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K a ž d ý d u° m m á s v é h o k u p c e v r e a l i t c e p a n a P u b c e

ˇ PUBEC
REALITNÍ KANCELÁR

MÁTE RÁDI KRUŠNÉ HORY? MŮŽETE SI JE UŽÍVAT PO CELÝ ROK!

15 let
Vaším partnerem
na trhu s nemovitostmi

Co si můžete přečíst v bulletinu ?
Zaplatíte provizi naší RK v případě, že Vaší nemovitost neprodáme? ................... str. 3
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BYTY DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ V NOVÝCH APARTMÁNOVÝCH DOMECH
NA ÚPATÍ KLÍNOVCE

Hokejový klub HC PUBEC představuje své partnery ............................................... str. 8
Dražby ......................................................................................................................... str. 10

Třípodlažní apartmánový dům bude obsahovat 24 bytů o velikosti 1 + KK , 2 + KK, 2 + 1 a mezonetové byty ve
3. NP a podkroví o plochách 30 až 71 m2, v cenách od 850 000 Kč až 1 970 000 Kč.
Ke každému bytu bude náležet komora na sportovní vybavení, 1 venkovní parkovací místo pro osobní auto nebo
kryté parkovací místo v suterénu domu, další možnosti parkování v blízkosti domu na veřejném parkovišti. Realizace výstavby v letech 2005 - 2006.
Lyžařský areál Klínovec - sever leží v blízkosti hraničního přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal.
V blízkosti se nachází ski areál, běžecké trasy, cca 300 m je tenisový kurt, krytý bazén a sauna. V létě jsou široké
možnosti cyklistických tras po krušnohorské magistrále i v turisticky vyhledávaném okolí.
Č. akce 2500FR

NO

Atraktivní nabídka penzionů pro milovníky Šumavy .............................................. str. 11
Rozhovor s Mgr. Michalem Jančaříkem o projektu SYNAGOGA CONCERTS ...... str. 11
Byty k prodeji i k pronájmu ....................................................................................... str. 12

POZOR! V pondělí 4. 7. 2005 má RK PUBEC
z technických důvodů ZAVŘENO!
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KOMPLEX RODINNÉHO A REKREAČNÍHO
DOMU V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH

30% PODÍL NA VILE
V CENTRU MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Kompletně podsklepený RD na rozlehlém pozemku
(4500 m2) má v přízemí obývací pokoj, kuchyni, 2 pokoje,
šatnu, 2 x WC a v podkroví 3 pokoje. V suterénu je tělocvična, koupelna, WC, 2 místnosti a 2 technické místnosti.
Na pozemku je také rekreační domek (4 místnosti, kuchyňka, koupelna) a dvojgaráž. Dům byl původně koncipován
jako penzion a může sloužit pro komerční využití.
Cena: 7 290 000 Kč (243 000 EUR)
Č. akce: 2589LE

30% podíl na vile v Mariánských Lázních s právem užívání
bytu o výměře 95m2 v přízemí domu. Byt byl kompletně
zrekonstruován a sestává z kuchyně, velkého obývacího
pokoje, ložnice, zimní zahrady, předsíně a koupelny s WC.
Objekt samotný vyžaduje rekonstrukci. Předmětem prodeje
je také garáž na vlastním pozemku stojící vedle domu. V domě jsou celkem 4 byty.
Cena: 2 900 000 Kč (96 667 EUR)
Č. akce: 2517LE
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SECESNÍ DŮM V CENTRU PLZNĚ

telefon: 377 22 67 67
fax: 377 22 67 67

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

KA

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 56, 301 50 PLZEŇ

Dvoupodlažní, podsklepený dům s upraveným obytným
podkrovím byl kompletně rekonstruován a kolaudován
v roce 1997. Objekt obsahuje v přízemí 2 pronajaté byty
2+1, v prvním patře velký byt 3+1 a v podkroví byt 3+1.
Na pozemku (721 m2) je objekt se 3 garážemi a dílnou.
Užitková plocha cca 570 m2.
Cena: 5 600 000 Kč (187 000 EUR)
Č. akce 2577PO

NO
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Řadový dům má v suterénu prádelnu a 3 sklepní prostory,
v přízemí secesní halu, kuchyni, obývací pokoj a ložnici.
Místnosti jsou obloženy dubovým dřevem, stejně tak schodiště. Ozdobou místností jsou fajánsové krby s mosaznými
prvky.
V patře je kuchyně, 2 pokoje, obývák s oválnou štukovou
výzdobou, vstupní chodba a šatna.
K domu náleží zahrada ve vnitrobloku.
Cena: 5 790 000 Kč (193 000 EUR)
Č. akce: 2536AL

VELKÝ RODINNÝ DŮM S MOŽNOSTÍ
PODNIKÁNÍ V JENIŠOVĚ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI KARLOVÝCH VARŮ

ŘADOVÝ ČINŽOVNÍ DŮM
V CENTRU PLZNĚ
Třípodlažní, podsklepený objekt ve Skrétově ulici, postupně
zrekonstruovaný v letech 1999 až 2004, s nově upraveným
obytným podkrovím, je na klidném místě. Dům má 9 bytů
(1 byt je volný, 7 bytů obsazených s volným nájemným
a 1 byt s regulovaným nájemným).
Výnos nájmů cca 750 000 Kč/rok. Ve dvorním traktu domu
nově upravená plocha dvora a zahrada.
Cena: 13 500 000 Kč (450 000 EUR)
Č. akce 2575PO

web: www.pubec.cz
e-mail: info@pubec.cz

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO INVESTORY
PRŮMYSLOVÝ AREÁL V OSTROVĚ NAD OHŘÍ
Areál bývalého závodu „ŠKODA“ o celkové rozloze cca
420 300 m2 obsahuje výrobní, montážní a skladové haly o
výměrách od 400 m2 do 23 000 m2.
Možnost prodeje areálu jako celku nebo po částech.

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH A
CENY NAJDETE NA STRANĚ 2.
Č. akce 2300PO

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá 9:00 - 15:00 hod.
průmyslové
objekty

rodinné
domy

1.

Komerční

objekty

PRŮMYSLOVÝ AREÁL V OSTROVĚ NAD OHŘÍ
-

Montážní hala - užitková plocha: 12 300 m2, pozemek: 47 300 m2
Skladová hala - užitková plocha: 1 850 m2, pozemek: 24 000 m2
Výrobní hala – užitková plocha: 23 700 m2, pozemek: 76 500 m2
Kotelna - užitková plocha: 1 400 m2, pozemek: 52 000 m2
Sklad materiálu - užitková plocha: 5 350 m2, pozemek: 34 200 m2
Výrobní hala - užitková plocha: 8 900 m2, pozemek: 44 000 m2
Administrativní budova + volný pozemek - užitková plocha: 1 500 m2,
pozemek: 35 500 m2
8. - Objekt garáží + volný pozemek - užitková plocha: 970 m2, pozemek: 64 500 m2
9. - Sklad náhradních dílů - užitková plocha: 1 400 m2, pozemek: 7 850 m2
10. - Pozemek u parkoviště - plocha pozemku: 4 900 m2
11. - Společné komunikace a parkoviště - plocha celkem: 21 800 m2
12. - Vrátnice a zdravotní středisko u hlavního vjezdu - užit. plocha 300 m2,
pozemek:4 500 m2
13. a 14. - Mimo areál - vodárna – pozemek: 3 238 m2, dřevěná hala – pozemek: 831 m2
Inženýrské sítě: el. energie, vodovod, kanalizace, plyn - v r. 2005, možnost telefonu

INFORMACE K JEDNOTLIVÝM OBJEKTŮM NA TÉTO STRANĚ

PRODEJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRODEJ

Areál obsahuje tyto objekty:

1. MONTÁŽNÍ HALA - OSTROV NAD OHŘÍ
Objekt montážní haly s pomocnými provozy, dílnami, sklady, technickým a provozním
zázemím, kancelářemi a sociálním zařízením obsahuje dvoulodní montážní halu
konstr. výška - 10 m s jeřábovou dráhou
a haly pomocných provozů, dílen, skladů,
technického a provozního zázemí.
Cena: 31 500 000 Kč (1 033 000 EUR)
Č. akce 2300.1PO

2. SKLADOVÁ HALA - OSTROV NAD OHŘÍ
Jednopodlažní, jednolodní skladová hala
o konstrukční výšce - 8,95 m, s jeřábovou
dráhou a dvoupodlažním zděným přístavkem pro kanceláře a sociální zázemí je na
severním okraji průmyslového areálu.
Část pozemku lze využít i pro novou zástavbu průmyslového charakteru.
Cena: 7 500 000 Kč (246 000 EUR)
Č. akce 2300.2PO
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3. VÝROBNÍ HALA S ADMINISTR.
BUDOVOU A SKLADEM - OSTROV NAD OHŘÍ
Desetilodní, montovaný, halový objekt,
konst. výška 14 - 16 m, v každé lodi mostové jeřáby o nosnosti 5 a 8 tun, v příčné hale
- 20 t. + venkovní jeřábová dráha. Na halu
navazuje třípodlažní zděná přístavba a 6-ti
podlažní montovaná admin. budova.
Cena: 65 500 000 Kč (2 148 000 EUR)
Č. akce 2300.3PO

4. KOTELNA A SKLADY - OSTROV NAD OHŘÍ
Objekt kotelny, která zajišťovala vytápění
celého areálu, je v současné době mimo
provoz. Na vých. straně kotelny navazuje
prostor úložiště tuhých paliv s železniční
vlečkou a prostor úložiště popela. Dále jsou
v této části areálu situované jednoduché
jednopodlažní skladové a provozní objekty.
Cena: 7 500 000 Kč (590 000 EUR)
Č. akce 2300.4

5. SKLAD MATERIÁLU - OSTROV NAD OHŘÍ
Na čtyřlodní montovanou halu o konstrukční výšce 12 m navazuje dvoupodlažní
montovaná budova, ve které jsou umístěny
kanceláře, šatny a sociální zařízení.
Opláštění z cihelné vyzdívky, stropy panelové, střecha plochá s živičnou krytinou.
Pozemek cca 34 200 m2.

6. VÝROBNÍ HALA - OSTROV NAD OHŘÍ
Šestilodní, halový objekt, konstrukční výška 9,25 a 13,95 m, 1 mostových jeřábů o
nosnosti 3,5 a 12,5 tuny. Na halu navazuje
čtyřpodlažní přístavba s kancelářemi, provozním a sociálním zázemím. Na pozemku
je dále hlavní rozvodna el. energie s trafostanicí a hlavní příjezdová kolej žel.vlečky.

Cena: 18 500 000 Kč (607 000 EUR)
Č. akce 2300.5PO

Cena: 26 000 000 Kč (853 000 EUR)
Č. akce 2300.6PO
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7. ADMINISTR. BUDOVA + VOLNÝ
POZEMEK K ZASTAVĚNÍ - OSTROV NAD OHŘÍ
Součástí je třípodlažní administrativní budova a na pozemku lehký, skladový objekt.
Volný pozemek navazující po celém obvodě
na společné, vnitrozávodní komunikace, lze
využít pro novou zástavbu průmyslového
charakteru.

8. VOLNÝ POZEMEK
K ZASTAVĚNÍ + OBJEKT GARÁŽÍ - OSTROV NAD OHŘÍ
Zděný objekt garáží pro 16 nákladních a 9
osobních automobilů s opravnou, technickým a sociálním zázemím. Volný pozemek
navazuje na společné vnitrozávodní komunikace a železniční vlečku, lze jej využít pro
zástavbu průmyslového charakteru.

9. SKLADOVÝ OBJEKT - OSTROV NAD OHŘÍ
Tato část areálu je v jeho centrální části
s návazností na společné vnitro-závodní
komunikace. Jde o jednopodlažní zděný
objekt s původní těžní věží, která je v horším technickém stavu. Střecha je sedlová,
s dřevěnými vazníky, prkenným pobitím a
živičnou lepenkovou krytinou.

10. POZEMEK U PARKOVIŠTĚ - OSTROV NAD OHŘÍ
Pozemek (4 900 m2) je na západním okraji
areálu a lze využít pro realizaci investičního
záměru, který odpovídá charakteru území,
případně pro služby vhodné jako funkční
doplnění tohoto území.
Sítě: el. energie, vodovod, kanalizace, plyn
v roce 2005, možnost připojení telefonu.

