
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Ústecký kraj 



Celková cena: 8 990 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Poznámka k ceně: Cena je včetně provize
RK. V případě více
zájemců může RK využít
pro výběr kupujícího
formu aukce.

ID zakázky: 758440

Aktualizace: 08.03.2021

Stavba: Smíšená

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Okraj obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 108 m

Užitná plocha: 108 m

Plocha podlahová: 108 m

Plocha pozemku: 741 m

Plocha zahrady: 633 m

Parkování: 2

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální plynové, Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Vlak, Silnice, MHD,
Autobus

Energetická náročnost
budovy:

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

Bezbariérový:

Vybavení:

Výtah:

Spočítat hypotéku

Ve městě Lovosice, v klidné lokalitě Nový Holoubkov nabízíme k prodeji samostatně stojící,

jednopodlažní rodinný dům zkolaudovaný v roce 2018. Dům je napojen na veřejný vodovod, plyn,

odpad je sveden do veřejné kanalizace. Podlahové vytápění a ohřev vody zajišťuje plynový kotel.

Dispozice domu tvoří zádveří, kuchyň, obývací pokoj, koupelna s WC, vanou a sprchovým koutem,

technická místnost, komora, ložnice a pokoj. Dům je postaven na základové desce, odizolován,

obvodové zdivo a vnitřní nosné konstrukce z keramických tvárnic Heluz, střešní krytinu tvoří pálené

tašky Tondach, plastová okna s trojsky,( 5 komorová s profily VEKA), bezpečnostní vstupní dveře,

zateplená fasáda polystyrénem 140 mm, silikonová omítka, kamenný obklad, retenční nádrž na

dešťovou vodu s přepadem. Podlahovou krytinou je plovoucí vinilová podlaha a keramická dlažba.

Internet zaveden optickým kabelem. Parkovací stání, chodníky a terasa jsou provedeny v zámkové

dlažbě. Veškeré zařízení domu je součástí prodeje.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 108 m², pozemek 741 m²
Lovosice, okres Litoměřice    Panorama

8 990 000 Kč
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Cukrárna: John 1990 (906 m)

Přírodní

zajímavost:

Císařské schody (3193 m)

Hřiště: Dětské hřiště Zvonařova (258 m)

Večerka: Potraviny Smetanova (375 m)

Hospoda: Restaurace Na mandlu (956 m)

Veterinář: VETERINÁRNÍ ORDINACE LOVOŠ (889 m)

Lékárna: Lékárna U Zlatého hada (784 m)

Vlak: Lovosice zastávka (763 m)

Restaurace: Restaurace U Kaple (401 m)

Sportoviště: Bowling Beseda (764 m)

Lékař: InMed-SV, s.r.o. (798 m)

Pošta: Pošta Depo Lovosice 70 (360 m)

Školka: MŠ Lovosice, Sady Pionýrů (842 m)

Škola: Střední odborná škola technická… (565 m)

Bus MHD: Lovosice, Jabloňová álej (158 m)

Bankomat: Bankomat MONETA Money Bank (867 m)

 

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?

Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

V okolí najdete:

Kontaktovat:

M&M reality

Krakovská 583/9, 11000 Praha - Nové Město

http://www.mmreality.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Nabídka hypoték od

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

Gončarovová Dana
Zobrazit telefon

Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

7 192 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 26 891 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 680 880 Kč

Zjistit více

https://www.firmy.cz/detail/13281248-john-1990-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/13301151-potraviny-smetanova-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/13138088-restaurace-na-mandlu-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/13194777-veterinarni-ordinace-lovos-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/421295-lekarna-u-zlateho-hada-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/2343030-restaurace-u-kaple-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/13229348-bowling-beseda-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/12842327-inmed-sv-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/13162840-posta-depo-lovosice-70-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/652965-ms-lovosice-sady-pionyru-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/12957462-stredni-odborna-skola-technicka-a-zahradnicka-lovosice-lovosice.html
https://www.firmy.cz/detail/602768-bankomat-moneta-money-bank-lovosice.html
https://www.sreality.cz/adresar/mm-reality-praha-nove-mesto/1019
http://www.mmreality.cz/
https://www.sreality.cz/adresar/mm-reality-praha-nove-mesto/1019
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7192000&maturity=30&value=8990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.sreality.cz/adresar/mm-reality-praha-nove-mesto/1019/makleri/118973
https://www.sreality.cz/adresar/mm-reality-praha-nove-mesto/1019/makleri/118973
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7192000&maturity=30&value=8990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7192000&maturity=30&value=8990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3


