
 

 

 

 

Porovnávací vzorky pozemky 

 

Středočeský kraj 



Celková cena: 4 170 000 Kč za
nemovitost

Cena za m²: 5 402 Kč

Poznámka k ceně: cena dalších pozemků se
odvíjí od výměry
pozemku a umístění

Aktualizace: Dnes

ID: 2888248156

Umístění objektu: Klidná část obce

Plocha pozemku: 772 m

Voda: Dálkový vodovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Telekomunikace: Kabelové rozvody

Elektřina: 400V

Doprava: Dálnice, Silnice, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Cukrárna: Cukrárna Pod Zámkem (4138 m)

Hřiště: Dětské hřiště u kostela (621 m)

Večerka: COOP (796 m)

Hospoda: Hostinec u Růžového stromu (893 m)

Nabízíme ke koupi posledních cca 10 stavebních pozemků v lokalitě obce Hudlice. Obec i stavební

lokalita je umístěna v místě s krásným výhledem, obklopeným lesy a přesto v blízké dostupnosti k

městům jako Beroun a Králův Dvůr cca 5km. V samotné obci je široka občanská vybavenost mateřská

školka, základní škola, lékař atd. Pozemky jsou zasíťované a připravené k výstavbě RD. Pro sjednání

prohlídky či další informace mne kontaktujte nebo si přečtěte informace na www.familyreal.cz, RK

nevolat!

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Jáchymovská, Hudlice

Cíl:

V okolí najdete:

Prodej stavebního pozemku 772 m²
Jáchymovská, Hudlice

4 170 000 Kč (5 402 Kč za m²)

2

Zadejte adresu cíle
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Seznam.cz KK

Zavolat Napsat zprávu

https://www.firmy.cz/detail/13060072-cukrarna-pod-zamkem-nizbor.html
https://www.firmy.cz/detail/2123901-coop-hudlice.html
https://www.firmy.cz/detail/13117054-hostinec-u-ruzoveho-stromu-hudlice.html
https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=13.977834&y=49.965937&z=20
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/
tel:+420722922590


Celková cena: 5 300 000 Kč za
nemovitost, včetně
právního servisu

Cena za m²: 7 290 Kč

ID zakázky: 7482

Aktualizace: 13.09.2021

Plocha pozemku: 727 m

Voda: Dálkový vodovod

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V

Doprava: Dálnice, Silnice, Autobus

V obci Lány nabízíme k prodeji stavební pozemek o výměře 727 m2, který je územním plánem určený

pro výstavbu samostatného rodinného domu. Pozemek je jižně orientovaný s panoramatickým

výhledem na lánský zámek s oborou na okraji CHKO Křivoklátsko.

K pozemku jsou přivedeny všechny inženýrské sítě (přípojky – vody, kanalizace, plynu, elektřiny)

a příjezdová komunikace.

 

V obci se nachází kompletní občanská vybavenost, která zahrnuje zejména mateřskou a základní

školu, poštu, zdravotnické zařízení, obchody, restaurace a další. K aktivnímu odpočinku celé rodiny

nebo jednotlivce se nabízí řada možností – tenisové kurty, cyklostezky, fotbalový klub, jezdecký klub.

Lány také žijí bohatým kulturním životem.

 

Lány jsou dopravně napojené na rychlostní komunikaci R6 s dojezdem do Prahy cca 20 minut a cca

10 minut do Kladna.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Lány, okres Kladno

Cíl:

V okolí najdete:

Prodej stavebního pozemku 727 m²
Lány, okres Kladno

5 300 000 Kč (7 290 Kč za m²)

2

Zadejte adresu cíle
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Celková cena: 7 200 000 Kč za
nemovitost, včetně
právního servisu

Cena za m²: 6 035 Kč

ID zakázky: Pyšely pozemek 1193

Aktualizace: 27.08.2021

Stav: Rezervováno

Umístění objektu: Klidná část obce

Plocha pozemku: 1193 m

Voda: Dálkový vodovod

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 400V

Doprava: Vlak, Silnice, MHD,
Autobus

Komunikace: Asfaltová, Neupravená

Rezervace! Exkluzivní stavební pozemek 1.193 m2 , Pyšely připravený k okamžitému zahájení stavby.