Cena: 8 700 000 Kč (285 000 EUR)
Č. akce 2300.7PO

Cena: 13 800 000 Kč (453 000 EUR)
Č. akce 2300.8PO

Cena: 1 900 000 Kč (63 000 EUR)
Č. akce 2300.9PO

Cena: 2 200 000 Kč (72 000 EUR)
Č. akce 2300.10PO

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 56, 301 50 PLZEŇ
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Cena: 4 250 000 Kč (20 000 EUR)
Č. akce 2300.11PO
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Spoluvlastnické podíly na společných komunikacích a parkovišti pro části areálu :
č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12 :
2. - Skladová hala, pozemek 24 000 m2,
podíl 6,9%
3. - Výrobní hala, pozemek 76 500 m2,
podíl 22,0%
4. - Kotelna, pozemek 52 000 m2,
podíl 15,0%
5. - Sklad materiálu, pozemek 34 200 m2,
podíl 9,8%
6. - Výrobní hala, pozemek 44 000 m2, podíl
12,6%
7. - Adm. budova + volný pozemek, 35 500 m2,
podíl 10,2%
8. - Objekt garáží + volný pozemek, 64 500 m2,
podíl 18,5%
9. - Sklad náhradních dílů, pozemek 7 850 m2,
podíl 2,3%
10. - Pozemek u parkoviště - pozemek 4 900 m2,
podíl 1,4%
12. - Vrátnice a zdrav. stř. u hl. vjezdu, pozemek,
4 500 m2, podíl 1,3%
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11. SPOLEČNÉ PARKOVIŠTĚ
A KOMUNIKACE - OSTROV NAD OHŘÍ

12. VRÁTNICE A ZDRAVOTNÍ
STŘEDISKO - OSTROV NAD OHŘÍ
Tato část areálu je na jeho západním okraji.
Přízemní, zděné objekty s prefa panelovými stropy, plochou střechou a živičnou
lepenkovou krytinou, lze využít pro služby
související s provozem průmyslového areálu, např. bezpečnostní služba, stravovací
zařízení, obchod a pod.

13. OBJEKT VODÁRNY - OSTROV NAD OHŘÍ
Objekt bývalé vodárny - čerpací stanice
užitkové vody s pozemkem je mimo areál.
Pozemek lze využít včetně stávající stavby
k úpravě pro bydlení v kombinaci s provozovnou podnikání, případně pro služby
nebo malé obchodní zařízení dle funkčního vymezením staveb pro toto území.

14. DŘEVĚNÝ SKLAD - OSTROV NAD OHŘÍ
Dřevěný, montovaný, jednopodlažní objekt
bývalé jídelny je mimo areál.
Pozemek je podle územního plánu součástí
území pro čisté bydlení a v místě tohoto
objektu je uvažována realizace komunikace
a je uvažováno s demolicí objektu.

Cena: 1 900 000 Kč (63 000 EUR)
Č. akce 2300.12PO

Cena: 600 000 Kč (20 000 EUR)
Č. akce 2300.13PO

Cena: 250 000 Kč (8 200 EUR)
Č. akce 2300.14

telefon: 377 22 67 67
fax: 377 22 67 67

web: www.pubec.cz
e-mail: info@pubec.cz

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá - 9:00 - 15:00 hod.
průmyslové
objekty

2.

Komerční
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VÝROBNÍ A SKLADOVÝ AREÁL
V SUŠICI
Oplocený areál obsahuje 3 jednopodlažní provozní objekty. Část objektu garáží je
nově zrekonstruovaná, s nově upravenými
kancelářemi, sociálním zařízením, kuchyňkou a plynovým etážovým vytápěním. Je
vhodný pro skladování, drobnou výrobu
v kombinaci s bydlením.

JEDINEČNÁ NABÍDKA!
ČINŽOVNÍ DŮM V PLZNI, AMERICKÉ UL.
Rohový činžovní dům je na jedné z nejfrekventovanějších ulic v centru Plzně. K prodeji je nabízena polovina objektu. V přízemí
jsou pronajaté obchodní prostory a stejné
prostory jsou v suterénu a sklepě. Dům má
17 obsazených bytů s regulovaným nájemným. Některé byty jsou rekonstruovány.

Cena: 1 590 000 Kč (53 000 EUR)
Č. akce 2467PO

Cena: 12 000 000 Kč (375 000 EUR)
Č. akce 2468LE

zeptali jste se nás a my Vám odpovídáme
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AREÁL BÝVALÉHO DOMOVA
DŮCHODCŮ V ZÁLEZLECH U STŘÍBRA
Areál obsahuje dvoupodlažní ubytovací
budovu s kuchyní a jídelnou, objekt skladů
a garáží, kotelnu na tuhá paliva s uhelnou,
prádelnu se sušárnou, 2 skleníky a malý
hospodářský objekt. Lze využít jako ubytovací zařízení, vzdělávací zařízení, nebo
objekt pro drobnou výrobní a montážní
činnost apod.
Cena: 1 200 000 Kč (40 000 EUR)
Č. akce 2472PO

OBJEKT VHODNÝ K PODNIKÁNÍ
I BYDLENÍ V HOLÝŠOVĚ
Dvoupodlažní objekt má v přízemí původní
truhlářskou dílnu a v podkroví kompletně
zrekonstruovaný prostor s kanceláří, šatnou, sociálním zařízením, novou plynovou
kotelnou. Objekt lze využít pro drobné podnikání, případně v kombinaci s bydlením
nebo upravit celý objekt jako obytný dům.

Zaplatím provizi Vaší RK v případě,
že se neprodá nemovitost,
kterou k Vám dám do prodeje ?
S každým klientem, který přichází do naší realitní kanceláře
prodat nemovitost, uzavíráme po prohlídce objektu a dohodnutí
nabídkové ceny zprostředkovatelskou smlouvu. Tato smlouva
je výhradní a je zpravidla uzavírána na dobu půl roku.
Cenu kalkulujeme dle našich zkušeností na realitním trhu a
doporučujeme ji klientovi jako reálnou tržní cenu. V případě,
že klient má dle našeho názoru nereálnou představu o ceně
nemovitosti, smlouvu neuzavíráme, protože nejsme přesvědčeni, že za tuto cenu umíme
předmětnou nemovitost prodat. Pokud ovšem uzavřeme s klientem zprostředkovatelskou
smlouvu, v níž si domluvíme určitou částku, o které si myslíme, že za ni lze nemovitost
prodat, a v půlroční lhůtě nenajdeme kupce, potom má klient dvě možnosti: buď se rozhodne
ve spolupráci s námi pokračovat, smlouva se tedy automaticky prodlužuje na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou jeden měsíc, nebo nám může dát písemnou výpověď ze smlouvy.
V tomto případě si Realitní kancelář Pubec neúčtuje žádné náklady spojené s nabízením
zakázky. Nárok na provizi vzniká pouze tehdy, že klient nedodrží smluvní podmínky, tzn
např. poruší výhradní právo nebo nedodrží půlroční lhůtu. Naše provize je tedy splatná
při realizaci prodeje a odměna za služby realitní kanceláře je zpravidla sražena z částky
složené na depozitním účtu RK.
Odpovídala Vám Mgr. Michaela Džupinová
RK Pubec – příprava zakázek

Chci koupit rodinný dům za 2 000 000 Kč,
můžu prodat byt 2+1 v Plzni a na zaplacení
použít získané peníze, stavební spoření
a dále bych čerpal hypoteční úvěr. Potřebuji
peníze z prodaného bytu, ale v bytě bych
chtěl bydlet do doby než koupím dům.
Co mi poradíte?

Cena: 1 300 000 Kč (cca 43 500 EUR)
Č. akce 2508PO
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VÝROBNÍ OBJEKT V CHLUMČANECH
U PŘEŠTIC
Provozní areál je v průmyslové zóně severozápadně od obce, s výhodným dopravním
napojením na silnici I. tř. Klatovy – Plzeň ve
vzdálenosti 2 km. Napojení na přivaděč
k dálnici D5, 6 km od areálu.
Pozemek: 750 m2. Užitková plocha: 80 m2.
Sítě: el. 230/400V, vodovod, kanalizace,
telefon.
Cena: 800 000 Kč + DPH (26 700 EUR)
Č. akce 2527PO

OBJEKT BÝVALÉ PEKÁRNY VHODNÝ
K PODNIKÁNÍ VE STODĚ
Jednopodlažní, nepodsklepený objekt
s půdním prostorem využitelným pro
vestavbu, je v centru města. Na objekt,
upravený pro lehkou výrobní činnost,
navazuje ve dvorní části jednopodlažní
přístavba využívaná jako výrobní prostor
a jednopodlažní objekt se soc. zázemím
a skladovacím prostorem.
Cena: 1 600 000 Kč (53 500 EUR)
Č. akce 2555PO

NO

S těmito otázkami nás navštíví několik klientů týdně. Tyto obchodní transakce jsou sice složitější a zdlouhavější, ale je možné je uskutečnit. V první řadě je
třeba zhruba odhadnout jakou výši hypotéky bude kupující potřebovat. Pak si klient v bance
ověří, zda mu tuto částku půjčí. Po vyhledání domu, který bude vyhovovat klientovým
představám, kontaktujeme prodávajícího a projednáme s ním způsob takovéto transakce.
Kupující pak složí zálohu na depozitní účet realitní kanceláře, čímž potvrdí vážnost svého
zájmu.
Po prohlídce bytu, který má klient zájem prodat, určíme tržní cenu a uzavřeme zprostředkovatelskou smlouvu na prodej bytu. Je-li cena bytu reálná, prodá se byt do 4-6 týdnů.
Částka z prodeje bytu po odečtení provize a daně z převodu nemovitostí zůstává na našem
depozitním účtu a stává se současně kupní cenou za dům. V kupní smlouvě na byt je uvedena podmínka uvolnění bytu. Obvykle se dává dvou měsíční lhůta po vkladu do katastru
nemovitostí.
Aby byl prodávající zavázán k prodeji svého domu kupujícímu, uzavírá se kupní smlouva
ještě před prodejem bytu s dostatečnými termíny doplacení. Podmínky úvěrů ze stavebního
spoření a hypotéky projedná příslušný makléř s úvěrovými pracovníky. Naše realitní kancelář takovýchto obchodních případů uskutečnila již několik desítek.V jednom případě jsme
dokonce klientce, která kupovala u naší realitní kanceláře dům, prodávali 2 byty.
Dáte – li důvěru profesionálům, nepřijdete o své peníze a ušetříte mnoho času.
Odpovídala Vám Lenka Polívková
RK Pubec – realizace zakázek
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OBJEKT VHODNÝ PRO VÝROBU
A SLUŽBY V ROKYCANECH
Dvoupodlažní, zděný objekt s rozsáhlým
půdním prostorem původně sloužil jako
pivovar a později byl upraven na průmyslovou prádelnu.
Původní pivovarské sklepy sloužily jako
sklady zeleniny a ovoce.
Rozsáhlé sklepy lze využít např. jako sklady
se stálou nízkou teplotou.
Cena: 2 950 000 Kč (98 500 EUR)
Č. akce 2495PO

KOMERČNÍ OBJEKT
V PLZNI – PŘEMYSLOVÉ ULICI
VHODNÝ PRO OBCHODNÍ ČINNOST
Dvoupodlažní, zděný nárožní dům, využívaný jako prodejní sklad ovoce a zeleniny,
s nově upraveným podkrovím pro ubytování a kanceláře, je na frekventovaném místě
v centru města. Lze upravit jako sídlo ﬁrmy
pro obchodní využití a další podnikatelské
záměry komerčního charakteru.
Cena: 5 600 000 Kč (187 000 EUR)
Č. akce 2537PO

PRODEJNA LAHŮDEK,
NOVIN A TABÁKU
Přízemní objekt prodejny je v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Borech. Objekt
má prodejní a skladové prostory s rampou,
chladící box, umývárnu nádobí, šatnu, kancelář a soc. zařízení.
Užitková plocha: 163 m2.

RODINNÝ DŮM S BYTEM,
NEBYTOVÝMI A OBCHODNÍMI
PROSTORY V KLABAVĚ
Dvoupodlažní, zděný objekt, 14 km od Plzně je po celkové rekonstrukci a dostavbě.
Lze využít pro drobné podnikání v různých
oborech.
Užitková plocha 545 m2, z toho 132 m2
byt.

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 56, 301 50 PLZEŇ

telefon: 377 22 67 67
fax: 377 22 67 67

web: www.pubec.cz
e-mail: info@pubec.cz

Cena při osobním jednání
Č. akce 2311PO

Cena: 2 950 000 Kč (98 300 EUR)
Č. akce 2415PO

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá 9:00 - 15:00 hod.

činžovní obchodní průmyslové ostatní
domy zařízení objekty nemovitosti
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RODINNÝ DŮM
V MIROŠOVĚ
Kompletně podsklepený rodinný dům se
nachází na rozlehlém pozemku nedaleko
Rokycan. V přízemí jsou 2 místnosti, kuchyňka, koupelna s vanou a WC, v patře
3 pokoje a menší půdní prostor.
Pozemek: 4 703 m2. Užitková plocha cca
158 m2.

