
 

 

 

 

Porovnávací vzorky pozemky 

 

Jihomoravský kraj  



Celková cena: 6 800 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, bez poplatků,
včetně DPH, včetně
právního servisu

Cena za m²: 9 784 Kč

Poznámka k ceně: Cena včetně provize a
právního servisu.

Aktualizace: 07.09.2021

ID: 2905905756

Umístění objektu: Klidná část obce

Plocha pozemku: 695 m

Datum nastěhování: Ihned

Datum zahájení
prodeje:

04.05.2021

Voda: Dálkový vodovod

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Telefon, Internet, Satelit,
Kabelová televize,
Kabelové rozvody,
Ostatní

Elektřina: 230V

Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice,
MHD, Autobus

Komunikace: Asfaltová

K prodeji nabízíme stavební pozemek o velikosti 695 m2 s IS v zástavbě RD v Rosicích u Brna.

Součástí nabídky je vypracovaná a na SÚ předjednaná studie RD s 148m2 plochy, kterou je možno

dopracovat do stavebního povolení a po dohodě s architektem i do konečné stavby včetně kolaudace.

V blízkém okolí je veškerá občanská vybavenost, v docházkové vzdálenosti 10-15 min. centrum

města, obchody, škola, školka, restaurace, benzínka, atd. Za 20 min je možno dojet autem po D1 do

centra Brna. Dálnice je vzdušnou čarou odsud vzdálena 3,6 km a žádný hluk sem již nedoléhá.

Železnice vede za pásem vzrostlé zeleně, 10 m od plotu zahrady, takže při pobytu na zahradě je nutné

počítat s občasným průjezdem vlaku, ale již v roce 2023 bude trať zmodernizována a odhlučněna, což

má přinést značné zlepšení pro celou lokalitu.

Výhodou této nabídky oproti ostatním parcelám je prostorná zahrada se vzrostlými stromy, které se

snadnou dostupností do Brna dělají z tohoto místa hezké, klidné a praktické místo k životu.

Pozemek je možno koupit na hypotéku.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej stavebního pozemku 695 m²
Na Štěpnici, Rosice

6 800 000 Kč (9 784 Kč za m²)
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Celková cena: 8 350 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Cena za m²: 4 399 Kč

Poznámka k ceně: včetně provize RK

ID zakázky: 0000162429

Aktualizace: Dnes

Umístění objektu: Okraj obce

Plocha pozemku: 1898 m

Doprava: Silnice, MHD

Cukrárna: Cukrárna Eliška (1366 m)

Přírodní

zajímavost:

Cesta rákosím (3154 m)

Hřiště: Dětské hřiště Letecká (604 m)

Večerka: HRUŠKA (1192 m)

Divadlo: divadlo LÍŠEŇ (1343 m)

Hospoda: Pivnice Na Vyhlídce (1543 m)

Ve výhradním zastoupení majitelů nabízíme k prodeji pozemek o dvou parcelách a celkové výměře

1898 m2. Jde o rovinatý pozemek obdélníkového tvaru o šíři cca 12 m v územním plánu navrhovaném

jako plocha pro bydlení, což reflektuje i připravovaný nový územní plán (schválení předpokládáno v

roce 2022), který pozemek zahrnuje do rozvojové lokality s využitím pro bydlení. V současné době se

uvažuje o vyhotovení územní studie, okamžité využití pozemků ke stavbě tedy není úplně

pravděpodobné. S ohledem na tuto skutečnost je vhodné o pozemku uvažovat jako o investici do

budoucna s dočasným využitím jako zahrada.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Brno, okres Brno-město

Cíl:

V okolí najdete:

Prodej stavebního pozemku 1 898 m²
Brno, okres Brno-město

8 350 000 Kč (4 399 Kč za m²)
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Zadejte adresu cíle
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Celková cena: 6 650 000 Kč za
nemovitost

Cena za m²: 7 300 Kč

Aktualizace: Včera

ID: 1074240092

Plocha pozemku: 911 m

Voda: Dálkový vodovod

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Internet

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Silnice, MHD

Komunikace: Asfaltová

Poslední aktuálně volná parcela v lokalitě na prodej. Atraktivní stavební pozemek se nachází v klidné

koncové části města Blanska, v nově vznikající lokalitě Zborovec, ul.Březinky.

