BYTY

PL10054ZH

DOMY

PL10082VM

KOMERCE

PL9909PO

KOMERCE

PL9910PO

ZDĚNÝ BYT 2+KK

RODINNÝ DŮM

PLZEŇ - BORY, ČECHOVA UL.

PLZEŇ - HRADIŠTĚ, UL NAD HRADIŠTĚM

BAYERISCH EISENSTEIN V SRN

BODENMAIS V SRN

C-92 kWh/m2; UP bytu 50 m2

ENB: G, IS kompletní; UP 295 m2 pozemek: 337 m2

ubyt. kapacita 52 lůžek; UP 1.908 m2, pozemek: 2.854 m2

restaurace + sál pro 330 os. ; UP 1.528 m2, pozemek: 2.191 m2

HOTEL EISENSTEINER HOF

HOTEL BAYERISCHER HOF

Cena: 2.436.000,- Kč

Cena: 5.590.000,- Kč

Cena: info o ceně v RK

Cena: 20.000.000,- Kč

Bc. Zdeněk Helma, (+420) 734 754 067

Bc. Veronika Martínková, (+420) 734 573 944

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Petr Otte, (+420) 603 180 592

TÉMA BULLETINU

Znám své poslání
Martin Mildorf
makléř realizace zakázek

Jistě jste o nás již slyšeli...
to je náš marketing!
Kristýna Vyčítalová Soukupová, Dis.
marketing
Marketing vnímám jako velmi důležitou součást
dnešního moderního trhu, která se průběžně
vyvíjí a proměňuje v čase. Prošla jsem několika
kurzy zaměřujícími se na marketingové
strategie, on-line marketing, plánování
od Business Success a dokonce školením
na investice. Snažím se pomáhat svým kolegům
při prezentaci jejich zakázek i jich samotných
na veřejnosti. Marketing mě drží v kontaktu
s klienty a jejich požadavky vůči realitnímu trhu
a umožňuje mi nabízet jim to, co potřebují.
Kdykoli čtu nebo slyším spokojené reference
našich klientů, mám radost, že jsou s našimi
službami spokojeni. Jsem ráda, že je k nám naše
reklama přivedla a jsem velmi pyšná na naši
společnost, která dokáže vždy znovu dostát
svému slovu, prokáže svoji profesionalitu
a obhájí své přední místo na plzeňském
realitním trhu.

V Realitní kanceláři Pubec působím na pozici
realitního makléře od podzimu roku 2015.
Tuto firmu jsem si zvolil hlavně z důvodu
dobrého jména a férového přístupu nejen
ke klientům, ale i svým zaměstnancům. Ve
svém portfoliu mám převážně nemovitosti
rezidenčního typu, ať již jsou to chaty,
rodinné domy, byty, ale i pozemky určené
pro bydlení. Mým posláním i posláním celé
Realitní kanceláře Pubec je hledat pro klienty
optimální řešení jejich situace, týkající se
nemovitostí.

K mé práci patří pomáhat
Alena Ságnerová
asistentka obchodního týmu
V Realitní kanceláři Pubec pracuji od roku 2010
na pozici asistentky obchodního týmu. K mé
práci patří nejen pomáhat našim klientům,
ale zejména mým kolegům - realitním makléřům
s administrativní činností, aby měli dostatek
prostoru věnovat se svým zakázkám a Vám,
klientům.
Práce v Realitní kanceláři Pubec je zajímavá a
různorodá, v krásném novém prostředí, s lidmi,
které mám ráda – rozhodně bych neměnila!