Zobrazit více nabídek Reklama

Od 26 896 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 682 880 Kč

Zjistit více

Od 27 268 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.79%
RPSN: 2.21%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 9 816 482 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7192000&maturity=30&value=8990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7192000&maturity=30&value=8990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7192000&maturity=30&value=8990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=5


Spočítat hypotéku

Rádi byste své rodině dopřáli kvalitní bydlení a nechcete se spokojit s běžným standardem současné

výstavby? Máme pro Vás exkluzivně řešenou novostavbu rodinného domu o dispozici 5+kk plnou

nejmodernějších technologií a nadstandardních materiálů nacházející se v Přestanově.

 

Jedná se o přízemní zděný rodinný dům (Ytong o tloušťce 45 cm) s celkovou plochou 161,5 m2, který

byl dokončen začátkem tohoto roku. Dům je součástí pozemku s celkovou výměrou 1 257 m2

a skládá se ze zádveří, technické místnosti, chodby, prostorného obývacího pokoje s kuchyňským

koutem, ložnice, pracovny, 2 pokojů, koupelny a samostatné toalety. Z obývacího pokoje je díky HS

portálu přímý vstup na prostornou terasu a zahradu za domem. Jedinou investicí, kterou bude

potřeba ze strany nového vlastníka učinit, je výběr a osazení kuchyňské linky. Nábytek viditelný

na fotografiích není součástí nabídky.

 

Pro okenní a dveřní výplně byly zvoleny kvalitní plastové dveře a okna s dvojsklem značky Vekra.

Součástí obou velkých prosklených ploch v obývacím pokoji jsou venkovní elektronicky ovládané

žaluzie. Krov je dřevěný, valbový, jako střešní krytina byla zvolena betonová taška KM beta.

Na podlahách pokojů je položena vinylová plovoucí podlaha, ve zbylých částech domu pak kvalitní

slinutá keramická dlažba (celý dům je bez prahů). Stěny jsou řešeny sádrovými omítkami a luxusními

dekorativními stěrkami. Ve všech místnostech jsou snížené stropy sádrokartonovými podhledy

s integrovanými stropními svítidly, bodovými světly či LED páskami v obývacím pokoji a kuchyni. Dále

byl pro prosvětlení prostoru a přivedení více denního světla do koupelny nainstalován světlovod.

 

Vytápění, chlazení a ohřev teplé vody zajišťuje v souladu tepelné čerpadlo vzduch/voda NIBE F2040

spolu s vnitřní systémovou jednotkou NIBE VVM 320 a rekuperační jednotkou NIBE ERS S10-400.

Teplo je distribuováno pomocí teplovodního podlahového vytápění po celém domě. Rekuperační

jednotka zajišťuje pravidelnou výměnu vzduchu bez významných energetických ztrát. Alarm a chytré

řízení celé domácnosti pomocí telefonu či tabletu je řešeno technologií od Jablotronu. Ochranu

Vašeho majetku dále zajišťují kamery se záznamem na vlastní datové úložiště a příchod návštěvy

můžete zkontrolovat na domácím videotelefonu.

 

Prodej rodinného domu 162 m², pozemek
1 247 m²
Přestanov, okres Ústí nad Labem    Panorama

8 500 000 Kč
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Celková cena: 8 500 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Poznámka k ceně: Včetně provize realitní
kanceláře, právního
servisu a advokátní
úschovy.

ID zakázky: 0024-NP04988

Aktualizace: 21.04.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 193 m

Užitná plocha: 162 m

Plocha pozemku: 1247 m

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední elektrické

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet, Kabelové
rozvody

Elektřina: 230V

Doprava: Dálnice, Silnice, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

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

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

106,0 kWh/m^2 za rok

Vybavení:

Cukrárna: Cukrárna Sladký ráj (2330 m)

Kino: Kino Chlumec (1802 m)

Přírodní

zajímavost:

Stradovský mokřad (752 m)

Hřiště: Dětské hřiště Přestanov (351 m)

Večerka: Son Lai Duc LDS - VEČERKA (1841 m)

Hospoda: U Havrana (1956 m)

Veterinář: MVDr. Jiřina Vincencová (1399 m)

Sportoviště: SK BOX Chlumec (1802 m)

Pozemek je srovnán do roviny a v době předání bude dokončeno zbylé oplocení v zadní části zahrady.