Kompletní inženýrské sítě jsou na hranici pozemku (vč. plynu a optiky). Příjezd přímo k pozemku po

nové asfaltové komunikaci.

Pozemek je orientován západním směrem, z východní strany je krytý lesem a poskytuje dostatek

proslunění po celý den. Přestože je součástí města Blanska, ze západní strany ho od ruchu města

odděluje velká travnatá "náhorní plošina" (viz foto). Severozápadním směrem je z pozemku krásný

výhled do dalekého kraje.

Je předpoklad, že okolní plochy si z důvodu komplikovaných majetkových poměrů dlouhodobě

ponechají charakter travnaté louky.

Jedná se o výjimečné místo, kde najdete božský klid, těsné propojení s přírodou, a současně máte

nadosah plnou občanskou vybavenost okresního města. Zkrátka místo pro ty, kteří od svého domova

očekávají víc.

Pozemek je v našem osobním vlastnictví, není ničím zatížen, prodej nezprostředkuje RK, neplatíte

tedy žádnou provizi. Zajistíme rychlý a transparentní prodej - připravíme kupní smlouvy a v případě

zájmu Vám zajistíme ostatní právní služby.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej stavebního pozemku 911 m²
Březinky, Blansko

6 650 000 Kč (7 300 Kč za m²)
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Celková cena: 2 500 000 Kč za
nemovitost, + provize RK

Cena za m²: 2 877 Kč

ID zakázky: 648531

Aktualizace: 01.09.2021

Umístění objektu: Klidná část obce

Plocha pozemku: 869 m

Doprava: Vlak, Silnice, Autobus

Hledáte ideální pozemek, čtvercového tvaru, v klidné lokalitě Jižní Moravy, pro stavbu samostatně

stojícího domu? Jeden takový pro Vás právě máme.

 

Nabízíme Vám exkluzivně prodej krásného stavebního pozemku v obci Šanov, okr. Znojmo. Pozemek

je rovinatý, čtvercového tvaru o celkové ploše 869m².

 

Díky svým rozměrům je ideální pro stavbu samostatně stojícího domu a to jak přízemního, tak

patrového. Z uliční části má šířku 28m a jeho délka je 31m. Na pozemek je vstup z obecní asfaltové

silnice. Napojit se můžete na veškeré sítě - elektřinu, plyn, vodu i obecní kanalizaci.

 

V případě více zájemců si majitel vyhrazuje právo vybrat pro něj nejvýhodnější nabídku.

 

Šanov je obec v okrese Znojmo, v Jihomoravském kraji. Patří sice mezi nejstarší obce Znojemska, ale

díky značným investicím patří v současné době k nejmodernějším obcím. Nabídne Vám veškerou

občanskou vybanost - školku, školu, sportoviště, obchody...atd. Dostupná je jak po komunikaci, tak

vlakem.

 

Pozemek je možné koupit hotovostní platbou nebo hypotečním úvěrem, který Vám v případě zájmu

vyřídí náš hypoteční makléř.

 

Zveme Vás na prohlídku.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej stavebního pozemku 869 m²
Šanov, okres Znojmo

2 500 000 Kč (2 877 Kč za m²)
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Celková cena: 2 500 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Cena za m²: 2 601 Kč

Poznámka k ceně: Cena včetně provize a
kompletních realitních,
právních a finančních
služeb

ID zakázky: 061N053357

Aktualizace: 16.08.2021

Umístění objektu: Klidná část obce

Plocha pozemku: 961 m

Datum nastěhování: Ihned

Doprava: Silnice

Nabízíme Vám k prodeji stavební pozemek o celkové výměře 961 m2 v Kosticích u Břeclavi. Tento

rovinatý pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada a je možné jej, dle platného územního

plánu, využít k výstavbě rodinného domu. K pozemku je přístup z obecní komunikace - z ulice

Zahradní. Šíře parcely je cca 13 m, délka je cca 74 m. Pozemek se nachází v klidné lokalitě, inženýrské

sítě jsou v těsném dosahu.  

Kostice jsou od Břeclavi vzdáleny 10 minut jízdy autem, kam za pracovními příležitostmi většina

obyvatel dojíždí. Jsou ale také velmi dobře dopravně dostupné od Hodonína, Brna i Bratislavy. Obec

má autobusové spojení zajištěné IDS JMK. 