Nabízíme vám exkluzivní stavební pozemek s nádherným výhledem. Pozemek je plně připravený pro

zahájení stavby – zkolaudovaná přípojka vodovodu a kanalizace na hranici pozemku, přípojky plynu a

elektrické energie jsou vyvedeny do pilíře. Prosluněný pozemek o celkové rozloze 1.193 m2 v proluce

stávající zástavby obce Pyšely se zastavitelností 20 procent, pozemek je přístupný po obecních

komunikacích a pozemcích. Mírná svažitost zaručuje příjemný výhled. Pozemek je v klidné části obce

v blízkosti lesa (200m). V obci je veškerá občanská vybavenost včetně základní školy, školek, pošty a

zdravotního střediska, obchodů, restaurací, 18-ti jamkové golfové hřiště, nové sportoviště pro psy s

krytou halou 1 km od pozemku. Dosažitelnost Prahy je velni dobrá - 30 km – 20 minut po dálnici D1.

Nájezd na D1 je na 23. km v Mirošovicích. Informace v realitní kancelář barvinekreality.cz, tel.

602690251.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Na Ohradě, Pyšely

Cíl:

Prodej stavebního pozemku 1 193 m²
Na Ohradě, Pyšely

7 200 000 Kč (6 035 Kč za m²)

2

Zadejte adresu cíle
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Celková cena: 3 990 000 Kč za
nemovitost

Cena za m²: 4 498 Kč

ID zakázky: N02842

Aktualizace: 20.09.2021

Plocha pozemku: 887 m

Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice,
MHD, Autobus

Cukrárna: Cukrárna Kávěnka (1425 m)

Hřiště: Dětské hřiště Liblice (331 m)

Večerka: Potraviny Minikoloniál (1124 m)

Hospoda: Hospoda Liblice (107 m)

Veterinář: MVDr. Zdenka Svoreňová (3154 m)

Prodej lukrativního stavebního pozemku o velikosti 887m2, Liblice, okres Mělník. Exkluzivně si Vám

dovolujeme nabídnout k prodeji stavební pozemek s veškerými inženýrskými sítěmi a stavebním

povolením o velikosti 887m2 v klidné a žádané lokalitě Liblice okres Mělník. Parcela je vhodná k

výstavbě rodinného domu a je výbornou variantou pro bydlení v klidné lokalitě, blízko přírody a s

výbornou dostupností do města Mělník a Praha. Tato parcela se nachází v dojezdové vzdálenosti 30

minut od hlavního města Prahy a 9 minut od města Mělník. Lze financovat hypotečním úvěrem.

Doporučujeme. Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl předložen, proto dle zákona uvádím

hodnotu G. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a §1732 zákona č.

89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Společnost Edox reality s.r.o. si vyhrazuje právo uzavření všech

smluvních vztahů písemně. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a mohou se v

průběhu inzerce změnit.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Liblice, okres Mělník

Cíl:

V okolí najdete:

Prodej stavebního pozemku 887 m²
Liblice, okres Mělník    Panorama

3 990 000 Kč (4 498 Kč za m²)

2

Zadejte adresu cíle
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https://www.firmy.cz/detail/12857107-cukrarna-kavenka-bysice.html
https://www.firmy.cz/detail/2468550-potraviny-minikolonial-bysice.html
https://www.firmy.cz/detail/13140801-hospoda-liblice-liblice.html
https://www.firmy.cz/detail/13267068-mvdr-zdenka-svorenova-cecelice.html
https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=14.590417&y=50.313331&z=20
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/
tel:+420777263907


Celková cena: 7 990 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

Cena za m²: 7 990 Kč

Poznámka k ceně: Uvedená cena obsahuje
veškeré poplatky za
služby RE/MAX

ID zakázky: 0273-NP01436

Aktualizace: 22.09.2021

Umístění objektu: Klidná část obce

Plocha pozemku: 1000 m

Nově vám nabízíme rovinatý stavební pozemek v obci Kuchařík o výměře 1000 m2. Parcela je

kompletně zasíťovaná. Vodovod, kanalizace a elektřina je již dotažená přímo na pozemek, plyn je pak

přímo na hranici. K pozemku je již připraveno i stavební povolení, takže můžete koupit a ihned začít

stavět.