Vjezd na pozemek zajišťuje samonosná posuvná brána s pohonem na dálkové ovládání. Pro zalévání

zahrady lze využívat retenční nádrž na dešťovou vodu o velikosti 10 m3. Dům je napojen na obecní

vodovod, kanalizaci a přípojku elektrické energie.

 

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte prosím náš tým pro více informací a sjednání konkrétního

termínu prohlídky. Prohlídky budou probíhat ve dnech 19. a 21.4.2021 od 13:00. Budeme se na Vás

těšit. Prodávající si vyhrazuje právo vybrat kupujícího. V případě více zájemců bude prodáno nejlepší

nabídce.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Přestanov, okres Ústí nad Labem

Cíl:

V okolí najdete:
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Zadejte adresu cíle

Seznam.cz KK

https://www.firmy.cz/detail/12889213-cukrarna-sladky-raj-chabarovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12895394-kino-chlumec-chlumec.html
https://www.firmy.cz/detail/12895413-son-lai-duc-lds-vecerka-chlumec.html
https://www.firmy.cz/detail/13143835-u-havrana-chlumec.html
https://www.firmy.cz/detail/12728172-mvdr-jirina-vincencova-chlumec.html
https://www.firmy.cz/detail/2699306-sk-box-chlumec-chlumec.html
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/


Celková cena: 8 900 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

ID zakázky: 000455

Aktualizace: 06.04.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Okraj obce

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 196 m

Užitná plocha: 167 m

Plocha podlahová: 167 m

Plocha pozemku: 1024 m

Garáž:

Výška stropu: 2,7 m

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední plynové

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice,
MHD, Autobus

Energetická náročnost
budovy:

Třída A - Mimořádně
úsporná č. 78/2013 Sb.
podle vyhlášky

Výtah:

Spočítat hypotéku

Touto nabídkou Vám představujeme kvalitní novostavbu většího rodinného domu typu bungalov s

půdorysem situovaným do písmene ,,L", které dalo vzniknout ideálnímu prostoru pro terasu se

zabudovaným bazénem, ze které je překrásný výhled do krajiny.  

Dům je dispozičně uspořádán jako 4+1, přičemž největší část zaujímá obývací pokoj s krbem a

francouzským oknem na terasu. Dále je v domě prostorná kuchyně s jídelnou, tři samostatné pokoje,

hala, koupelna s vanou z umělého kamene a sprchovým koutem, technická místnost a samostatné

WC. Dům je vybaven předokenními žaluziemi, o bezstarostné bydlení se stará zabezpečovací systém.

Součástí prodeje je i veškeré zařízení domu, které je vidět na fotografiích. Stáří domu je 6 let. V

každém detailu tohoto domu je vidět kvalita zpracování a použitých materiálů. Největší předností

tohoto domu je umístění v klidné lokalitě s krásným výhledem do otevřené krajiny, avšak s dojezdovou

vzdáleností od centra města cca 5 minut. 

Dům obklopuje udržovaná, převážně zatravněná zahrada se zahradním osvětlením, závlahovým

systémem a podzemní nádrží na dešťovou vodu. K domu náleží garáž pro dva automobily. Kvalitu

domu podtrhuje decentně pojatý plot, který svou kombinací kamene a kované oceli dotváří celkový

dojem z tohoto velmi příjemného místa pro život.

Prodej rodinného domu 167 m², pozemek
1 024 m²
Bystřany - Světice, okres Teplice
8 900 000 Kč
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Nabízíme k prodeji novostavbu rodinný dům v energeticky pasivním standartu dispozičně 4+1.

Zastavěná plocha 148m2, k domu náleží pozemek o výměře 950 m2 v klidné lokalitě Most-Vtelno.

 

Novostavba je nadstandardně zateplena a disponuje velmi kvalitními okny (sedmikomorová trojskla) i

ostatní materiály jsou velice nadstandartní.

 

Náklady na topení celého domu jsou pouze 6.000,- Kč za rok!!!

 

Dům má průkaz energetické náročnosti: „A – Mimořádně úsporný“ a splňuje tak parametry

nejekonomičtějšího bydlení „energeticky pasivní dům“.