Veškerá občanská vybavenost je k dispozici, žije se zde bohatým folklorním životem, tolik typickým pro

národopisnou oblast Podluží. 

Pro lepší seznámení s touto atraktivní nabídkou velmi doporučuji osobní prohlídku. Rádi Vám

zajistíme financování na míru, popřípadě pomůžeme s prodejem Vaší stávající nemovitosti. Pro více

informací nás neváhejte kontaktovat.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej stavebního pozemku 961 m²
Kostice, okres Břeclav    Panorama

2 500 000 Kč (2 601 Kč za m²)
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Prodej stavebního pozemku 1 000 m²
Bošovice, okres Vyškov

3 100 000 Kč (3 100 Kč/m² )  

Poznámka k ceně: Včetně provize a kompletního právního servisu

Bošovice, prodej pozemku 1000 m2
Nabízíme prodej svažitého stavebního pozemku pro stavbu rodinného domu o 2NP v obci Bošovice okres Vyškov. Rozloh
1000 m2, uliční šíře 18 m, sítě- voda, kanalizace, elektřina, plyn jsou na hranici pozemku. Bošovice leží asi 15 km jižně o
Slavkova u Brna a 20 km jihovýchodně od Brna. Jedinečné bydlení v atraktivní lokalitě, kterou si zamilujete. 
Na pozemku lze postavit např. patrový dům, kde bude v přízemí garáž, technické zázemí, předsíň, schodiště a v patře
obytná část se vstupem na zahradu viz. foto.  
V místě je MŠ, ZŠ, hřiště, supermarket, restaurace, možnost cyklistiky a dalšího sportovního vyžití. Pořádají se zde
krojované hody a další akce. Parcela se nachází v klidné obci s výhledem do krajiny. Velmi pěkné místo k bydlení.
Doporučuji prohlídku. U naší společnosti je možné zdarma využít služeb poradce, který Vám nezávazně poradí v oblasti
hypotečních úvěrů, stavebního spoření, podnikatelských úvěrů a všech forem pojištění.

Číslo zakázky IDNES-0732 Cena 3 100 000 Kč
Lokalita projektu klidná část Plocha pozemku 1000 m
Připojení k internetu ověřit dostupnost Doporučený dodavatel

Kontaktujte prodejce

Gabriela Smejkalová

Realitní makléř Dreams Realitní Kancelář, s.r.o.

Dreams Realitní Kancelář, s.r.o.

2

gabriela.smejkalova@dreamsreality.cz

+420 777 144 642

Legerova 1820/39, Praha 2 - Nové Město
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Celková cena: 6 000 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, bez poplatků

Cena za m²: 5 000 Kč

Aktualizace: Včera

ID: 827047004

Plocha pozemku: 1200 m

Cukrárna: Bílovická cukrárna, s.r.o. (3592 m)

Hřiště: Dětské hřiště Kanice (390 m)

Večerka: Enapo (1679 m)

Hospoda: Hostinec Na Gumce (162 m)

Veterinář: MVDr. Vratislav Pitr (1592 m)

Školka: ZŠ a MŠ Kanice (335 m)

Lékárna: Lékárna Bílovice (3613 m)

Bus MHD: Kanice (4 m)

Nabízíme nádherné pozemky s výhledem (A a B) na výstavbu samostatného domu - solitéru, plocha

1200m2, v obci Kanice, 16km severovýchodně od centra Brna. Obec se nachází při jižní hranici CHKO

Moravský kras. Pozemky o šířce 22m jsou situovány na okraji obce. Okolní zástavba rodinné domy, ve

vzdálenosti 40m. Možnost zvětšení pozemku. Podmínky výstavby: zastavitelnost pozemku 30%,

respektování souladu s výškovou a objemovou strukturou okolní zástavby - přízemí a obyvatelné

podkroví, respektování CHKO - zona IV. Geometrické rozdělení pozemku a projekt na sítě(vodovod,

kanalizace, elektřina),které jsou ve vzdálenosti 100m, je v ceně. Na mapách se objevuje elektrické

vedení přes pozemek, které tam není.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Kanice, okres Brno-venkov

Cíl:

V okolí najdete:

Prodej stavebního pozemku 1 200 m²
Kanice, okres Brno-venkov

6 000 000 Kč (5 000 Kč za m²)
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Zadejte adresu cíle
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