RODINNÝ DŮM
V PLZNI – KŘIMICÍCH
Částečně podsklepený dům s velkým půdním prostorem prošel celkovou rekonstrukcí, provedeny byly nové měděné rozvody el.
energie, fasádní i vnitřní omítky, v chodbě,
kuchyni a koupelně byla položena dlažba a
osazena plastová okna.
Dům je kompletně zateplen.

RODINNÝ DŮM
VE STANKOVĚ
Řadový, jednopodlažní, nepodsklepený
RD s půdním prostorem má v přízemí 3
místnosti a kuchyni. Vytápění objektu je
lokální na tuhá paliva. V domě není koupelna a WC. Na menším pozemku se nachází
přístřešek sloužící jako kůlna. Dům je v
dobrém technickém stavu.

RODINNÝ DŮM
V BUJESILECH
RD je vhodný pro trvalé bydlení i k rekreaci.
Dům je částečně podsklepen, přízemí tvoří
3 místnosti, koupelna, WC. Podkroví má
prostory vhodné pro půdní vestavbu. Vytápění zajišťují lokální a akumulační kamna.
Na dům navazuje stáj a patří k němu kolny
a zahrada. Pozemek: 1243 m2.

Cena: 1 700 000 Kč (56 667 EUR)
Č. akce: 2588AL

Cena: 1 590 000 Kč (53 000 EUR)
Č. akce 2583LE

Cena: 490 000 Kč (16 333 EUR)
Č. akce 2567LE

Cena: 1 290 000 Kč (43 000 EUR)
Č. akce 2565AL
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RODINNÝ DŮM
V LEDCÍCH U PLZNĚ
Samostatně stojící, nepodsklepený RD je
dispozičně řešen jako přízemní s možností
využití podkroví. Dům je opatřen novým
krovem, vytápění a ohřev vody je zajištěn
kombinovaným plynovým kotlem. K domu
náleží garáž, malá zahrádka a terasa.
Užitková plocha cca 234 m2.

RODINNÝ DŮM
VE STARÉM PLZENCI
Samostatně stojící podsklepený RD má
v přízemí 4 místnosti, verandu, chodbu
a koupelnu s 2 umyvadly, vanou, toaletou
a bidetem. V patře je 1 místnost, půda
a úložné prostory. K dispozici vlastní studna, zahrádka, garáž a 2 dílny. Pozemek:
445 m2. Užitková plocha cca 250 m2.

ROZESTAVĚNÝ RODINNÝ DŮM
V ČELÁKOVECH U STODA
Nepodsklepený RD je dispozičně řešen
jako přízemní s půdními prostory v podkroví. V přízemí jsou 4 místnosti a koupelna
- vše v hrubé stavbě. K domku patří 2 garáže a hospodářský objekt. Stavba vyžaduje
investici k dokončení rekonstrukce.
Užitková plocha cca 116 m2.

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM
V BLÍZKOSTI CENTRA PLZNĚ
Řadový, dvougenerační, kompl. podsklepený RD vhodný pro bydlení i podnikání
je v Harantově ulici. Má v příz. 2 místnosti,
kuchyni, koupelnu, předsíň a garáž, v patře
pokoj, obývací prostor s krbem, kuchyni,
spíž a velkou koupelnu se sprch. koutem a
vanou. K dispozici je zahrádka za domem.

Cena: 1 450 000 Kč (48 350 EUR)
Č. akce 2558AL

Cena: 1 790 000 Kč (59 667 EUR)
Č. akce 2544LE

Cena: 480 000 Kč (15 000 EUR)
Č. akce 2519LE

Cena: 4 300 000 Kč (134 375 EUR)
Č. akce 2513LE
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RODINNÝ DŮM S VELKOU ZAHRADOU
V NOVÝCH MITROVICÍCH
RD je částečně podsklepen, v příz. jsou 2
místn., kuchyňka s kamny a el. sporákem,
2 předsíně, spíž, koupelna se sprch.koutem, vanou, WC a místností, kde měla být
sauna. K ohřevu vody slouží bojler, topení
je lokální, jsou připraveny rozvody na
ústřední el. topení. K dispozici je garáž.

RODINNÝ DŮM
VE STARÉM PLZENCI
Nepodsklepený, přízemní RD s využitelným
podkrovím je v atraktivní lokalitě. V přízemí je kuchyně, obývací pokoj, 3 pokoje,
koupelna s vanou i sprchovým koutem a
komora.
Vytápění zajišťuje kombinovaný plynový
kotel. Pozemek: 808 m2.

RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU
V TŘEMOŠNÉ
Nepodsklepený RD se nachází v blízkosti
Plzně v obci Třemošná.
V přízemí je technické zázemí – kotelna, dílna, uhelna, prádelna, garáž, v patře bytová
jednotka 3+1.
Sítě: el. 230/400V, telefon, plyn na hranici
pozemku, vodovod, žumpa + kanalizace.

Cena: 1 250 000 Kč (41 660 EUR)
Č. akce 2512LE

Cena: 3 900 000 Kč (130 000 EUR)
Č. akce 2505LE

RODINNÝ DŮM V TEREŠOVĚ
V BLÍZKOSTI ROKYCAN
Kompletně podsklepený dvoupodlažní RD
má v suterénu sklep, kotelnu a sklad. V
přízemí jsou 3 místnosti, koupelna s vanou,
WC, prádelna, špajz, předsíň a dílna. K objektu je nabízena zahrada (cca 1 000 m2),
která je v blízkosti domu.
Cena za dům s pozemkem:
1 150 000 Kč (35 900 EUR)
Zahrada:
100 000 Kč (3 120 EUR)
Č. akce 2504AL
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Cena: 2 490 000 Kč (77 800 EUR)
Č. akce 2501AL

ATRAKTIVNÍ RODINNÝ DŮM SE
ZAHRÁDKOU V PLZNI – DOUBRAVCE
Kompletně vybavený RD se nachází v lokalitě Na Františkově má v přízemí obývací
prostor s krbem, vybavený kuchyňský kout,
WC, garáž a zimní zahradu.
V patře jsou 3 pokoje, soc. zařízení s koupelnou a technická místnost.
V podkroví lze užívat 1 místnost.

IDEÁLNÍ POLOVINA
RODINNÉHO DOMU
V PLZNI – BOŽKOVĚ
K prodeji je nabízena ideální polovina řadového rodinného domu v Plzni Božkově.
V přízemí se nachází neobsazená bytová
jednotka o velikosti 2+1 s koupelnou a WC,
která vyžaduje rekonstrukci.
Vytápění zajišťuje plynové topení WAW.

RODINNÝ DŮM
V HEŘMANOVĚ HUTI
Částečně podsklepený rodinný dům
má v přízemí 2 místnosti, verandu, WC
a koupelnu, v patře je mansarda, 2 místnosti a 2 půdní prostory. K objektu náleží garáž,
kůlna a sklad nářadí. Za domem je rozlehlá
zahrada, která slouží jak k aktivnímu, tak
k pasivnímu odpočinku.

Cena: 3 790 000 Kč (118 440 EUR)
Č. akce 2486LE

Cena: 690 000 Kč (21 560 EUR)
Č. akce 2478LE

RODINNÝ DŮM V HRADČANECH,
17 KM Z CENTRA PLZNĚ
Starou původní část domu tvoří byt 2+1,
koupelna, WC a chodba se vstupem
ze dvora. Přístavba obsahuje sklep se
vstupem z chodby, v příz. je veranda,
předsíň, komora a 2 pokoje. V patře jsou
další 2 místnosti s chodbou a komorou.
Nad verandou je balkon. Dům je určen
k rekonstrukci.
Cena: 1 550 000 Kč (48 438 EUR)
Č. akce 2477AL

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 56, 301 50 PLZEŇ

telefon: 377 22 67 67
fax: 377 22 67 67

web: www.pubec.cz
e-mail: info@pubec.cz

Cena: 1 390 000 Kč (43 438 EUR)
Č. akce 2475AL

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá - 9:00 - 15:00 hod.
rodinné
domy
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RODINNÝ DŮM V PLZNI
– RADOBYČICÍCH
Přízemní, částečně podsklepený, samostatně stojící RD o velikosti 3+1, s velkou
půdou v patře, je vytápěn lokálním topením
a má vlastní studnu, z níž je čerpána voda
domácí vodárnou. Objekt vyžaduje rekonstrukci. Pozemek: 960 m2. Užitková plocha
cca 63 m2.

RODINNÝ DŮM
V PLZNI NA BÍLÉ HOŘE
Řadový částečně podsklepený dům
(133 m2) v blízkosti Boleveckého rybníka
má v přízemí 2 místnosti, koupelnu a WC,
patro je členěno na 3 místnosti, chodbu
se vstupem na pavlač a půdu, kde lze
zřídit podkrovní pokoje. Parkovat lze před
domem. Pozemek: 264 m2.

ZREKONSTRUOVANÝ DŮM
VE ZBŮCHU
Samostatně stojící nepodsklepený rodinný
dům o velikosti 4+1 v centru Zbůchu je
po kompletní rekonstrukci. K domu náleží
dvojgaráž, nad níž se nachází terasa s proskleným vstupem do podkroví. Omítnuté
cihlové oplocení vytváří dokonalé soukromí
vnitřní zahrady.

RODINNÝ DŮM S VELKOU ZAHRADOU
V PLZNI – ZÁTIŠÍ
Částečně podsklepený kompletně zrekonstruovaný RD má v přízemí kuchyni
s vestavěnými spotřebiči, jídelnu, obývák
s plovoucí podlahou a koupelnu s vanou,
sprchovým koutem, 2 umyvadly a WC.
V patře jsou 2 pokoje a WC. Dům byl kompletně rekonstr., je třeba dokončit fasádu.

Cena: 1 800 000 Kč (60 000 EUR)
Č. akce 2465AL

Cena: 1 590 000 Kč (53 000 EU)
Č. akce 2305LE

Cena: 1 790 000 Kč (59 660 EUR)
Č. akce 2398LE

Cena: 2 750 000 Kč (91 666 EUR)
Č. akce 2474LE
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Cena: 2 970 000 Kč (99 000 EUR)
Č. akce 2256AL

Nabídková cena: 11 390 000 Kč (379 665 EUR)
Č. akce: 2629LE

Cena: 690 000 Kč (23 000 EUR)
Č. akce 2469LE

KOMPLETNĚ ZREKONSTRUOVANÝ
RODINNÝ DŮM V HORNÍ KAMENICI
Dům byl v postaven v roce 1994 a v současnosti byla provedena jeho celková rekonstrukce – nová střecha s krytinou Bramac,
plastová okna, nové odpady a částečně
měděné rozvody elektrické energie.
K domu náleží garáž a bývalé hospodářské
objekty, dnes užívané jako dílna.

Cena: 2 490 000 Kč (83 000 EUR)
Č. akce 2294LE

Cena: 1 250 000 Kč (39 000 EUR)
Č. akce 2370LE

Cena: 890 000 Kč (27 813 EUR)
Č. akce 2439LE

Cena: 2 190 000 Kč (68 440 EUR)
Č. akce 2446LE

PRODEJ

RODINNÝ DŮM
V HORNÍ KAMENICI
Nepodsklepený RD má v přízemí kuchyni,
obývací pokoj, koupelnu s vanou a sprchovým koutem a kotelnu.
V patře je byt o velikosti 3+1, koupelna
a WC.
Vytápění objektu zajišťuje kotel na tuhá
paliva, k ohřevu teplé vody slouží bojler.

PRODEJ

POLOVINA RD VE VILOVÉ ČTVRTI
V PLZNI NA LOCHOTÍNĚ
Jedná se o prodej ideální poloviny plně obsazeného, nepodsklepeného RD s dvoutřetinovým podílem na pozemku, který k domu
náleží. V podkroví byla rekonstruována
1 místnost s odděleným kuchyňským koutem. K dispozici velká terasa orientovaná
do zahrady.

PRODEJ

RODINNÝ DŮM
V PLZNI – BOŽKOVĚ
Kompletně podsklepený řadový dům má
v přízemí byt 3+1 a v patře 2 místnosti,
velkou půdu a balkón. Ústřední plynové
vytápění zajišťuje kombinovaný kotel, který
slouží též k ohřevu vody. Nová tašková
krytina. K domu patří garáž a zahrádka.
Pozemek: 324 m2.

PRODEJ

PRODEJ

RODINNY DŮM
VE VŠERUBECH
Přízemní částečně podsklepený RD je
postaven z cihel a kamene a má střechu
opatřenou krytinou z tašek. Dům má v přízemí 3 místnosti, spíž, komoru a bývalou
koupelnu, v suterénu jsou 2 sklepy. K domu
patří též stodola a studna. Objekt vyžaduje
kompletní rekonstrukci.