TÉMA BULLETINU
Pokračování
na stranách 4, 7, 8. 9 a 10

Nahlédněte
do našeho
soukromí
Vážení klienti, již jsme Vám v minulosti představili
náš tým z pracovního pohledu - jakou dobu u nás
který makléř pracuje a co o něm míní kolegové.
Tentokrát bychom Vám však chtěli říci, proč jsme
se každý z nás stal součástí týmu RK Pubec, proč
tuhle práci děláme a co nás na ní opravdu baví a
uspokojuje.
Napsali jsme každý toho o sobě tolik, že se nám to
do tohoto čísla Bulletinu všechno nevejde! Vybrali
jsme tedy úryvky jednotlivých sdělení. Pokud by
Vás zajímalo celé povídání našich makléřů, vložili
jsme je pro Vás na naše webové stránky, do části
KONTAKT/TELEFONNÍ SEZNAM. Najedete myší
na jméno jednotlivého makléře, rozkliknete jeho
profil a dozvíte se více!

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67
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Bez realitky
či s odborníky?
Vážení klienti, přátelé a známí.

Otázky jsou:

Není to tak dávno, či je to již řada let, záleží na úhlu pohledu, co
jsme si všichni dělali všechno.
Seřizoval jsem si předstih karburátoru u Škodovky, maloval byt,
pokládal dlažbu na chalupě, dokonce závitnicí vyřezával závity na
vodovodních trubkách a pomocí koudele a vazelíny je spojoval.

Znám skutečnou reálnou cenu své nemovitosti? Neprodám ji pod
cenou? Nebo naopak nebudu ztrácet čas nabízením za nereálnou
cenu? Oslovím skutečně co největší množství potenciálních
zájemců právě o tu moji nemovitost? Mám čas na telefonické,
emailové či osobní jednání o mé nemovitosti? Nebudu jezdit
na prohlídky mé nemovitosti zbytečně? Vím a umím prověřit
solventnost zájemců? Umím zájemcům pomoci s financováním?
Umím jim pomoci s prodejem jejich nepotřebné nemovitosti? Mám
dobře promyšleno, co udělám rozumného se získanými penězi?
Vím, co vše je potřebné k sepsání kupní smlouvy? A umím tuto
smlouvu správně sepsat? Neprodám nemovitost a nedostanu
za ní peníze? Vím, jaké musím zaplatit daně? Umím vyjednávat
o rozumné ceně, přijatelné pro obě strany? Umím se správně
rozhodnout mezi více zájemci? Poznám zájemce, který jen oddaluje
koupi, získává čas a nakonec nekoupí a já jsem ostatní zájemce již
odmítnul? Vím, že kromě ceny hraje velkou roli rychlost a způsob
platby? Umím se na svou nemovitost podívat nezaujatě, tak, jak ji
vidí trh? Jistě je ještě spousta dalších otázek...

Proč jsme to vše dělali sami? Protože nebyli lidi. Sehnat řemeslníka
byl problém, zaplatit ho ještě větší. I nemovitosti jsme si prodávali
sami. Žádné realitky nebyly a ani nesměly být. Člověk dal inzerát
do novin či na vývěsky, prodávat se smělo jen za odhadní cenu
s max. odchylkou + 20%, jinak by to byl trestný čin. Zájemci se
ozývali, chtěli vidět cenu ve znaleckém posudku, jezdilo se s nimi
na prohlídky a při dohodnutém prodeji se šlo k notáři, který sepsal
kupní smlouvu. Muselo být vyjádření stavebního úřadu a dokonce
tzv. občanského výboru v ulici o bezúhonnosti majitele nemovitosti
atd. Zaplatil se jen odhadce za odhad a notář za kupní smlouvu.
Po převratu začaly vznikat realitky a já jsem tu naši 2. 4. 1990
založil. Důvod byl jasný. Většina z nás dělá to, co umíme nejlépe.
Hospodaříme se svým časem a odbornou práci přenecháváme
odborníkům, kterým za jejich práci přeci musíme přiměřeně
zaplatit.
Věřím, že i dnes bych položil dlažbu na chalupě, ale určitě by mně
to zabralo mnohem více času a neudělal bych to tak dobře, jako
kvalitní obkladač, vybavený vším potřebným nářadím a hlavně
zkušenostmi.