 

Vytápění domu je řešeno vzduchotechnikou s řízeným větráním a rekuperací tepla a tepelným

čerpadlem. Tato technologie v létě funguje jako klimatizace pro celý dům. V koupelně je podlahové

topení.

 

Ohřev teplé vody je zajištěn solárními kolektory, které pokryjí cca 50% roční spotřeby teplé vody.

 

Dům je vybaven rekuperační jednotkou s řízeným větráním, která zajistí vždy čerstvý vzduch, který je

odfiltrován od prachu i dalších nečistot. Je tak vhodný i pro osoby trpící alergií (odfiltruje také pyly). V

letních měsících Vám vzduchotechnika zajistí příjemné klima v celém domě.

 

Dům je velice dobře dispozičně řešen, veliký obývací pokoj je spojen s prostornou kuchyní. V

obývacím pokoji se nachází veliká francouzská okna, která zajistí proslunění a výstup na terasu i

zahradu. Ostatní tři další místnosti jsou neprůchozí a samostatné.

 

Vybavená koupelna s vanou, sprchovým koutem, wc, skříňkou, umyvadlem i osazenými bateriemi. V

domě se nachází ještě jedno samostatné wc se skříňkou i umyvadlem vč.baterie.

 

V technické místnosti je zásobník TUV (ohřev solárními kolektory).

 

Vnitřní omítky v domě jsou sádrové.

 

Prodej rodinného domu 112 m², pozemek 950 m²
U Mariany, Most - Vtelno
8 400 000 Kč
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Celková cena: 8 400 000 Kč za
nemovitost, včetně DPH

Poznámka k ceně: konečná cena vč. DPH

Náklady na bydlení: topení 6000,-Kč/rok

Aktualizace: 15.08.2021

ID: 3174922844

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 148 m

Užitná plocha: 112 m

Plocha podlahová: 112 m

Plocha pozemku: 950 m

Parkování: 2

Rok kolaudace: 2021

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Silnice, MHD

Komunikace: Betonová

Energetická náročnost
budovy:

Třída A - Mimořádně
úsporná

Bezbariérový:

Reklama

Cukrárna: Cukrárna Markétka (1527 m)

Kino: Kino Kosmos (2793 m)

Hřiště: Dětské hřiště Mostecká (364 m)

Exteriér: terénní úpravy, parkovací místa pro 2 auta, samonosná el. pojízdná brána, oplocení i

chodníky jsou plně dokončeny.

Interiér: vinylové podlahy, obložky a dveře, výmalba, kompletní rozvody elektro, voda, kanalizace,

kompletní koupelna vč. sanity, zabezpečovací zařízení, videotelefon, osazené zásuvky a vypínače

 

Atraktivní místo nemovitosti splňuje požadavky na současné trendy bydlení , v blízkosti zastávka MHD,

sportoviště Benedikt, klidná lokalita.

 

Takto energeticky nenáročný dům je nejlepší způsob investice a „spoření“. Za rok ušetříte za ohřev

TUV a za topení cca 50 000,-Kč než v běžném domě. 1 000 000,-Kč úspora za 20 let bydlení v tomto

domě.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

U Mariany, Most - Vtelno

Cíl:

Služby:

Hypotéka
Česká spořitelna

26 692,9 Kč / měsíčně Spočítat

V okolí najdete:

2

2

2

2

Y

Zadejte adresu cíle
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Celková cena: 5 800 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně poplatků,
včetně právního servisu

ID zakázky: N90255

Aktualizace: 01.07.2021

Stav: Rezervováno

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Okraj obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 125 m

Užitná plocha: 103 m

Plocha pozemku: 1425 m

Plocha zahrady: 1300 m

Rok kolaudace: 2020

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Jiné

Odpad: Jímka

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Dálnice, Silnice, MHD,
Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

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

Vybavení: Částečně

Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu 4+kk na okraji obce Nezabylice. Kolem domu je

zahrada o výměře 1 300 m2. Dům je kompletně dokončený a ihned obyvatelný, na zahradě je třeba

ještě dokončit terénní úpravy. Přední část zahrady odděluje dům od komunikace a vchází přes ní do

domu. Za vchodem do domu je chodba, dále vpravo je velký obývací pokoj s kuchyňským koutem. Z

obývacího pokoje je východ na terasu za domem a dále na zahradu. Vlevo z chodby jsou 3 pokoje,

koupelna, technická místnost a samostatné druhé WC. V koupelně je vana i sprchový kout. Dům je

vybaven tepelným čerpadlem díky tomu má velmi nízké provozní náklady na topení i ohřev vody. V

celém domě je podlahové topení. Vše je nové, plně funkční a revidované. V obci je základní občanská

vybavenost a mateřská škola. Je zde velmi dobrá dopravní dostupnost do všech okolních měst