PRODEJ

PRODEJ
LUXUSNÍ RODINNÝ DŮM
V ATRAKTIVNÍ LOKALITĚ V OBCI ZRUČ - SENEC
Nově postavený rodinný dům s nadstandardním vybavením má v přízemí prostornou halu
s kuchyňským koutem a jídelnou, posilovnu, saunu s příslušenstvím (sprchový kout, masážní vana), místnost s barem, WC, technickou místnost, dvojgaráž a v patře je pokoj pro hosty
se samostatnou koupelnou, pracovna, dětský pokoj, ložnice se šatnou, koupelna s rohovou
vanou a sprchovým koutem.
Vytápění domu je podlahové, zajištěné elektrickým kotlem.
Na pěkném pozemku (1 257 m2) se nachází zapuštěný bazén.

PRODEJ

RODINNÝ DŮM
V ZÁLUŽÍ U PLZNĚ
Kompletně rekonstruovaný rodinný dům s
pěkně udržovanou zahradou je v blízkosti
Plzně. V přízemí je technický suterén,
garáž, byt 1+ 0 s příslušenstvím a v patře
byt 4+1. Sítě: el. 230/400V, kanalizace a
plyn na hranici pozemku, septik, obecní
vodovod.
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ROZESTAVĚNÝ RODINNÝ DŮM
V LOSINÉ
Dům je na pěkném pozemku (1049 m2)
v klidné části obce. Je řešen jako jednopodlažní s podkrovím a garáží. Sítě: el.
230/400V, vlastní studna, plyn ve sloupku,
kanalizace a obecní vodovod na hranici
pozemku.
Užitková plocha: 186 m2.

POLOVINA NOVĚ POSTAVENÉHO
RODINNÉHO DVOJDOMU
V PLZNI NA SYLVÁNU
Montovaná stavba má v přízemí kuch.
kout, obývací prostor s krbem, WC a garáž.
V podkroví jsou 3 pokoje a koupelna s rohovou vanou.
Vytápění zajišťuje kombinovaný plynový
kotel. Pozemek: 658 m2.

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM
VE ZRUČI
Kompletně podsklepený, zrekonstruovaný
RD má v přízemí kuchyni, obývací pokoj
a koupelnu se sprchovým koutem. V patře
jsou 3 místnosti (ložnice, pracovna, dětský
pokoj) a koupelna s rohovou vanou.
V užívání je pozemek náležící Pozemkovému fondu a lze jej odkoupit.

HRUBÁ STAVBA RD V SULKOVĚ,
7 KM OD PLZNĚ
Hrubá stavba RD v klidné části Sulkova
nabízí možnost dvougeneračního bydlení
se společnými prostory v suterénu.
V přízemí je byt o velikosti 5+1, v podkroví
jsou 4 pokoje, v suterénu bazén, sauna,
dílna, garáž, kotelna, uhelna, sklep.
Pozemek: 710 m2.

Cena: 1 950 000 Kč (65 000 EUR)
Č. akce 2304AL

Cena: 3 700 000 Kč (115 600 EUR)
Č. akce 2423AL

Cena: 1 990 000 Kč (68 440 EUR)
Č. akce 2451LE

Cena: 1 950 000 Kč (61 000 EUR)
Č. akce 2018AL

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 56, 301 50 PLZEŇ

telefon: 377 22 67 67
fax: 377 22 67 67

web: www.pubec.cz
e-mail: info@pubec.cz

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá - 9:00 - 15:00 hod.
rodinné
domy

5.

Rodinné

ˇ de
ˇ lské
zeme

d o m y,

NO

NO

NO

VIN

VIN

usedlosti
NO

VIN

KA

VIN

PRODEJ

PRODEJ

KA

PRODEJ

KA

PRODEJ

KA

RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU
V HŮRKÁCH U ÚNĚŠOVA
Z velké části zrekonstruovaná bývalá
zemědělská usedlost má v přízemí 2 místnosti, kuchyni, koupelnu s rohovou vanou
a WC. Ústřední vytápění zajišťuje kotel
na tuhá paliva, k ohřevu vody slouží bojler.
Na kompletně podsklepené obytné stavení
navazují hospodářské objekty.

RODINNÝ DŮM V TŘEBÝCINCE
U ŠVIHOVA,
15 KM OD KLATOV
Nepodsklepený RD má v přízemí 6 místností (kuchyně, 4 pokoje, 1 menší místnost)
a rozsáhlé půdní prostory. Na obytný objekt
navazují původní chlévy a kolna. K domu
patří také hospodářský objekt. Vytápění
domu je lokální. Pozemek: 2001 m2.

NOVÝ RODINNÝ DŮM S PĚKNOU
ZAHRADOU VE STUPNĚ
Přízemní, nově postavený RD je kompletně podsklepen, suterén je využíván jako
technické zázemí. V přízemí je 5 pokojů a
kuchyně. V chodbě jsou vestavěné skříně
a 2 komory za kuchyní. Rozvody vody jsou
provedené v plastu, k ohřevu teplé vody
slouží bojler. Pozemek: 1 116 m2.

RODINNÝ DŮM
V PLZNI – ROUDNÉ
Nepodsklepený dům s rozsáhlými půdními
prostory má v přízemí 4 místnosti a chodbu
se schodištěm do patra. V patře jsou 4 pokoje, kuchyně a koupelna s vanou. Na velkém poz. (1552 m2) stojí 3 garáže. Dům je v
dobrém technickém stavu a lze ho využít jak
k bydlení, tak ke komerčním účelům.

Cena: 1 200 000 Kč (37 500 EUR)
Č. akce 2541AL

Cena: 690 000 Kč (23 000 EUR)
Č. akce: 2590LE

Cena: 2 990 000 Kč (99 667 EUR)
Č. akce 2593AL

Cena: 2 700 000 Kč (90 000 EUR)
Č. akce 2596AL
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DVOUGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM
V KŘÍŠÍCH
Téměř kompletně podsklepený rodinný
dům je na pěkném, klidném místě na Rokycansku. V suterénu jsou 4 místnosti, v příz.
je byt o velikosti 3+1, koupelna s vanou,
WC, veranda a lodžie, v patře 4 pokoje,
koupelna s vanou, WC a lodžie. K domu
náleží garáž a kolna. Pozemek: 1334 m2

PRVOREPUBLIKOVÁ VILA
V PROSTŘEDÍ KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ
Kompletně podsklepená rodinná vila s krásným výhledem na křivoklátské a zbirožské lesy
je v blízkosti řeky Berounky a Zbirožského pstruhového potoka v Chráněné krajinné oblasti
Křivoklátsko.
Objekt je nedaleko obce Skryje a byl využíván zejména k rekreačním účelům.
Na rozsáhlém, pěkně udržovaném pozemku (5 432 m2) stojí zděná garáž, kolna a včelín.
Užitková plocha: 190 m2.

RODINNÝ DŮM
V NERATOVICÍCH – LIBIŠI
Nepodsklepený RD nedaleko Prahy byl postaven v roce 1929 a je dvoupodlažní. V přízemí jsou 2 místnosti, koupelna s vanou,
WC, prádelna a spíž, v patře 2 místnosti a
balkon. Na pěkném pozemku (768 m2) stojí
garáž, hospodářský objekt a altánek pro
venkovní posezení.

Cena: 1 790 000 Kč (59 667 EUR)
Č. akce 2601LE

Cena: 1 900 000 Kč (63 330 EUR)
Č. akce 2597LE

Cena: 1 500 000 Kč (50.000 EUR)
Č. akce: 2608LE

BYTY – APARTMÁNY - RODINNÉ VILY - PENZIONY - HOTELY
NA JADRANSKÉM POBŘEŽÍ V ČERNÉ HOŘE

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY
k prodeji:
• činžovní domy s volnými byty a nebytovými prostory i plně obsazené
• objekty pro komerční využití vhodné pro obchod, výrobu a sklady
• výrobní, obchodní a kancelářské prostory
• stavební pozemky pro komerční využití
• nové i starší rodinné domy
• chaty a chalupy k rekreaci i k bydlení
• penziony
• pozemky na stavbu rodinných domů
• byty všech velikostí

V této atraktivní oblasti si můžete koupit vlastní byt, apartmán nebo rodinnou vilu. Pokud
máte zájem v této oblasti podnikat v cestovním ruchu, jsou v nabídce nemovitostí penziony,
hotelové objekty i stavební pozemky. Nemovitosti jsou v části černohorského pobřeží jižně
od města Herceg-Novi, Boky Kotorské, v oblasti historického města Budvy, střediska Bečiči
a střediska Sv. Stefan s luxusním hotelovým ostrovem až na jih k městu Stari Bar.
O kráse této části Jadranu se můžete přesvědčit při osobní prohlídce nabízených nemovitostí. Prezentaci nemovitostí přímo na místě zajistí česky mluvící pracovník.
Ceny bytů a apartmánů: 1 000 – 1 500 EUR / m2 užitkové plochy.
Ceny nemovitostí vhodných pro podnikání - při osobním jednání
Informace: p. Rach
Č. akce 2200

do nájmu:
• obchodní a kancelářské prostory
• výrobní, skladové a nebytové prostory
• rodinné domy a byty

Informace: 377 22 67 67
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LAHŮDKA PRO MILOVNÍKY
VENKOVSKÉHO BYDLENÍ
Velmi citlivě zrekonstruovaná zemědělská
usedlost se nachází přímo na návsi v obci
Kyšice. Usedlost sestává z přízemního
obytného stavení s podkrovím a původního
vejminku. Oba objekty jsou vkusně vybaveny dobovým nábytkem. Na pozemku je
situován bazén s moderní technologií.

ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST S PĚKNOU
ZAHRADOU V PODĚVOUSECH
Částečně podsklepená bývalá usedlost se
skládá z obytného stavení, hospodářského
objektu s přístavkem a stodoly. V obytném
stavení jsou 3 místnosti, kuchyně, 1 menší
místnost, která měla původně sloužit jako
koupelna, komora, koupelna s vanou a WC.
Pozemek: 1208 m2.

BÝVALÁ ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST
V KAMENNÉM ÚJEZDĚ
Bývalou zemědělskou usedlost tvoří RD,
stodola, další hospodářské budovy a zahrada. Dům je částečně podsklepen, v příz.
jsou 3 místnosti, kuchyně a dílna, v podkroví jsou půdní prostory. Plyn a vodovod jsou
na hranici pozemku, do domu je zavedena
el. 230/400V. Pozemek: 1629 m2.

ZREKONSTRUOVANÁ ZEMĚDĚLSKÁ
USEDLOST V PRACHOMETECH
Částečně podsklepená, kompletně zrekonstruovaná zemědělská usedlost má
v přízemí dvě místnosti, kuchyni a moderní
koupelnu s rohovou vanou. Vytápění objektu je ústřední, zajištěné kotlem na tuhá paliva. K domu náleží zděná garáž. K dispozici
je velký pozemek o velikosti 4866 m2.

Cena: 10 750 000 Kč (335 938 EUR)
Č.akce: 2510 AL

Cena: 980 000 Kč (32 667 EUR)
Č. akce 2547LE

Cena: 890 000 Kč (29 667 EUR)
Č. akce 2560AL

Cena: 1 250 000 Kč (41 600 EUR)
Č. akce 2436LE
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REKREAČNÍ DOMEK V NEZVĚSTICÍCH
Rekreační domek s půdním prostorem
v podkroví je částečně podsklepen
a v přízemí jsou 2 komory, obývací místnost, kuchyňka s plynovým sporákem a
chodba. K domu náleží vlastní studna
s pitnou vodou, okrasná zahrada s udírnou
a dřevěnou kolnou a ořešákový sad.
Pozemek: 1083 m2.

REKREAČNÍ CHATA
NEDALEKO HORNÍ BĚLÉ
Rekreační chata se nachází u Černého
rybníka v osadě zvané Porajt. Dřevěná
chata se zděnou podezdívkou má v přízemí
2 místnosti a v podkroví 1 místnost. Za chatou je menší přístřešek sloužící s venkovnímu posezení. Okolní lesy vybízejí ke sběru
lesních plodů a hub.

NOVĚ POSTAVENÁ CHATA
V HRADCI U STODA
Zděná, nepodskl. přízemní chata s využitelným podkrovím je na pěkném, klidném
místě v údolí řeky Radbuzy. V přízemí
je obytný prostor s kuchyňkou a prostor
pro umístění chemického WC. V patře byl
plánován prostor pro spaní se vstupem na
balkon, který poskytuje výhled na řeku.

