ve vilové čtvrti na samém kraji města je po městské společné komunikaci, která je

slepá a tudíž s minimálním provozem pouze obyvatel ulice. Další zástavba v této čtvrti již není možná.

Každý dům v Resortu má svůj oplocený pozemek s upravenou zahradou se vzrostlými stromy po

původním kempu z roku 1976.

Projekt lze v neposlední řadě uchopit jako zajímavou investiční příležitost - Weekend house.

Prodej rodinného domu 155 m², pozemek 920 m²
Sázava, okres Benešov
17 990 000 Kč
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Seznam.cz KK
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Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Umístění objektu: Okraj obce

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 240 m

Užitná plocha: 155 m

Plocha podlahová: 155 m

Plocha pozemku: 920 m

Telekomunikace: Internet, Kabelové
rozvody

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice,
Autobus

Komunikace: Dlážděná, Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Bezbariérový:

Reklama

Bankomat: Platbomat České spořitelny (598 m)

Bus MHD: Sázava, U Martina (195 m)

Cukrárna: Myš Café (85 m)

Lékárna: Lékárna Sázava (518 m)

Školka: MŠ Stříbrná Skalice (4419 m)

Lékař: VŠEOBECNÝ LÉKAŘ Sázava (518 m)

Kino: Letní kino Stříbrná Skalice (4419 m)

Hřiště: Dětské hřiště - kulturní dům (673 m)

Pošta: Pošta Sázava - Česká pošta, s.p. (598 m)

Restaurace: Hostinec Za Vodou (249 m)

Škola: ZŠ a MŠ Sázava (639 m)

Večerka: Žabka (449 m)

Sportoviště: TJ Kavalier Sázava z.s. (242 m)

Hospoda: Sklářská pivnice (840 m)

Vlak: Sázava zastávka (332 m)

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Sázava, okres Benešov

Cíl:

Služby:

Hypotéka
Česká spořitelna

56 417,86 Kč / měsíčně Spočítat

V okolí najdete:

Kontaktovat:

2

2

2

2 Y

Zadejte adresu cíle

Vladimír Tomek
Zobrazit telefon

Zobrazit telefon

Zobrazit email

Seznam.cz KK

https://www.firmy.cz/detail/13239736-platbomat-ceske-sporitelny-sazava.html
https://www.firmy.cz/detail/12986410-mys-cafe-sazava.html
https://www.firmy.cz/detail/13210340-lekarna-sazava-sazava.html
https://www.firmy.cz/detail/2113513-ms-stribrna-skalice-stribrna-skalice.html
https://www.firmy.cz/detail/13304861-vseobecny-lekar-sazava-sazava.html
https://www.firmy.cz/detail/12726423-letni-kino-stribrna-skalice-stribrna-skalice.html
https://www.firmy.cz/detail/217128-posta-sazava-sazava.html
https://www.firmy.cz/detail/673956-hostinec-za-vodou-sazava-cerne-budy.html
https://www.firmy.cz/detail/359299-zs-a-ms-sazava-sazava.html
https://www.firmy.cz/detail/12976700-zabka-sazava-cerne-budy.html
https://www.firmy.cz/detail/13082835-tj-kavalier-sazava-z-s-sazava.html
https://www.firmy.cz/detail/13113166-sklarska-pivnice-sazava.html
https://i.seznam.cz/clickthru?spotId=3030412&amp;section=/domy/prodej/1000000&amp;collocation=49863118%20hypoteka%20&amp;r=OlosLs2R/bg0QvsxmZSRSMwS2mA-2-1-0&amp;destination=https%3A//track.adform.net/C/%3Fbn%3D46997726
https://www.sreality.cz/adresar/vladimir-tomek-praha-vinohrady/11163/makleri/91533
https://www.sreality.cz/adresar/vladimir-tomek-praha-vinohrady/11163/makleri/91533
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/


Celková cena: 9 999 000 Kč za
nemovitost

ID zakázky: 0082

Aktualizace: 29.07.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 149 m

Užitná plocha: 120 m

Plocha pozemku: 672 m

Rok kolaudace: 2018

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 400V

Energetická náročnost
budovy:

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

Bezbariérový:

Vybavení:

Exkluzivně nabízíme k prodeji novostavbu přízemního rodinného domu v obci Vojkovice. Dům o

dispozici 4+kk na pozemku 672 m² s obytnou plochou 120 m² se skládá z obývacího pokoje s krbem,

který sekundárně umí vytápět celou budovu, kompletně vybavené prostorné kuchyně, dále ze tří

pokojů, koupelny (vč. toalety, 120L velké vany a sprchového koutu) a technické místnosti se zázemím

pro vytápění (vč. pračky a sušičky). Půdní prostor má nad rámec obytné plochy velikost 80 m² a výšku

2 m. Teplo zajišťuje elektrokotel s topením v podlaze. Velkou devízou je zahrada, do které se vchází

také z obývacího pokoje a skýtá dostatek místa i soukromí. Je zde masivní pergola s luxusní letní

kuchyní. Na pozemku je též dílna s úložným prostorem na sezónní věci a příslušenství pro zahradu.

Parkovací stání na pozemku u domu. Celkové měsíční náklady na provoz domu se pohybují kolem 5

500,- Kč. V obci se nachází mateřská školka, knihovna, hasičská stanice, fotbalové hřiště, Vojkovické

jezero, kde je možné relaxovat a mnoho dalšího. Veškerá další občanská vybavenost v okolních obcích.

Výborná dostupnost do Prahy, cca 20 minut autem na metro C - Kobylisy, Střížkov nebo Letňany.

Jednání o ceně možné. Hypotéční úvěr ochotně zařídíme, s nejlepšími podmínkami na trhu. Vážným

zájemcům doporučujeme prohlídku. Pro více informací prosím volejte makléře.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 120 m², pozemek 672 m²
Vojkovice, okres Mělník
9 999 000 Kč
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Celková cena: 9 750 000 Kč za
nemovitost

ID zakázky: 4951

Aktualizace: 27.07.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 155 m

Užitná plocha: 151 m

Plocha pozemku: 751 m

Rok kolaudace: 2010

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Energetická náročnost
budovy:

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

Vybavení:

Přízemní rodinný dům o dispozici 4+kk (151 m2) je situován na pozemku o celkové výměře 751 m2 v

klidné části obce Žebrák na Berounsku.

K domu, který byl zkolaudován v roce 2012, jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě - voda, elektřina,

plyn, kanalizace. Dům se skládá ze zádveří, ze kterého je vstup do prostorné haly. Obývací pokoj, ve

kterém jsou krbová kamna s výměníkem navazuje na prostornou jídelnu s kuchyní. Ta je vybavena

vestavnými spotřebiči - myčkou, lednicí s mrazákem, sklokeramickou varnou deskou, troubou,

digestoří. Koupelna je vybavena sprchovým koutem, toaleta je zvlášť. Původně byla součástí domu

garáž, kterou majitelé předělali na třetí ložnici. V této místnosti je podlahové vytápění, jinak dům

vytápí radiátory napojené na plynový kotel a také na krbová kamna s výměníkem.

Na pozemku se dále nachází zapuštěný bazén, zděný zahradní domek, do kterého je zavedena

elektřina, jímka na dešťovou vodu s přepadem do kanalizace, na terase je umístěn venkovní gril. Na

pozemek jsou dva vjezdy, pohodlně se sem případně dají umístit přístřešky na auta.

V obci Žebrák je veškerá občanská vybavenost, mateřská školka, základní škola, obchody, lékaři,

pošta, nemocnice v Hořovicích je vzdálena 5 km. Výborná dopravní dostupnost do Prahy, nájezd na

dálnici D5 - exit 34 km - je cca 1,5 km od domu.

Dům bude k nastěhování volný do konce března 2022.

V případě potřeby Vám pomůžeme s vyřízením hypotečního úvěru.

Doporučuji prohlídku.

Prodej rodinného domu 151 m², pozemek 751 m²
Zahradní, Žebrák
9 750 000 Kč
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