Pokud si na tyto otázky dokážete odpovědět a máte dostatek času,
klidně nemovitost prodávejte sami.
Pokud ale uznáte, že prodej nemovitosti není zase až tak
jednoduchá záležitost a že za takovýto rozsah vysoce odborných
služeb je nutno přiměřeně zaplatit, přijďte, rádi Vám s prodejem
pomůžeme. Vlastně jsme tu k Vašim službám již 27 let.
S úctou Váš Pavel Pubec

Takže mohu prodávat nemovitosti bez realitky? Určitě mohu, každý
z nás si to může zkusit. Našimi nejlepšími klienty jsou ti, kteří to
zkusili sami. Než začnu, měl bych si položit dost otázek a pak se
teprve rozhodnout.

Vždy aktuálně ve Vašem emailu!

Víte že na webu www.pubec.cz si můžete specifikovat nemovitost,
kterou právě hledáte, a nechat si jí zasílat na Váš email?
Vyzkoušejte tuto funkci a žádná zajímavá nabídka Vám už neunikne!
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Otevírací doba: Po - Pá: 09:00 - 17:00

2

BYTY

nabídka vybraných nemovitostí l kompletní nabídka na www.pubec.cz

BYTY

PL9956MA

BYT 3+1+ L S VÝHLEDEM

PLZEŇ - BOLEVEC, KAZNĚJOVSKÁ UL.
C-96 kWh/m2; UP bytu 62 m2 + lodžie; elektron. zabezpečení

Byt s krásným výhledem na Bolevecké rybníky
nabízí vstupní předsíň, ob. pokoj s lodžií, kuchyni,
ložnici, pokoj a koupelnu a samostatné WC.

PL10025MA

ZDĚNÝ BYT 4+1

PLZEŇ - BOLEVEC, KAZNĚJOVSKÁ UL.
G kWh/m2; UP bytu 78 m2

Kompletně zrekonstruovaný byt nabízí vstupní
předsíň, 2 pokoje, ložnici, obývací pokoj, kuchyni,
samostatnou toaletu a koupelnu.

Cena: 2.500.000,- Kč

Cena: 2.590.000,- Kč

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

BYTY

PL10043MA

BYT S DISPOZICÍ 3+1

PLZEŇ - LOBZY, ROKYCANSKÁ UL.
C-98 kWh/m2; UP bytu 76 m2

BYTY

BYTY

Prodáváme byt 3+1 v Plzeň - Lobzech. Bytová
jednotka nabízí předsíň, 2 místnosti a obývací
pokoj, kuchyň, koupelnu a toaletu.

BYTY

PL10070MA

ZDĚNÝ BYT 2+1

PLZEŇ - BOLEVEC, KAZNĚJOVSKÁ UL.
D-175 kWh/m2; UP bytu 64 m2

Byt nabízí vstupní předsíň, dva neprůchozí pokoje,
kuchyni, chodbu, WC, sprchový kout, umyvadlo a
spíž. V jednom z pokojů jsou dvě vestavěné skříně.

Cena: 2.100.000,- Kč

Cena: 1.890.000,- Kč

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

PL9799MI

BYTY

PL9963ZH

DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1

BYT S DISPOZICÍ 3+1+L

OBEC OSEK - ŘENČE

CHODOV U SOKOLOVA

ENB: G, UP 78 m2, kuchyň, 3 pokoje, koupelna, WC, předsíň

ENB: G, kuchyň, 3 pokoje, koupelna, WC, předsíň; UP 68 m2

BYTY

PL10054ZH

ZDĚNÝ BYT 2+KK

PLZEŇ - BORY, ČECHOVA UL.
C-92 kWh/m2; UP bytu 50 m2

Byt se člení na předsíň, atypickou koupelnu,
komoru, obýv. prostor s kuchyňskou linkou ve tvaru
U a ložnici se šatnou a trezorem.