REKREAČNÍ CHATA NA BEROUNCE,
10 KM OD PLZNĚ
Dřevěná příz. chata je v nádherném prostředí zalesněné chatové oblasti přír. parku
Horní Berounka nedaleko řeky. Je rozčleněna na obývací halu, ze které je vstup do 2
místností a kuchyně skrz kterou lze projít
do koupelny. K chatě patří kolna, kamenné
posezení s ohništěm a suchý záchod.

Cena: 650 000 Kč (21 667 EUR)
Č. akce 2563AL

Cena: 350 000 Kč (11 667 EUR)
Č. akce: 2595LE

Cena: 590 000 Kč (19 667 EUR)
Č. akce 2598AL

Cena: 100 000 Kč (3 300 EUR)
Č. akce 2603LE
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PROSTORNÁ REKREAČNÍ CHALUPA
V BLOVICÍCH
Částečně podsklepená chalupa se skládá
z původního stavení, přístavku a nově
postavené garáže. V přízemí původního
objektu jsou 2 místnosti, chodba, kuchyně
a koupelna. V podkroví je 1 místnost a
velký půdní prostor. V přístavku je obytná
místnost, kuchyňka, WC a garáž.
Pozemek: 1134 m2.
Cena: 890 000 Kč (29 700 EUR)
Č. akce 2549LE

REKREAČNÍ CHATA V SEDLECI
U STARÉHO PLZENCE
Pěkně udržovaná chata s krásným výhledem je v chatové osadě U Teplého potoka.
V suterénu je sklep a suchý záchod.
Přízemí tvoří kuchyně a obytná místnost,
z které vedou schody do podkroví, kde
se nachází 1 místnost vybavená úložnými
prostory.
Pozemek: 778 m2.
Cena: 570 000 Kč (19 000 EUR)
Č. akce 2545LE

REKREAČNÍ CHATA
S KRÁSNÝM VÝHLEDEM NA PLZEŇ
Polovina rekreační dvojchaty je v klidné
chatové osadě „Pod Chlumem“ v Plzni
- Doubravce. V přízemí je místnost s
kuchyňskou linkou a umyvadlem, dále
WC a 2 malé komory. V patře je místnost
vybavená starším nábytkem.
K dispozici je venkovní posezení se zahradním krbem.
Cena: 440 000 Kč (14 600 EUR)
Č. akce 2518AL

SRUBOVÁ CHATA
VE ŠTĚNOVICÍCH
Samostatně stojící srubová chata se nachází ve Štěnovicích v blízkosti řeky Úhlavy.
Objekt je tvořen 2 místnostmi, vybaveným
kuchyňským koutem a půdou.
Do chaty je zavedena elektřina 230V, suchý
záchod stojí samostatně vedle domu.

PRODEJ
REKREAČNÍ CHATA
V PŘÍJEMNÉM A ČISTÉM PROSTŘEDÍ
Zděná chata s garáží na okraji malé chatové
osady v obci Lipnice má v přízemí 2 místnosti a v podkroví 1 místnost s balkónem.
K dispozici je pěkná zahrada s venkovním
posezením.
Objekt je napojen na el. energii. Koupání
v blízkém koupališti.

Cena: 790 000 Kč (24 680 EUR)
Č. akce 2487AL

Cena: 190 000 Kč (5 940 EUR)
Č. akce 2480AL

Cena: 670 000 Kč (20 938 EUR)
Č. akce 2421LE

Cena: 490 000 Kč (16 300 EUR)
Č. akce 2284LE

PRODEJ

PRODEJ
REKREAČNÍ CHALUPA
V NEČTINECH
Částečně podsklepená chalupa má v přízemí 2 místnosti (1 místnost klenutá se
samostatným vstupem) a v patře 4 místnosti (2 místnosti s hrázděným zdivem).
Vytápění 2 místností v patře zajištěno
lokálními kamny.

PRODEJ

PRODEJ
REKREAČNÍ CHATA
V MILÍKOVĚ U STŘÍBRA
Rekreační chata je v malebném Máchově
údolí v blízkosti řeky Mže. Chata byla postavena v roce 1973 a je částečně podsklepena. V jejím přízemí se nachází 1 místnost
s lokálním topením a v patře je 1 místnost
užívaná jako ložnice. V chatě je zaveden el.
proud 230/400V.

PRODEJ

REKREAČNÍ CHATA
V BUTOVĚ
Samostatně stojící zděná rekreační chata
u Hracholuské přehrady má v přízemí
1 velkou místnost s kamny, kuchyni s lednicí a dvouplotýnkovým vařičem a jídelní
kout. V patře jsou 2 podkrovní místnosti.
K domu náleží terasa s dlažbou umožňující
venkovní posezení u krbu.

PRODEJ

PRODEJ

Cena: 240 000 Kč (7 500 EUR)
Č. akce 2493LE

CHATA V KRÁSNÉM
PROSTŘEDÍ U LESA
Částečně podsklepená chata s ústředním
topením a s garáží je v klidném prostředí
na okraji obce Srby u Nepomuka. V chatě
je kuchyně, sprchový kout, koupelna s vanou, splachovací WC, obývací místnost,
ložnice a v podkroví je možnost vybudování prostoru ke spaní.

REKREAČNÍ CHATA
V OBCI SEDLEC U STARÉHO PLZENCE
Zděná, rekonstruovaná, podsklepená chata
je na vlastním oploceném pozemku o velikosti 339 m2 u řeky Úslavy.
Vytápění lokálními kamny, nová plechová
střecha, odizolování objektu, vlastní studna, rozvod vody není proveden. Volejbalové
hřiště a kvalitní koupání.

REKREAČNÍ CHATA V OBCI SEDLEC,
14 KM OD PLZNĚ
Přízemní, částečně podsklepená chata je
na pronajatém terasovitě členěném pozemku v blízkosti řeky Úslavy.
Vytápění lokálními kamínky, vrtaná vlastní
studna, suché WC za chatou. Užitková
plocha cca 22 m2. Volejbalové hřiště a
kvalitní koupání.

STRÁŽNÍ DOMEK V HRADCI U STODA
Nepodsklepený, zděný, přízemní strážní
domek má v přízemí kuchyňku, obývací
místnost a ložnici. Na oploceném pozemku
(486 m2) je kolna která slouží k uskladnění
zahradního a pracovního náčiní. Malebné
zákoutí s ohništěm lze využít k příjemnému
posezení. Proslulý zatopený lom v Hradci u
Stoda nabízí osvěžení v parných dnech.

Cena: 550 000 Kč (18 300 EUR)
Č. akce 2276AL

Cena: 390 000 Kč (12 180 EUR)
Č. akce 2222LE

Cena: 210 000 Kč (6 500 EUR)
Č. akce 2221LE

Cena: 360 000 Kč (12 000 EUR)
Č. akce 2057AL
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STAVEBNÍ POZEMKY
V LETKOVĚ U PLZNĚ
K prodeji je 15 pozemků (1000 – 1600 m2),
je dokončena kompletní infrastruktura.
Lze zajistit projekt. dokumentaci, stavební
povolení, výstavbu domů včetně kolaudace. V ceně jednotné oplocení, automatická
vrata a vrátka, zvonky, poštovní schránky,
kóje na popelnice.
Cena: 1490 Kč/m2 (50 EUR)
Č. akce 1290

PRODEJ
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Kompletně oplocený pozemek
(2446 m2) určený ke stavbě rodinného
domu se nachází na klidném místě
v obci Stod. K dispozici je vlastní studna a el. energie přivedená do pilířku.
K odkanalizování objektu je plánovaná
žumpa. Plyn je na hranici pozemku.
Cena: 1 000 000 Kč (33 33 EUR)
Č. akce 2570LE

STAVEBNÍ POZEMEK
V PLZNI – ZAVADILCE
Pozemek (1689 m2) je určen pro výstavbu RD a je užíván jako zahrada.
Má přivedenu el. energii, obecní vodovod a je na něm zahradní chatka.
Investice do budoucna.
Cena: 1 490 000 Kč (45 000 EUR)
Č. akce 2244LE
STAVEBNÍ POZEMEK V LOSINÉ,
11 KM Z PLZNĚ
Pozemek o velikosti 2654 m2 je na
klidném místě v zástavbě starších RD.
Sítě: el. 230/400V, kanalizace, vodovod, plyn jsou na hranici pozemku.
Lze dělit na 2 pozemky.
Cena: 1 750 000 Kč (54 688 EUR)
Č. akce 2364LE

PRODEJ
PRODEJ

Cena: 199 000 Kč (6 634 EUR)
Č. akce: 2605AL
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V SRBECH U NEPOMUKA
A
Pozemek o velikosti 3679 m2 je
určený k zastavění např. objektem venkovského typu, rekreačním objektem či
rodinným domem, dle záměru a návrhu
majitele pozemku.
Inž. sítě: el. 230/400V.

POZEMKY PRO STAVBU
RODINNÝCH DOMŮ
V ČERVENÉM HRÁDKU
2 pozemky o výměře cca 2300m2 se
nacházejí v atraktivní plzeňské lokalitě
Červený Hrádek v lokalitě K Bukovci.
Parcely jsou zařazeny dle územního
plánu v plochách pro čisté bydlení .
Cena: 1 300 Kč/m2 (40 EUR)
Číslo akce: 2422 LE
STAVEBNÍ POZEMEK NA RD
VE ŠTĚNOVICÍCH
Pozemek (1440 m2) lze napojit na
veškeré inženýrské sítě (kanalizace,
obecní vodovod, plyn, el.energie).
Výhodou je návaznost pozemku na
nově vznikající lokalitu rodinného
bydlení.
Cena: 800 Kč/m2 (26 EUR)
Č. akce 2432LE
3 STAVEBNÍ POZEMKY
V PLZNI – ČERVENÉM HRÁDKU
Kompletně zasíťovaný pozemek
(1086 m2) je v atraktivní lokalitě.
Jedná se o slunný jižní svah.
Na pozemek byl vydán funkční regulativ, který počítá s výstavbou RD.

POZVÁNKA
N A 22. R O Č N Í K
ŠŤÁHLAVICKÉHO TRIATLONU
Nejprestižnější závod

„O POHÁR REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC“
V sobotu 20. srpna 2005 se uskuteční ve Šťáhlavicích triatlonové oslavy v rámci 22. ročníku
šťáhlavického triatlonu.
Proběhne 5 závodů různé náročnosti a v tom nejprestižnějším se bude bojovat o pohár
RK PUBEC.
Můžete se přihlásit do těchto závodů :

1. Triatlon o pohár Realitní kanceláře Pubec
7. závod poháru Zčk. v triatlonu
objemy: plavání 300 m, kolo 40 km, běh 6 km
kategorie: 16 - 19, 20 - 39, 40 a více let
(ženy - muži zvlášť)

2. Terénní horský - triatlon
objemy: plavání 300m, kolo horské 10 km, běh 6 km

3. Ocelový muž – žena - pohárový závod ČR
objemy: běh 6 km, kolo horské 10 km, 3 silové discipliny
(činka, hrazda, leh - sed)

4. Malý triatlon
objemy: plavání 100 m, běh 1 km, kolo 6 km

5. Malý triatlon pro šťáhlavické občany
Závody pod čísly 2 - 5 jsou vypsány pro kategorie 16 - 35,
35 - 49, 50 a více (ženy - muži, zvlášť).

Cena: 1 375 Kč/m2 (43 EUR)
Č. akce 2496AL
STAVEBNÍ POZEMEK V ČERVENÉM
ÚJEZDĚ U ZBŮCHU
Pozemek (520 m2) je určený ke stavbě
objektu pro rodinné bydlení venkovského typu.
Z veřejných sítí je možnost napojení
na vodovod, kanalizaci, plynovod a na
elektrickou energii.
Cena: 160 000 Kč (5 333 EUR)
Č. akce 2530LE
ROMANTICKÉ BYDLENÍ
V MEDOVÉM ÚJEZDĚ
Stavební poz. o velikosti 676 - 1125 m2
jsou na okraji obce, v klidném prostředí,
v blízkosti lesa. Obec zajišťuje zasíťování včetně vybudování pozemních komunikací a veřejného osvětlení. V ceně
pozemku jsou inženýrské sítě.
Cena: 420 Kč/m2 (13 EUR)
Č. akce 2337AL
POZEMEK PRO STAVBU
RODINNÉHO DOMU
V PLZNI – ČERVENÉM HRÁDKU
Pozemek na stavbu RD o velikosti
2494 m2 je na pěkném místě. Lze
koupit v celku nebo samostatně 2 pozemky (1292 m2 a 1202 m2) . Veškeré
sítě k dispozici.
Cena: 1 300 Kč/m2 (40 EUR)
Č. akce 2400AL

Presentace proběhne od 7.30 do 10.00 hodin, na hřišti Sokola ve Šťáhlavicích, ukončení sportovní části kolem 15.00 hodin. V 16. hodin se uskuteční závěrečný slavnostní
ceremoniál, po něm společné posezení s hudbou.
Akce se mohou účastnit jak aktivní závodníci, tak příchozí i méně zdatní sportovci. Je umožněno závodit i v několika závodech najednou, když plavání a běh se absolvují jen jednou.
Mezi disciplinami je možnost odpočinku, který je využíván k diskusím, jak sportovního, tak
společenského i profesního zájmu. Vítězí ten, kdo dosáhne nejnižšího součtu umístění v
jednotlivých disciplinách (plavání, kolo, běh). Pro závodníky i doprovod se nabízí možnost
prohlídky 1 km vzdáleného zámku Kozel a jeho překrásného parku.
Bližší informace, včetně propozic získáte na internetových stránkách

http://sokolstahlavice.wz.cz

HOKEJOVÝ KLUB HC PUBEC PLZEŇ
děkuje
všem svým reklamním partnerům za podporu v jejich činnosti a postupně
každého z nich představíme na těchto stránkách.
Dnes to bude ﬁrma Compuco, a.s.