 

Jak je dáno místním územním plánem, maximální zastavitelná plocha je 30% (tedy 300 m2) o

maximální výšce dvou podlaží. Další podmínkou obce pro stavební pozemek je velikost rozloha mezi

800-1200 m2, což v tomto případě samozřejmě splňuje ideálně.

 

Co se týče lokality, ta je velmi klidná, plná zeleně, a hlavně se z Kuchaříku dostanete během pár minut

do Prahy. Konkrétně na hranici pražských Řeporyjí to máte 8 minut. Vcelku se jedná o malou obec o

pár rodinných domech, takže soukromí zde máte zaručeno.

 

V případě, že se vám naše nabídka zamlouvá, neváhejte se ozvat a my s vámi probereme další

informace.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Roblín, okres Praha-západ

Cíl:

Prodej stavebního pozemku 1 000 m²
Roblín, okres Praha-západ    Panorama

7 990 000 Kč (7 990 Kč za m²)

2

Zadejte adresu cíle
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Pokud hledáte pozemek pro stavbu vašeho vysněného rodinného domu v lokalitě, která vám nabízí

blízkost přírody, a přitom výbornou dostupnost do Prahy, pak je pro vás tato nabídka ideální.

Na pozemku jsou k dispozici veškeré inženýrské sítě: elektřina, městská voda,

kanalizace i plyn, příjezd je po asfaltové komunikaci. Pozemek o velikosti 1 686 m2 se schváleným

projektem rodinného domu včetně stavebního povolení. Celková zastavitelnost pozemku umožňuje

realizovat například bazénový komplex, pergolu s grilem, dětské hřiště a další prvky zahradní

architektury. Rozlehlost pozemku ponechává dostatečný prostor pro výsadu stromů.

Podle projektu budete mít dvoupatrový dům, s garaži. Dům o dispozici 6 + kk se dvěma koupelnami o

podlahové ploše 255 m2. Výstavba tak může začít prakticky okamžitě. Kompletní projektová

dokumentace včetně stavebního povolení je součástí prodeje.

Vizualizace a půdorysy domu jsou k náhledu ve fotografiích inzerátu.

 

Krasná vesnička Dolní Lomnice je součástí obce Kunice, kde přilehlé okolí přímo vyzývá k turistice,

cyklistice, koupání a mnoha dalším aktivitám. Zámek Berchtold v Kunicích se sportovišti a řadou

atrakcí pro děti i dospělé či snadno dostupnou oblíbenou oblast Posázaví. Nedaleko se nachází i

rozsáhlý lesní komplex Národní přírodní rezervace

Voděradské bučiny, zámek Konopiště.

 

Tyto bohaté možnosti pro trávení volného času v těsném kontaktu s okolní nádhernou přírodou

nenaleznete v žádném jiném směru v takové blízkosti Prahy.

 

Dobrá dostupnost centra Prahy cca 30 min, Chodov 20 min. Cesty urychluje snadný nájezd na

Pražský okruh i dálnici D1.

 

Vaše děti mají možnost navštěvovat MŠ a ZŠ Kunice vzdálenou jen 5 minut jízdy od vašeho domova.

Další nabídku kvalitního vzdělání představuje ZŠ a gymnázium OPEN GATE SCHOOL s možností

získání mezinárodní maturity. Mezinárodní školu naleznete v Babicích vzdálených 20 minut jízdy

autem. Jsou zde i další možnosti mateřských a základních škol jako například ZŠ a MŠ ve Velkých

Popovicích, v dojezdové vzdálenosti 5 minut autem. Ve volném čase mohou děti rozvíjet své umělecké

dovednosti v ZUŠ Velké Popovice.