Cena: 890.000,- Kč

Cena: 450.000,- Kč

Cena: 2.436.000,- Kč

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

Bc. Zdeněk Helma, (+420) 734 754 067

Bc. Zdeněk Helma, (+420) 734 754 067

BYTY

BYTY

PL9896AL

PL10061VM

BYTY

PL9700-2PO

Pro našeho klienta

hledáme

PROSTORNÝ ZDĚNÝ BYT 1+1
DOBŘANY, ÚSTAVNÍ UL.
D-264 kWh/m2; UP bytu 46 m2, sklep 19 m2

Cena: 890.000,- Kč

byt 3+kk až 4+1
s terasou min 25 m2
velký cca 100 m2; Plzeň
volejte: 733 366 742

Mgr. Alena Kohoutová, (+420) 604 269 784

Vždy aktuálně ve Vašem emailu!

BYT S DISPOZICÍ 1+1

BYT 4+kk S PLOCHOU 83,8 m2

PLZEŇ - BOLEVEC, ŽLUTICKÁ UL.

STARÝ PLZENEC

C-664 kWh/m2; UP bytu: 39 m2

ENB: C-105 kWh/m2; UP bytu: 83,8 m2 + sklep 3 m2

Cena: 1.565.000,- Kč

Cena: 3.450.000,- Kč

Bc. Veronika Martínková, (+420) 734 573 944

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Víte že na webu www.pubec.cz si můžete specifikovat nemovitost,
kterou právě hledáte, a nechat si jí zasílat na Váš email?
Vyzkoušejte tuto funkci a žádná zajímavá nabídka Vám už neunikne!

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67
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Jsem na náš tým hrdá
Ing. Michaela Džupinová
ředitel firmy
„Pokud Vám někdy nevyjdou obchody a proděláte
firmě peníze – dokonce i hodně peněz, pochopím
to. Pokud ale poškodíte špetku jejího dobrého
jména, nebudu mít slitování.“
Když jsem před 15 lety nastupovala do Realitní
kanceláře Pubec, visel tento citát Warrena Buffetta
při vstupu do firmy. Všichni jsme věděli, že je to
v mysli tehdejšího ředitele Pavla Pubce zákon.
Téměř 10 let sedím „na jeho židli“ já. Mnohokrát jsem
si při své práci na tento citát vzpomněla. Mým cílem
bylo mít ve firmě lidi, kteří chápou, že služba klientovi
je nade vše. Nebojím se tvrdit, že naši makléři jsou
skuteční profesionálové, milí, příjemní, empatičtí
lidé, na které se klienti opakovaně s důvěrou obrací,
pokud potřebují pomoct s prodejem či pronájmem
nemovitostí. Je to poznat nejen z našich výsledků, ale
i z referencí Vás, našich klientů. Jsem na ně velmi hrdá.

Využijte právní poradnu a ptejte se!

Neprodáváme "za každou cenu"
Dagmar Dánová
manažer obchodního oddělení
Práce v realitce pro mě vždycky znamenala mnohem
víc než jen zaměstnání. Cítila jsem se být součástí firmy.
Mým úkolem v oddělení náboru bylo shromáždit co
nejvíc informací k tomu, abychom prodávanou nebo
pronajímanou nemovitost dokázali posoudit a nabízet
správně. V naší kanceláři se nedělají obchody „za každou
cenu“. Pokud jsme přesvědčeni o tom, že by klient
nemovitost prodávat nebo kupovat neměl, nebojíme se
mu to říct. Možná i proto se k nám klienti často vracejí
a doporučují nás. Dělá mi radost, když dnes můžu to,
co mě kdysi učili mí kolegové, předávat dál. Můžu tak
předat „štafetu“ a příležitost, kterou jsem před lety dostala
já a pomoci i dalším, zejména těm služebně mladším
kolegům, získávat tolik potřebné zkušenosti.