Compuco, a.s.
je ryze českou společností působící na trhu informačních technologií již od roku 1991, kdy byla založena v Plzni. Od počátku své existence se společnost zaměřuje na dodávky zboží a služeb v oblasti
výpočetní techniky.
Spektrum nabízených služeb a výrobků předních světových producentů je poměrně široké,
nosným programem jsou počítače HP a Triline, notebooky HP a Acer, tiskárny HP a Epson.
Postupně byla na celém území vybudována síť poboček s kvaliﬁkovaným personálem, vybaveným technickými a obchodními certiﬁkáty, autorizovanými předními světovými ﬁrmami.
Dnes obsloužíme své klienty v Praze, Plzni, Pardubicích, Brně a Přerově nebo mohou naši
klienti využít internetového obchodu na adrese: http://eshop.compuco.cz
Adresa: Compuco, a. s.,
Nerudova 35, Plzeň
Tel.: 377 924 011, e-mail: info@compuco.cz
Web: www.compuco.cz
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STAVEBNÍ POZEMEK V PLZNI NA BORSKÝCH POLÍCH
Pozemek (9 947 m2) je ve východní části průmyslové zóny
v návaznosti na budoucí prodloužení Podnikatelské ulice,
navazující na stávající komunikaci k obchodnímu zařízení
„Makro“ a dále na kruhový objezd - Nová Hospoda. Podle
platného ÚZ je součástí území pro lehkou výrobu. Lze napojit na stávající rozvody inženýrských sítí nacházejících se
v této části průmyslové zóny: el. energie - nová trafostanice,
vodovod, kanalizace, plyn, telefon.

ATRAKTIVNÍ POZEMEK V PLZNI - BORSKÉ ULICI
Pozemek o výměře cca 5 000 m2 je u areálu strojírenského podniku „ŠKODA“, v blízkosti industriální zóny „Borská
Pole“ a je v ÚPMP určen pro stavbu administrativní budovy,
skladu nebo drobné výrobny.
Na sousedním pozemku bude postaven autosalon. Sítě: el.
energie, voda, kanalizace telekomunikace a dálkové topení.
Napojení na inženýrské sítě je řešeno v urbanistické studii
„Zelený trojúhelník - sever„.

POZEMEK V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ V DÝŠINĚ U PLZNĚ
Pozemek, 10 km severovýchodně od Plzně, je vyčleněn
ze stávajícího výrobního a skladového areálu, který je
součástí rozsáhlého území pro průmyslovou výrobu. Jde o
pozemek o výměře cca 8 400 m2.
Lze jej využít pro realizaci nové zástavby pro výrobu,
skladování apod. s možností napojení na veškeré inženýrské sítě.
Sjezd z dálnice D 5 je ve vzdálenosti cca 4 km

Cena: při osobním jednání
Č. akce 2614PO

Cena: 950 Kč/m2 (29 EUR)
Č. akce 1992PO

Cena: 2 500 000 Kč (83 300 EUR)
Č. akce 2310PO

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 56, 301 50 PLZEŇ

telefon: 377 22 67 67
fax: 377 22 67 67

web: www.pubec.cz
e-mail: info@pubec.cz

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá - 9:00 - 15:00 hod.
pozemky
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KANCELÁŘE A SKLAD. PLOCHY V PLZNI NA SLOVANECH, BROJOVĚ UL.
Prostory v admin. budově lze po dohodě
upravit dle potřeb nájemce. Kanceláře jsou
o velikosti 20 m2 – 40 m2. Užitková plocha:
2. patro: 793 m2, 3. patro: 78,7 m2, 4. patro: 305,5 m2, sklady v suterénu 200 m2.
Cena: kanceláře:
1 180 Kčm2rok + DPH + režie (39 EUR)
sklady:
350 Kč/m2/rok + DPH + režie (12 EUR)
Č. akce 2315PO

KANCELÁŘE V CENTRU PLZNĚ
Kancelářské prostory jsou na atraktivním
místě v historickém jádru města, na rohu
Dominikánské a Solní ulice, které navazují
na centrální náměstí Republiky.

KANCELÁŘE
V BLÍZKOSTI CENTRA PLZNĚ
Kancelářské prostory jsou ve 2. patře
nárožního domu v Doudlevecké ulici,
na frekventovaném místě, v dosahu MHD.
Na patře je k dispozici sociální zařízení
a kuchyňka. K dispozici je počítačová síť,
telefonní ústředna včetně telefonů a možnost bezdrátového připojení na internet.

KANCELÁŘE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI
HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PLZNI
Kancelářské prostory se nachází na frekventovaném místě, v blízkosti středu města
a v dosahu MHD.
Prostory v přízemí a ve 2. patře nárožního
domu v Mikulášské ulici jsou o velikostech
13 – 20 m2. U všech kanceláří je k dispozici
sociální zařízení.

Cena:
1. patro (85 m2) 8 500 Kč/měsíc + režie
(265 EUR)
2. patro (135 m2)13 500 Kč/měsíc + režie
(420 EUR)
Č. akce 2426PO

Cena: 1 100 Kč/m2/rok + režie (37 EUR)
Č. akce 2340PO

Cena: 900 Kč/m2/rok + režie (28 EUR)
Č. akce 2262PO

HALA PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ
S ROZSÁHLOU PLOCHOU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ V PLZNI - BUKOVCI

PRONÁJEM

PRONÁJEM

NO

KANCELÁŘE V AREÁLU ZÁVODU
ŠKODA V PLZNI – KARLOVĚ
Kancelářské prostory ve 3. patře objektu
(700 m2) lze najmout po částech. V přízemí
objektu lze využívat službu ve vrátnici
a jídelnu s bufetem.
Sítě: elektřina, voda, kanalizace, ústřední
vytápění, telefon, počítačová síť, internetové připojení 24 hodin v ceně nájmu.

NEBYTOVÉ PROSTORY
V CENTRU PLZNĚ
Nebytové prostory v Americké ulici jsou v
přízemí řadového domu, přímo u stanice
MHD. Lze je využít jako kanceláře, pro
poradenskou činnost, výukové kurzy, projekční činnost, služby apod.
Obsahují vstupní halu, 3 místnosti o plochách 32,9 m2, 22,8 m2, 17,05 m2, komoru, koupelnu a WC.
Cena: 1 600 Kč/m2/rok + režie (53 EUR)
Č.akce 2425PO
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KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
V BLÍZKOSTI CENTRA PLZNĚ
Kanceláře v přízemí zrekonstruovaného
domu v Uhelné ul. obsahují předsíň, vestavěné skříně, tři provozně oddělené prostory
kanceláří, kuchyňský kout a soc. zařízení
(sprcha, umyvadlo,WC). Vytápění plynové,
etážové. Užitková plocha: 60 m2

ATRAKTIVNÍ OBCHOD V PLZNI
NA KLATOVSKÉ TŘÍDĚ
Obch. prostory ( cca 143 m2) v příz. domu
jsou na frekventovaném místě v prostoru
mezi křižovatkou Americká / Klatovská a
Velkým Divadlem. Obchod o ploše cca
70 m2 s provoz. a tech. zázemím má velký
výklad a vstup přímo z ulice. Po dohodě lze
prostory upravit pro konkrétní účel využití.
Cena: 50 000 Kč / měsíc + režie
(1 670 EUR)
Č. akce 2612PO

SÍDLO FIRMY NA ATRAKTIVNÍM MÍSTĚ
V PLZNI NA SLOVANECH
Dvoupodlažní, částečně podsklepený,
nárožní dům, po celkové opravě a modernizaci, je na výhodném místě, v dosahu
MHD. Objekt je vhodný jako sídlo ﬁrmy
s administrativní, obchodní nebo organizační činností apod.
Na oploceném pozemku je pro parkování
dvorní plocha se zámkovou dlažbou.
Cena: 27 500 Kč/měsíc + režie (920 EUR)
Č. akce 2523PO

Cena: 6 500 Kč / měsíc + režie
(217 E UR)
Č. akce 2568PO
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OBCHOD V KOMPLETNĚ
ZREKONSTRUOVANÉM DOMĚ
V PLZNI – ROUDNÉ
Prostory o užitkové ploše 60 m2 jsou
v řadovém domě ve zvýšeném přízemí v ul. Pod Všemi svatými. Jsou
vybaveny novým sociálním zařízením
a místností pro zázemí.
Cena: 10 000 Kč / měsíc + režie
(330 EUR)
Č. akce 2445

NO

PRONÁJEM

Cena: 10 000 Kč/měsíc + režie
(330 EUR)
Č. akce 2507PO

Hala se zpevněnými plochami je v areálu bývalé papírny. Dopravní napojení haly a volných
ploch je zajištěno přes samostatný vjezd do areálu a vnitřní komunikační síť pronajimatele.
Hala má ocelovou montovanou konstrukci o rozponu 18 m a podélném modulu 4 x 6 m,
konstr. výška cca 7 m.
Zpevněné panelové plochy lze využít jako volné skládky materiálu, případně jako odstavné
plochy. Po dohodě lze pro nájemce zajistit kancelářský prostor v sousední budově.
Užitková plocha cca 500 m2, panelová plocha cca 3 600 m2.
Cena: 30 000 Kč/měsíc (cca 1 000 EUR)
Č. akce 2611PO

PRONÁJEM

KADEŘNICTVÍ V PLZNI
NA SLOVANECH, KOTEROVSKÉ UL.
Součástí provozovny (58 m2) jsou 2
kompletně vybavená místa pro kadeřnický provoz, čekárna, šatna s pultem
pro občerstvení, sociální zázemí
provozovny.

KA

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Cena: 900 Kč/m2 + režie (30 EUR)
Č. akce 2462PO

VIN

ATRAKTIVNÍ OBCHODNÍ A KANCEL.
PROSTORY V CENTRU PLZNĚ
Prostory (575 m2) jsou upraveny pro bankovní provoz, včetně rozvodů počítačové
sítě, telefonů, kamerového systému, el.
zabezpeč. zařízení a klimatizace. V přízemí je hlavní vstup s automatickými dveřmi,
výkladce, zvenku přístupný noční trezor a
klientské schránky.
Cena: 160 000 Kč/měsíc + režie
(5 330 EUR)
Č. akce 2499PO

ATRAKTIVNÍ PROSTORY
V HISTORICKÉM CENTRU PLZNĚ
Administrativní budova, která byla v r. 1997
kompletně zrekonstruovaná je v Sadech
5. května s možností parkování v přilehlé
ulici a na blízkém veřejném parkovišti. Kancelářské prostory jsou částečně vybaveny
vnitřním zařízením a lze je pronajmout jako
celek nebo po částech. Celková užitková
plocha kanceláří: 305 m2.
Cena: 1 600 Kč/m2/rok + režie (54 EUR)
Č. akce 2506PO

NOVĚ UPRAVENÉ KANCELÁŘE
V PLZNI – SKVRŇANECH
Nabízené nebytové prostory (44,5 m2)
jsou v nově zrekonstruovaném objektu,
situovaném na klidném místě v Zábojově
ulici, v dosahu MHD, s výhodným dopravním napojením na přivaděč k dálnici
D5. Možnost parkování je v přilehlé ulici
- Slovanské údolí.
Cena: 4 500 Kč/měsíc + energie
(150 EUR)
Č. akce 2556PO

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
V ČINŽOVNÍM DOMĚ V PLZNI
3 bloky kanceláří (60 m2, 66 m2, 30 m2)
s příslušenstvím jsou v 1. patře řadového
domu v Koterovské ulici.
Celý dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí,
plánována je výměna oken za plastová.
Podlahy jsou opatřeny koberci a dlažbou.