 

Prestižní škola Sunny Canadian International School je vzdálena 20 minut jízdy autem.

Prodej stavebního pozemku 1 686 m²
Kunice - Dolní Lomnice, okres Praha-východ    Panorama

8 850 000 Kč (5 249 Kč za m²)
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https://o.seznam.cz/
https://mapy.cz/?x=14.677204&y=49.916802&z=20
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/
tel:+420602288461


Celková cena: 8 850 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

Cena za m²: 5 249 Kč

Aktualizace: 13.09.2021

ID: 865172060

Umístění objektu: Klidná část obce

Plocha pozemku: 1686 m

Voda: Dálkový vodovod

Plyn: Plynovod

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 120V, 230V, 400V

Doprava: Vlak, Dálnice, Autobus

Komunikace: Asfaltová

Cukrárna: Posezení u Andělky (2686 m)

Hřiště: Dětské hřiště (919 m)

Večerka: Potraviny Enapo - ENAPO OBC… (2269 m)

Hospoda: Hospoda Oksford (2345 m)

Veterinář: MVDr. Pavel Truhlář (2272 m)

Školka: MŠ Zámecká školička (1513 m)

Sportoviště: Sport club Na Zámečku, o. s. (1571 m)

Bus MHD: Kunice, Dolní Lomnice, Lomnická (180 m)

Vlak: Mnichovice (2772 m)

Bankomat: Bankomat MONETA Money Ba… (3024 m)

Restaurace: Zámecká restaurace Berchtold (1513 m)

Škola: Střední škola řemesel Kunice, p… (842 m)

Pošta: Pošta Velké Popovice - Česká … (2746 m)

Lékárna: Lékárna Velké Popovice (2778 m)

Lékař: MUDr. Michal Havlíček (2778 m)

Obchody a další služby fungují v centru Jesenice, v blízkých Průhonicích nebo ve Velkých Popovicích.

Nemovitost je možno financovat hypotečním úvěrem, který vám rádi zařídíme.

 

Doporučuji prohlídku této zajímavé nemovitosti. V případě dotazů mne prosím

kontaktujte.

 

Vedle nabízíme další pozemek.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Start:

Kunice - Dolní Lomnice, okres Praha-východ

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

2

Zadejte adresu cíle

Ing. arch. Oxana Khorst
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Seznam.cz KK

Zavolat Napsat zprávu

https://www.firmy.cz/detail/12930239-posezeni-u-andelky-velke-popovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13269506-potraviny-enapo-kunice.html
https://www.firmy.cz/detail/13246073-hospoda-oksford-pysely-zajecice.html
https://www.firmy.cz/detail/463170-mvdr-pavel-truhlar-velke-popovice.html
https://www.firmy.cz/detail/2142138-ms-zamecka-skolicka-kunice-vidovice.html
https://www.firmy.cz/detail/2256754-sport-club-na-zamecku-o-s-kunice-vidovice.html
https://www.firmy.cz/detail/2675430-bankomat-moneta-money-bank-velke-popovice.html
https://www.firmy.cz/detail/12974167-zamecka-restaurace-berchtold-kunice-vidovice.html
https://www.firmy.cz/detail/360773-stredni-skola-remesel-kunice-prispevkova-organizace-kunice-vsesimy.html
https://www.firmy.cz/detail/431668-posta-velke-popovice-velke-popovice.html
https://www.firmy.cz/detail/423241-lekarna-velke-popovice-velke-popovice.html
https://www.firmy.cz/detail/13292999-mudr-michal-havlicek-velke-popovice.html
https://www.sreality.cz/adresar/nirgal-s-r-o-praha-zabehlice/20993/makleri/93097
https://www.sreality.cz/
https://www.seznam.cz/
tel:+420602288461