Chcete také položit otázku našemu právnímu oddělení?
Rádi přijmeme a zodpovíme Vaše dotazy na emailové
adrese: vojtova@pubec.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67
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NOVÁ VÝSTAVBA

nabídka vybraných projektů l kompletní nabídka na www.novostavby-pubec.cz

PRODÁNO
JIŽ 80 %
Z 1. ETAPY

Atraktivní lokalita v přímé blízkosti Velkého boleveckého rybníka.
Oplocená obytná zóna čítající 4 bytové domy vč. vyhrazených
parkovacích míst (venkovní či kryté) pro rezidenty. Vlastní sklepní
kóje, balkón, terasa nebo předzahrádka ke každému bytu.
Aktuálně v prodeji všechny domy, např.:
byt 1+kk o výměře 33 m2 s balkónem za 1.506.275 Kč
byt 3+kk o výměře 70 m2 s balkónem za 3.094.045 Kč
byt 4+kk o výměře 94 m2 s předzahrádkou za 3.574.005 Kč
Vydáno stavební povolení. Prodej zahájen.
Termíny dokončení již ve 12/2018 (I. etapa) a v 06/2019 (II. etapa)

Panorama Bolevák
Investoři

Byty v Plzni - Bolevci
Kontakt na makléře:
Bc. Zdeněk Helma l 734 754 067
Číslo akce: PL10000ZH
www.pubec-novostavby.cz

PRODÁNO 84%

Byty ve Starém Plzenci
Bytový dům, Herejkova ulice
Kupte si mezonet! Ideální jako startovací byt!
Byty 2+kk s výměrou od 36,95 m2 – cena již od 773.000 Kč
Dostupnost MHD, možnost parkování před domem, klidná lokalita,
možnost dokončení bytů “na klíč”. Minimální fond oprav! Převod
osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí!
Bc. Zdeněk Helma l 734 754 067
helma@pubec.cz l PL9610ZH
www.pubec-novostavby.cz

Letkov, V Podlesí II.
Pozemky ALL INCLUSIVE
Pozemky připravené k okamžitému zahájení výstavby RD - veškeré
inženýrské sítě - voda, kanalizace, plyn, elektro. Dokončeny komunikace, chodníky, zeleň, jednotné oplocení pozemků.
ZKOULAUDOVÁNO! První klienti již bydlí.
Dostupnost MHD - trolejbus č. 12 zajíždí přímo do lokality!

Ceny pozemků již od 1.790 Kč/m2 včetně DPH
Bc. Zdeněk Helma l 734 754 067
helma@pubec.cz l PL6000ZH
www.pubec-novostavby.cz

Všechny projekty přehledně na jednom místě www.pubec-novostavby.cz
REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67
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NOVÁ VÝSTAVBA

nabídka vybraných projektů l kompletní nabídka na www.novostavby-pubec.cz

V rámci projektu bude vybudováno celkem 14 bytových
jednotek s výměrou od 73 m² do 105 m² a s dispozicemi
2+kk, 3+kk a 4+kk. Většina bytů disponuje terasou,
balkónem nebo předzahrádkou, některé mají i vlastní
uzavřenou garáž.

STAVÍME!

Výstavba již byla zahájena a probíhá dle harmonogramu,
předpokládaný termín dokončení je
druhá polovina roku 2018.
Podrobné informace naleznete na:

www.pubec-novostavby.cz

Rezidence Blochovka
Bydlení ve Starém Plzenci
INVESTOR:
MAWI spol. s r. o.

Kontakt na makléře:
Petr Otte l 603 180 592
otte@pubec.cz l PL9700PO
www.pubec-novostavby.cz

Unicity Plzeň sestává z šesti samostatných budov, celkem 542

STAVÍME!

jednotek. Výstavba projektu bude probíhat ve třech etapách.