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 56, 301 50 PLZEŇ

telefon: 377 22 67 67
fax: 377 22 67 67

web: www.pubec.cz
e-mail: info@pubec.cz

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá - 9:00 - 15:00 hod.

Cena: 1 200 Kč/m2/rok + režie (40 EUR)
Č. akce 2546.1PO

administra- obchodní průmyslové
objekty
tivní budovy zařízení

9.

D r a ž b y,

rodinné

CHTĚLI BYSTE SE ÚČASTNIT DRAŽBY ?
CO VŠE K TOMU POTŘEBUJETE ?
JAK MÁTE POSTUPOVAT ?

d o m y,

chalupy

VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY
Termín konání: 22. června 2005
Místo: Přednáškový sál Zpč. muzea v Plzni, Kopeckého sady 12.

Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku se v krátkosti odpovídá jen
velmi těžko, neboť prodej formou veřejné dražby se přesně řídí
zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a každé z jeho
ustanovení je důležité. Pokusím se Vám odpovědět krátce a
přehledně.

1. DRAŽBA
v 10,30 hodin

Účastnit dražby se mohou osoby způsobilé k právním úkonům,
mohou nabývat vlastnictví a práva k předmětu dražby a nejsou
podle výše uvedeného zákona vyloučeni z dražby, např. tím, že je
na jejich majetek prohlášen konkurz.
Pokud splňujete tyto podmínky, doporučujeme si u dražebníka vyzvednout Dražební vyhlášku (DV) a pečlivě ji prostudovat. V dražební vyhlášce je přesný popis předmětu prodeje,
rozsah prodávaných nemovitostí, termíny dražebních prohlídek a dražby samotné, dále
informace zda jsou nemovitosti prosty zástavních práv a věcných břemen a konečně také
nejnižší podání, tj. částka, na které licitátor začne dražit. U dražebníka je dále možné vyzvednout aktuální znalecký posudek, který popisuje stav a obvyklou cenu předmětu dražby,
technickou a stavební dokumentaci, aktuální výpis z katastru nemovitostí a další podklady
nutné k rozhodnutí, zda se účastnit dražby.
Pokud jste se rozhodli na základě zjištěných informací dražit, je nutné (pokud to dražebník
v DV vyžaduje) složit dražební jistotu a to buď převodem na číslo uvedené v DV nebo v hotovosti k rukám dražebníka při zápisu dražby nebo formou bankovní záruky. Dražebník je
povinen umožnit všechny výše uvedené způsoby. Dostavit se k zápisu dražby doporučujeme
alespoň 40 min. před zahájením samotné dražby. S sebou stačí vzít platný občanský průkaz
a v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku. Při zápisu do dražby obdržíte
dražební číslo a budete vyzváni ke vstupu do dražební místnosti. Po zahájení dražby licitátor
zopakuje popis předmětu dražby a přesný rozsah prodeje, včetně všech důležitých informací, které se k předmětu dražby vážou. Poté licitátor vyzve účastníky dražby k podávání
nabídek. Podání je nabídka účastníka dražby, učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň
stanoveného nejnižšího podání (je stanoveno v DV) a musí být učiněná ústně a zvednutím
čísla. Licitátor ukončí dražbu příklepem, neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby
podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby. Udělením příklepu
dochází k přechodu práva k předmětu dražby. S účastníkem dražby, kterému byl učiněn
příklep je následně sepsán protokol o dražbě, ve kterém je popis dražby, cena dosažená
vydražením, zapsán vydražitel a stanoven termín, do kdy je nutné cenu uhradit. Dražební
jistota se započítává do ceny dosažené vydražením a zůstává u dražebníka. Ostatním
účastníkům se dražební jistota vrátí.

POZEMEK A SKLADOVÁ HALA
VE MĚSTĚ TOUŠKOVĚ
Předmětem dražby jsou: 1. pozemková parcela - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
792 m2, na které stojí budova jiného vlastníka.
2. skladová hala - nezkolaudovaná a nezapsaná v evidenci nemovitostí, o zastavěné ploše
362 m2, postavená na pozemku jiného vlastníka.
Nejnižší podání: 650 000 Kč (21 700 EUR)
Č. akce 2525PO

2. DRAŽBA
v 11 hodin

ČÁST ZEMĚDĚLSKÉHO
AREÁLU V TISOVÉ
U TACHOVA
Zemědělský areál (14 414 m2)je na severním okraji obce. Část areálu, která je předmětem
dražby obsahuje: objekt kravína, sklad steliva, příruční sklad, silážní žlab s jímkou, komunikace a zpevněné plochy.
Nejnižší podání: 500 000 Kč (16 700 EUR)
Č. akce 2550PO

Závěrem bychom chtěli ujistit zájemce o účast na dražbě, že naše kancelář je připravena
ochotně sdělit každému zájemci podrobně, jak postupovat nejenom při dražbě, ale také jak
se na dražbu připravit a co zajistit po dražbě.

3. DRAŽBA
v 11, 30 hodin

Zveme Vás na nejbližší dražební den, který je 22. 6. 2005 v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni v čase od 10,00 hod.

OBYTNÝ DŮM CHOCENICE,
ČÁST KOTOUSOV

Odpovídal Petr Otte z oddělení realizace zakázek

MÁTE ZÁJEMCE NA SVOJI NEMOVITOST A POTŘEBUJETE
RYCHLE A KVALITNĚ VYPRACOVAT SMLOUVU?
OBRAŤTE SE NA NÁS!

Dvoupodlažní, plně podsklepený obytný dům s částečně využitým podkrovím je neobývaný. V objektu jsou 2 byty 3+1 a 1 místnost v podkroví. Na pozemku jsou 2 hospodářské
objekty.
Nejnižší podání: 1 500 000 Kč (47 000 EUR)
Č. akce 2392PO

Poskytujeme kompletní právní servis v oboru nemovitostí:

Termíny prohlídek lze s dražebníkem dohodnout individuálně.
Dražební vyhláška, znalecký posudek a podklady jsou k dispozici u dražebníka v Realitní
kanceláři PUBEC s. r. o., Americká 56, Plzeň.

-

vypracování smluv (kupní, nájemní, směnné)
zajištění ﬁnanční transakce
vyřízení odstranění zástavních práv, exekuce apod.
vyřízení daně z převodu nemovitostí

HLEDÁME K PRONÁJMU VÝLOHY
NA ATRAKTIVNÍCH MÍSTECH V CENTRECH MĚST
PLZEŇSKÉHO KRAJE K PREZENTACI NEMOVITOSTÍ.

INFORMACE:

Nabídky včetně ceny za pronájem zasílejte na e-mail:
dana.bickova@pubec.cz, nebo volejte na tel.: 604 269 785.

Mgr. Šárka Pubcová, tel.: 377 22 67 67
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KA
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KA

RODINNÝ DŮM V PLZNI NA ROUDNÉ
Zrekonstruovaný RD v Lochotínské ulici je
dvoupodlažní, s možností využití velkých
půdních prostor. Budova prošla celkovou
rekonstrukcí v roce 2004. Byla vyměněna
okna, položeny nové dřevěné podlahy,
provedeny rozvody vody a elektřiny, nové
omítky a venkovní fasáda. Střecha má
opravený krov a novou krytinu. Užit. plocha
cca 220 m2.
Cena: 2 950 000 Kč (98 335 EUR)
Č. akce 2625AL

REKREAČNÍ CHALUPA SE ZAHRADOU
V POŠUMAVÍ, V OBCI DEFUROVY
LAŽANY
Částečně podsklepená rekreační chalupa
s velkým půdním prostorem je na klidném
místě s výhledem na šumavské lesy.
V přízemí je veranda, předsíň, kuchyňka,
prostorný pokoj s kuchyňským koutem
a ložnice. Dále navazuje garáž a dílna se
samostatným vstupem. Pozemek: 601 m2.
Cena: 650 000 Kč (21 660 EUR)
Č. akce 2561AL

RODINNÝ DŮM V OBCI LHOVICE
NEDALEKO ŠVIHOVA
Samostatně stojící, nepodsklepený rodinný
dům má v přízemí 2 místnosti, kuchyň,
koupelnu s vanou, WC, komoru a uzavřenou verandu. V podkroví je půdní prostor
přístupný z kolny ve štítu. K domu náleží
stodola, kolna a velká oplocená zahrada
s ovocnými stromy. Pozemek: 1 483 m2.
Užitková plocha cca 89 m2.
Cena: 690 000 Kč (23 000 EUR)
Č. akce 2621AL

RODINNÝ DŮM
V SENCI
Samostatně stojící, částečně podsklepený
rodinný dům má částečně zrekonstruované
přízemí s bytem 3+1 s WC a koupelnou
a podkroví s možností dalšího využití.
K domu patří pěkná zahrada a objekt sloužící jako dílna.
Pozemek: 586 m2.
Užitková plocha: 149 m2.
Cena: 1 890 000 Kč (63 000 EUR)
Č. akce 2336LE

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 56, 301 50 PLZEŇ

telefon: 377 22 67 67
fax: 377 22 67 67

web: www.pubec.cz
e-mail: info@pubec.cz

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá - 9:00 - 15:00 hod.
chaty,
chalupy

rodinné
domy

10.

P e n z i o n y,
PENZION NA KVILDĚ V BLÍZKOSTI TEPLÉ VLTAVY

chaty

PENZION V NICOVĚ U PLÁNICE, V ROMANTICKÉM PODHŮŘÍ ŠUMAVY
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Dvoupodlažní rekreační objekt s obytným podkrovím byl rozšířen dostavbou a kompletně
zrekonstruovaný a kolaudovaný v roce 2002. Po dokončení stavebních úprav nebyl objekt
dovybaven vnitřním zařízením a nebyl uveden do provozu, celoročně je však řádně udržován a v zimě temperován. V přízemí je byt pro správce 2 + KK, prostor pro restauraci
s provozním, technickým a soc. zázemím. V 1. patře a podkroví je 12 pokojů a 3 apartmány,
všechny s vlastním sociálním zařízením. Na vlastním pozemku (3 809 m2) je zpevněná
parkovací plocha cca 330 m2 pro osobní auta a zbytek pozemku je zatravněný.
Cena: 12 000 000 Kč (400 000 EUR)
Č. akce 2473PO

Dvoupodlažní objekt s kompletním vybavením je stále v provozu. V 1. patře má 10 dvoulůžkových pokojů s vlastním soc. zař., televizí, ledničkou a telefonem. V přízemí je restaurace
s barem, zimní zahrada s krbovými kamny, jídelna s výhledem na venkovní bazén, kuchyně,
bydlení pro správce a původní majitelku. V suterénu je sauna, velká rohová vana s výřivkou,
sprcha, herna s biliardem, plynová kotelna a technické zázemí. Pozemek: 3 005 m2. K objektu patří parkoviště, dvougaráž, tenisový kurt a ruské kuželky. V blízkosti je velký rekreační
rybník Hnačov s půjčovnou vybavení pro vodní sporty.
Cena: 8 900 000 Kč (297 000 EUR)
Č. akce 2610PO

ROZHOVOR S MGR. MICHALEM JANČAŘÍKEM O HUDEBNÍM PROJEKTU SYNAGOGA CONCERTS
Již řadu zajímavých koncertů jsme měli možnost sledovat v jedinečném prostředí Velké
synagogy v Plzni v rámci projektu SYNAGOGA CONCERTS a jsme velice rádi, že i naše
ﬁrma se stala reklamním partnerem tohoto hudebního projektu. Všichni, kdo jsme některý
z koncertů navštívili, jsme si zvykli na to, že nás před každým koncertem přivítá člověk, který
má celý projekt na starost.
Tím člověkem je Mgr. Michal Jančařík, kterého jsme se zeptali:

Kolik koncertů v rámci projektu již ve Velké synagoze proběhlo?
Od roku 2003, kdy jsme s projektem Synagoga Concerts ve Velké synagoze začali, to byla
zhruba dvacítka koncertů.

foto: STARÁ SYNAGOGA
foto: VELKÁ SYNAGOGA

Jaká byla návštěvnost těchto koncertů a které koncerty se těšily největší
oblibě?

P O Z V Á N K A

Právě návštěvnost nám dělá velkou radost. Lidé z Plzně a okolí, ale třeba i z Karlových Varů,
Berouna, či Prahy si do synagogy zvykli chodit a míváme zpravidla vyprodáno. Např.na Lucii
Bílou, Pavla Šporcla, ale i Hradišťan, nebo Karla Plíhala bylo vyprodáno 14 dní předem.

do Staré synagogy na festival

Na webových stránkách www.synagogaconcerts.cz jsme si přečetli informace o projektu, o jeho programu, kde je možné si zakoupit vstupenky
a další informace. Také jsme tam zjistili, že v červnu se uskuteční 1. ročník
festivalu KYTARA 2005, ale pro změnu ve Staré synagoze v Plzni a s velice
zajímavým programem. Prozraďte nám na co hezkého se do Velké synagogy a do Staré synagogy můžeme do konce roku přijít podívat?