Chomutov 6 km, Žatec 13 km, průmyslová zóna Triangle 9 km, Praha 75 km. Doporučujeme pro klidné

bydlení v novém rodinném domě bez nutnosti následných investic. V případě zájmu zajistíme

financování nemovitosti. Pro komunikaci uvádějte evidenční číslo zakázky N90255.

Prodej rodinného domu 103 m², pozemek
1 425 m²
Nezabylice, okres Chomutov    Panorama

5 800 000 Kč
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2
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Celková cena: 6 000 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

ID zakázky: 8757/2918

Aktualizace: Včera

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 114 m

Užitná plocha: 92 m

Plocha podlahová: 92 m

Plocha pozemku: 746 m

Plocha zahrady: 540 m

Parkování: 1

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální elektrické

Odpad: Veřejná kanalizace,
Jímka

Doprava: Vlak, Autobus

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Bezbariérový:

Prodej domu- bungalov "EPSILON" 4+kk 92 m2, pozemek 746 m2 z projektu Rezidence - U Potoka

Jednoduchý přízemní dům určený pro čtyřčlennou rodinu. Opticky propojený prosvětlený obývací

pokoj se zvýšeným stropem, s přípravou pro krb (umožní vytápění domu), jídelna, kuchyně s komorou

a další tři ložnice, dále dvě wc - jedno samostatné a druhé v koupelně. Dostatek úložného prostoru.

Dům má nadstandardní tepelně technické vlastnosti. V domě je podlahové vytápění.

Telce u Peruc je velmi atraktivní lokalita na rozhraní Středočeského a Ústeckého kraje. Do Prahy

autem 50 min. Vlak Telce- Kralupy nad Vltavou - Praha hl.nádr.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Peruc - Telce, okres Louny

Cíl:

V okolí najdete:

Prodej rodinného domu 92 m², pozemek 746 m²
Peruc - Telce, okres Louny
6 000 000 Kč
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Zadejte adresu cíle
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Celková cena: 8 990 000 Kč za
nemovitost

ID zakázky: N00027

Aktualizace: 14.09.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Okraj obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 88 m

Užitná plocha: 88 m

Plocha pozemku: 2032 m

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální tuhá paliva,
Ústřední elektrické

Odpad: ČOV pro celý objekt

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, Silnice

Energetická náročnost
budovy:

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

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

135,0 kWh/m^2 za rok

Bezbariérový:

Vybavení:

Zprostředkujeme prodej rodinného domu s pozemkem ( 2120 m2) v obci Kleneč. Jedná se o zděnou

novostavbu z materiálu Porfix se sedlovou střechou s krytinou z betonových tašek. Vnitřní dispozice

jsou - hlavní obytná místnost s kuchyňským koutem, 2 pokoje, technická místnost a koupelna s WC.

Podlahy v obytných místnostech jsou plovoucí - vinylové, v chodbě a koupelně dlažba. Okna jsou

plastová se zastíněním. Topení je řešeno krbovými kamny s výměníkem a ústředním elektrickým

topení. K domu náleží ještě zahradní domek (24 m2) se zavedenou elektřinou, vodou, i připojením na

kanalizaci, obytnou místností a sociálním zařízením. Pozemek je převážně travnatý a má mírný sklon,

je ohraničen pletivovým plotem. Součástí prodeje je také plechová garáž stojící na pozemku. Příjezd k

pozemku je po obecní cestě, parkování je možné na vlastním pozemku. V obci se nachází Obecní

úřad, obchod se smíšeným zbožím, pohostinství, dětské a fotbalové hřiště. Veškerá občanská

vybavenost v Roudnici nad Labem - 5 km. Nájezd na dálnici D8 - 5 km. Vlakové spojení. K nastěhování

- červen 2022.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 88 m², pozemek 2 032 m²
Lagroun, Kleneč    Panorama

8 990 000 Kč
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