PRODEJ ZAHÁJEN

1. fáze nabídne 184 jednotek – prodáno více než 50% bytů
- zahájení výstavby listopad 2016
- dokončení 1. fáze 1. polovina 2018
- dispozice 1+kk, 2+1, 3+kk
2. fáze nabídne 156 jednotek – již v nabídce!
- dispozice 1+kk, 2+kk, 2+1
3. fáze nabídne 102 jednotek ve třech budovách
Velikost a dispozice bytových jednotek umožní komfortní
bydlení všem skupinám zájemců, tedy jak široké veřejnosti tak i
studentům plzeňských univerzit a zaměstnancům pracujícím v
okolí Borských polí. Příjemné prostředí umocní plánovaná zeleň
ve vnitrobloku i v okolí projektu.
Zajímavou možností investice je pořízení bytu ve variantě „na
klíč“, tzn. včetně vybavení vyhotoveného na míru danému typu
jednotky. Kontaktujte nás, rádi Vás s projektem seznámíme.

Investor
Daramis, M&A
Číslo akce: PL9600VM

Kontakt na makléře
Bc. Veronika Martínková
Tel: 734 573 944
martinkova@pubec.cz
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Mým cílem je učit se a
pomáhat.
Veronika Rubriciusová
makléř přípravy zakázek
Ve společnosti RK Pubec pracuji od roku
2011. V lednu 2016 jsem přijala pozici
realitního makléře - příprava zakázek.
Po odborném zaškolení panem majitelem,
paní ředitelkou a zkušenými kolegy jsem
již zrealizovala přípravu řady rezidenčních
nemovitostí, bytů, rodinných domů,
rekreačních nemovitostí a pozemků,
do prodeje a pronájmu.
Mým cílem na této pracovní pozici je stále
se zdokonalovat a učit se od zkušených
kolegů a dostat se k významnějším
zakázkám.

Nejdůležitější je naslouchat
a porozumět
Bc. Veronika Martínková
makléř realizace zakázek
Do Realitní kanceláře Pubec jsem nastoupila v červnu
roku 2011. Práce s lidmi mne vždy lákala, proto jsem se
i v předchozích zaměstnáních věnovala práci s lidmi a
věřím, že je to jedna z nejobtížnějších věcí v každém oboru.
Naslouchat a porozumět všem potřebám a přáním klientů je
nejdůležitější věcí úspěšného obchodníka, proto se vždy
snažím klientům věnovat dostatek času na to, abych
jim mohla pomoci najít pro ně to nejlepší řešení jejich
problému, ať už se jedná o pronájem, prodej, nájem
či koupi nemovitosti. Čestné, korektní jednání a
profesionální a individuální přístup je samozřejmostí.

Práce s čísly mne vždy
zajímala...
Ing. Tereza Topičová
účetní
Do Realitní kanceláře Pubec jsem nastoupila na
podzim roku 2014 jako studentka posledního
ročníku Fakulty ekonomické na ZČU v Plzni.
Po úspěšném dokončení studia jsem začala
pracovat ve firmě na plný úvazek. Mám
na starosti celé účetnictví firmy. Mezi mou
každodenní práci patří spravování finančních
prostředků (jak firemních, tak především
klientských), zpracování faktur a dalších
dokladů. Dále připravuji daňová přiznání pro
klienty i pro naší firmu. V neposlední řadě
vyhotovuji mým kolegům mzdy.
Práce s čísly mne vždy zajímala a jsem proto
ráda, že Realitní kancelář Pubec mi umožňuje
dělat práci, která mě naplňuje a baví.