Stará synagoga, Smetanovy sady 5

Nejaktuálněji je to právě koncem června festival Kytara ve Staré synagoze, kde vystoupí
např. Ivan Hlas, Radim Hladík s Blue Effectem, Pražský kytarový kvartet a španělskou kytaru
sehrají George Svoboda s Fredem Benedettim. Po prázdninách budeme 21.9. začínat ve
Velké synagoze koncertem Rockových legend - Michal Prokop, Vláďa Mišík, Luboš Andršt,
Radim Hladík a Jan Hrubý. Tahákem pak zřejmě znovu bude koncert Lucie Bílé, kterou
13. 10. doprovodí Lubomír Brabec.

„KYTARA 2005“
23.6. Georgie SVOBODA & Fred BENEDETTI, večer španělské kytary
28.6. Radim HLADÍK & BLUE EFFECT poprvé akusticky
29.6. PRAGUE GUITAR QUARTET
Předprodej vstupenek ve Vinotéce Le Bouchon, Prešovská 20, ve Velké synagoze, Klatovská tř., IC města Plzně, nám. Republiky, Esprit – Měšťanská beseda a
Divadlo Čas, IC Zlaté slunce, Prešovská 7 nebo na místě před koncertem

NO
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REKREAČNÍ CHATA
KA
V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ ŘEKY MŽE
Podsklepená, zděná chata se nachází v malebném prostředí chatové osady v blízkosti
obce Újezd nade Mží. Jedná se o přízemní
objekt s kuchyňkou a jednou větší obytnou
místností s možností vytápění kamny na
tuhá paliva. K chatě patří zastřešená veranda, k dispozici je suchý záchod.
Cena: 230 000 Kč (7 665 EUR)
Č. akce 2602AL

Zatím jsem služby realitních kanceláří nepotřeboval, ale až k tomu dojde, určitě nebudu
váhat. Žiju v Plzni a tak vím, že Vaše realitní kancelář zde má to nejvyšší renomé. Přál
bych si, aby byly veřejností s odstupem let stejně vnímány i naše projekty v plzeňských
synagogách.

NO

PRODEJ

A na závěr ještě jedna otázka. Využil jste někdy služeb realitní kanceláře
a pokud ano, jak jste byl spokojen?
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SRUBOVÁ REKREAČNÍ CHATA VE
VOJTĚŠÍNĚ NEDALEKO ÚNĚŠOVA
Srubová chata je členěna na kuchyni,
předsíň a obývací místnost a je v nabídce
včetně vnitřního vybavení.
Na oploceném pozemku (951 m2) je vlastní
studna s mechanickou pumpou, suchý
venkovní záchod a kolna. Kolem chaty je
zastřešená veranda vybízející k venkovnímu posezení.
Cena: 280 000 Kč (9 335 EUR)
Č. akce 2624LE

REKREAČNÍ CHATA
U HRACHOLUSKÉ PŘEHRADY
Zděná, nadstandardně vybavená, částečně
podsklepená chata je v chatové osadě
v blízkosti Hracholuské přehrady u obce
Blahousty.
V přízemí je garáž, kuchyňka a schodiště
do podkroví, které je rozděleno na 2 ložnice, obývací místnost s krbem, koupelnu se
sprchovým koutem, WC a balkon.
Cena: 1 100 000 Kč (36 665 EUR)
Č. akce 2628AL

REKREAČNÍ CHATA
V LOSINÉ U PLZNĚ
Samostatně stojící, montovaná, rekreační
chata má přízemí členěno na chodbičku,
1 obytnou místnost s kuchyňským koutem, a záchod. V podkroví jsou 2 ložnice.
Ve spodní části chaty je garáž a skladovací
místnost.
K objektu patří kolna a oplocená zahrada
s ovocnými a okrasnými keři a stromy.
Cena: 390 000 Kč (13 000 EUR)
Č. akce 2619LE

REKREAČNÍ CHATA U ŠÍDLOVSKÉHO
RYBNÍKA NA OKRAJI PLZNĚ
Částečně podsklepená chata na rozlehlém
pozemku (1911 m2) má v přízemí obytnou
místnost, kuchyni a v podkroví ložnici.
V chatě je proveden rozvod el. energie a na
pozemku je vlastní studna s užitkovou vodou. Dle vyjádření Magistrátu města Plzně
lze na pozemku postavit rekreační objekt o
zastavěné ploše 100 m2.
Cena: 1 350 000 Kč (45 000 EUR)
Č. akce 2578LE

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 56, 301 50 PLZEŇ

telefon: 377 22 67 67
fax: 377 22 67 67

web: www.pubec.cz
e-mail: info@pubec.cz

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá - 9:00 - 15:00 hod.
chaty,
chalupy

ostatní
nemovitosti

11.
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komerční

objekty
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BYTY K PRODEJI
Místo

1+1

Plzeň - město
Plachého ul.

Plocha Vlastnictví

Popis

Cena

Č. akce

osobní

1. patro činžovního domu,
plechová kuch. linka

790 000 Kč
(26 000 EUR)

40 m

2609AL

2+1

Plzeň - Nová Hospoda
Prostřední ul.

60 m2

družstevní

1. patro panelového domu,
sklep, anuita cca 5 000 Kč

790 000 Kč
(26 000 EUR)

2430AL

2+1

Plzeň - město
Vrchlického ul.

81 m2

družstevní

4. patro činžovního domu,
topení WAW

960 000 Kč
(32 000 EUR)

2618LE

3+1

Plzeň - Košutka
Rabštejnská ul.

70 m2

družstevní

1. patro panelového domu,
lodžie, anuita cca 36 000 Kč

1 100 000 Kč
(36 600 EUR)

2481AL

3+1

Plzeň - Vinice
Břeclavská ul.

63 m2

osobní

5. patro panelového domu,
standardní vybavení, sklep

890 000 Kč
(29 660 EUR)

2511AL

3+1

Plzeň - Vinice
Brněnská ul.

78 m2

osobní

3. patro panelového domu,
standardně vybaven

1 050 000 Kč
(35 000 EUR)

2535LE

3+1

Plzeň - Vinice
Brněnská ul.

75 m2

družstevní

5. patro panelového domu,
komora, lodžie,
anuita cca 80 000 Kč

1 090 000 Kč
(39 000 EUR)

2572LE

4+1

Plzeň - Košutka
Kralovická ul.

družstevní

7. patro panelového domu,
standardní vybavení
anuita cca 15 000 Kč

1 250 000 Kč
(41 660 EUR)

2494LE

2

81 m

2

PRODEJ

Velikost

KA

ŘADOVÝ ČINŽOVNÍ DŮM V PLZNI,
HŘÍMALÉHO ULICI
Třípodlažní, podsklepený objekt s obytným
podkrovím je na klidném místě, s možností
parkování, v blízkosti Klatovské třídy.
V letech 1993 až 995 byla provedena kompletní rekonstrukce, včetně nové úpravy
podkroví, v roce 1999 byl objekt upraven
pro bydlení, má 9 obsazených bytů.
Cena: 7 500 000 Kč (250 000 EUR)
Č. akce 2574PO

NO

VIN

KA

PRODEJ

!!!! POZOR !!!!
KUPUJÍCÍ PŘI KOUPI BYTU NEPLATÍ V NAŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘI PROVIZI!

BYTY K PRONÁJMU
Místo

Plocha

Popis

Cena

Č. akce

1+0

Plzeň-město
Koterovská ul.

31 m2

2. patro činžovního domu, po kompletní
rekonstrukci rekonstrukci

4 000 Kč/měsíc + režie
(134 EUR)

2546AL

1+1

Plzeň-Bory
Majerova ul.

48 m2

2. patro činžovního domu, po kompletní
rekonstrukci, kuch. linka

6 200 Kč/měsíc + režie
(195 EUR)

2476LE

2+kk

Plzeň-Lochotín
Kotíkovská ul.

49 m2

2. patro nově postaveného domu, bez
vybavení, kuch. linka, sklep

8 000 Kč/měsíc + režie
(267 EUR)

2492AL

2+kk

Plzeň-Černice
Letní ul.

59 m2

přízemí nově postaveného RD, kuch.
linka, terasa se zahrádkou

10 000 Kč/měsíc + režie
(313 EUR)

2463LE

2+kk

Plzeň-Černice
Letní ul.

59 m2

přízemí nově postaveného RD, kuch.
linka, terasa se zahrádkou

10 000 Kč/měsíc + režie
(313 EUR)

2442LE

2+1

Plzeň-Bory
Majerova ul.

2

62 m

2. patro činžovního domu, kompletně
zrekonstruován

6 200 Kč/měsíc + režie
(207 EUR)

2539LE

2+1

Plzeň-střed
Uhelná ul.

70 m2

1. patro v zrekonstruovaném domě, kuch.
linka, částečně vybaven

7 000 Kč/měsíc + režie
(235 EUR)

2568LE

2+1

Plzeň-střed
ul. Kard. Berana

80 m2

3. patro činžovního domu v blízkosti
centra Plzně

11 000 Kč/měsíc + režie
(344 EUR)

2540LE

2+1

Plzeň-město
Rubešova ul.

52 m2

kompletní rekonstrukce, nová kuch. linka,
nově obložená koupelna

6 800 Kč/měsíc + režie
(226 EUR)

2616LE

3+1

Plzeň-Slovany
Slovanská třída

98 m

1. patro činžovního domu, kompletně
zrekonstruovaný

9 000 Kč/měsíc + režie
(280 EUR)

2571LE

3+1

Plzeň-střed
Koterovská ul.

66 m2

2. patro činžovního domu, po kompletní
rekonstrukci

7 000 Kč/měsíc + režie
(234 EUR)

2546AL

3+1

Hojsova Stráž
Na Šumavě

88 m2

1. patro panelového domu, lodžie, garáž,
standardní vybavení

8 000 Kč/měsíc + režie
(267 EUR)

2526AL

4+kk

Plzeň-Doubravka
Spolková ul.

100 m2

4. patro, nový mezonetový, částečně
vybavený byt, lodžie, balkon

16 000 Kč/měsíc + režie
(530 EUR)

2533LE

2

NEBYTOVÉ PROSTORY V ŘADOVÉM
DOMĚ V PLZNI - SKRÉTOVĚ ULICI
Bývalý bytový prostor (86 m2) je ve zvýšeném suterénu obytného domu a je vhodný
pro úpravu na nebytové prostory.
Je zpracována projektová dokumentace na
2 obchody se samostatnými vstupy přímo
z ulice a je vydané platné stavební povolení. K prostorům lze využít 1/2 zahrady
navazující na dvorní trakt domu.
Cena: 360 000 Kč (12 000 EUR)
Č. akce 2521PO

NO

VIN
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PRODEJ

Velikost

VELKOPLOŠNÝ BYT A OBCH. PROSTORY
V ČINŽOVNÍM DOMĚ V PLZNI – ROUDNÉ,
PLÁNSKÉ ULICI
K prodeji jsou nabízeny samostatné nebytové prostory v přízemí a velkoplošný byt
ve 2. a 3. patře činžovního domu. Celý dům
prošel před 10 lety kompletní rekonstrukcí.
Součástí prodeje je i samostatná garáž a
podíl na pozemku. Užitková plocha bytu:
233 m2, obchodních prostor: 76 m2.
Cena: 5 100 000 Kč (170 000 EUR)
Č. akce 2607PO

DOTAZNÍK
(k aktualizaci databanky nebo zadání nové poptávky)
Jméno a příjmení klienta, název ﬁrmy: ........................................................................................
........................................................................................................................................................
Adresa včetně PSČ: .....................................................................................................................
Mobil, pevná linka 8 - 17 ..............................................................................................................
Fax: ........................................................ E-mail: ..........................................................................
Mám zájem
 o koupi nemovitosti  o nájem nemovitosti
(uveďte druh nemovitosti, lokalitu a max. cenu): ..................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Informace zasílejte

 poštou

 e-mailem

Dotazník zasílejte poštou, aktualizujte telefonicky nebo na
www.pubec.cz/poptavka
Vydává Realitní kancelář Pubec s. r. o., náklad 41 000 výtisků
Graﬁcké zpracování, sazba a zajištění tisku - Graﬁcké studio Žabka, Doudlevecká 27, Plzeň, www.gsz.cz
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