Spokojenost klientů je hlavním
smyslem práce realitního
makléře
Bc. Michal Mašek
makléř realizace zakázek
V Realitní kanceláři Pubec působím od počátku roku
2014. Tuto realitní kancelář jsem si při svém výběru
zvolil hlavně kvůli jejímu dobrému jménu a tomu, že
pro obyvatele Plzeňského kraje je synonymem pro
úspěšnou a spolehlivou firmu, která jim poskytne
jistotu, že svojí nemovitost prodají či pronajmou
s maximálním výnosem a za maximálně výhodných
podmínek.
Spokojenost klientů je hlavním smyslem práce
realitního makléře. Rád bych poděkoval všem
dosavadním klientům za velice dobrou spolupráci. Těm
z Vás, kteří zatím o spolupráci se mnou či s naší realitní
kanceláří jen uvažují, bych rád řekl, že je jen na Vás, zda
se rozhodnete naše služby využít a přesvědčit se tak o
pravdivosti těchto řádek.
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Znám své poslání
Nemovitost je kus života
a vzpomínek!
Eva Jakubčíková
makléř realizace zakázek
Do Realitní kanceláře Pubec jsem nastoupila
v dubnu roku 2012, kdy firma slavila své 22
narozeniny. Byla to doba, kdy jsem řešila
životní změnu a pracovní naplnění v tom
hrálo důležitou roli. Hledala jsem zaměstnání,
kde budu moci využít svých předností,
nacházet výzvy a být užitečná. Reality
prodávám bezmála pět let a za tu dobu jsem,
alespoň doufám, pomohla mnoha klientům
provést je spletitým realitním obchodem.

Veronika Žákovcová
asistentka obchodního týmu
Mým úkolem v Realitní kanceláři Pubec
je správné nasměrování klientů, asistence
makléřům, zajištění správného toku
informací v naší kanceláři nebo například
správa poptávek klientů v databázi RK.
S kolegyní Alenou Ságnerovou budeme
první tváře, které při vstupu do naší
kanceláře uvidíte, proto Vás přivítáme
vždy s úsměvem a ochotou!

Při realizaci těchto obchodů čerpám i životní
zkušenosti, které mi pomohly pochopit, že
má práce není jen o prodeji nemovitostí, ale
i o pochopení klienta, že nemovitost není jen
dům či byt, ale i kus života a vzpomínek s ním
spojených!

Jak Vám mohu pomoci?
Ing. Jan Kantner
makléř realizace zakázek

Důraz na pečlivost a přesnost
Mgr. Monika Vojtová
právník
Moje práce v Realitní kanceláři Pubec se dá rozdělit na dva
úseky. První úsek se týká práce pro naše klienty ve spolupráci
s mými kolegy z oddělení obchodu a druhý tvoří spíše interní
činnost pro samotnou RK a její zaměstnance.
Dále zajišťuji právní servis pro klienty, kteří chtějí svoji
nemovitost prodat či pronajmout a sami si našli zájemce.
Poskytuji právní poradenství. Kladu důraz na pečlivost, přesnost
a spokojenost kolegů a klientů naší realitní kanceláře.

Když jsem v roce 2008 přemýšlel o určité životní
změně, osud mě shodou okolností zavál i na
pohovor do Realitní kanceláře Pubec. Popravdě
jsem o práci realitního makléře nikdy předtím příliš
vážně nepřemýšlel, ale na pohovoru jsem se
v této firmě cítil natolik dobře, že jsem se rozhodl
to zkusit. Jak kdysi řekla jedna moje kolegyně, tuhle
práci člověk musí milovat, aby u ní vydržel. A měla
pravdu. I dnes, po tak dlouhé době, chodím
do práce rád, protože jsem tu potkal fajn lidi,
kteří jsou na stejné vlně a účel firmy tu není jen
prázdnou frází.
Od roku 2008 jsem si - již jako realitní makléř
- prošel na trhu nemovitostí obdobími krize,
stagnace i strmého růstu, což mi přineslo spoustu
zkušeností, takže dnes mohu svým klientům
fundovaně poradit a pomoci. Že se mi to snad
daří, mi naznačuje, že přes 50% mých obchodních
případů jsou stálí klienti nebo lidé, kteří na mne
dostali osobní doporučení. Mezi makléřem
a klientem musí fungovat hlavně vzájemná důvěra
a obchodní případ musí být za všech okolností
veden korektně a transparentně. Že tomu tak bude,
se u mne můžete 100% spolehnout.
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Uspět se dá i se slušností
a ohledem na klienta!
Ing. Eva Křišťanová
makléř přípravy zakázek
REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. jsem poznala jako
klient. Nejprve jsme s manželem přes Pubce novou
nemovitost kupovali a díky úžasnému přístupu
makléře, jeho trpělivosti a slušnosti, byla potom
jasnou volbou i spolupráce při prodeji nemovitosti
původní. Přitom jsem měla možnost nahlédnou
pod pokličku realitky, poznat i jiné makléře, další
zaměstnance a tehdy jsem si řekla, že to je přesně
„TA FIRMA“, ve které chci být i já. Nemovitosti mne
zajímaly dlouhodobě, ale až PUBEC mne přesvědčil,
že se dá na realitním trhu uspět i se slušností a
vždy s ohledem na klienta, jehož spokojenost
stojí na prvním místě. Osobně mám velmi blízko
k lidem, pracuji s nimi již 26 let a nepřestává mne
to naplňovat. Mám velký respekt ke klientům i
jejich životním situacím a cítím jako své poslání
odvést pro ně takovou práci, abych naplnila jejich
očekávání a mohla si vážit sama sebe.

Zůstala jsem více než 18 let...
Jarmila Pytlíková
účetní
V REALITNÍ KANCELÁŘI PUBEC s.r.o. pracuji již více než 18
let. Přišla jsem v době, kdy firma hledala účetní a hned
od začátku mě zaujalo příjemné kamarádské ovzduší a
přitom profesionalita a pevný řád.
I přesto, že mě různorodá a stále se měnící práce v
ekonomickém oddělení, vyžadující průběžné sledování
změn zákonů a dalších předpisů, naplňuje, bez kolektivu
mladých, dravých a přesto přátelských kolegů vždy
ochotných pomoci kterémukoliv členu týmu by se mi
těžko pracovalo.
Věřím, že v této duchem stále mladé firmě budu ještě
nějaký čas „mládnout“ i já.

Rád přijímám výzvy
Bc. Zdeněk Helma
makléř realizace zakázek
V Realitní kanceláři Pubec působím od roku 2011. V realitách se pohybuji
již od roku 2006, kdy jsem prodával nemovitosti z majetku Města
Plzně. Zkušenosti z předchozího zaměstnání a také znalosti fungování
mechanismů územně samosprávních celků využívám poměrně často
dodnes, a to mj. v opakované spolupráci s městy a obcemi při pozbývání
i nabývání nemovitých věcí (př. Město Blovice, Obec Letkov, Město
Plzeň).
Rád přijímám výzvy, proto jsem se s potěšením ujal v RK i zakázek,
nejednou velmi komplikovaných, realizovaných v rámci insolvenčních
řízení a dražeb. Ke každé zakázce – velké i té malé – přistupuji vždy
100% s cílem o maximální spokojenost všech zúčastněných stran. Jsem
přesvědčený o tom, že individuální přístup, naslouchání potřeb klientů a
jejich následné efektivní řešení je zcela určitě správnou cestou, kterou
se mně – věřím – daří úspěšně naplňovat.
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Nejdůležitější je komunikace s klientem
Petr Otte
makléř realizace zakázek
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí se úspěšně věnuji již 19
let. Specializuji se na komerční nemovitosti a zprostředkoval jsem prodej
nemovitostí již za více než 3 miliardy korun. Výjimkou není ani spolupráce
s konkursními a insolvenčními správci.
Za dobu mé praxe vím, že nejdůležitější je komunikace s klientem.
Každý obchod je jiný a tím i unikátní. Vždy se snažím přistupovat k němu
individuálně. Mým cílem je spokojenost nejen prodávajících,
ale samozřejmě i kupujících. Velký důraz kladu na diskrétnost a
bezpečnost finanční transakce u jednotlivých obchodních případů.

U Pubce jsem nováčkem
Ing. Marcela Balková
makléř přípravy zakázek
Ve společnosti RK Pubec jsem služebně nejmladší.
Počáteční obavy, jak mě ostatní přijmou, se rozplynuly
hned první den. Skvělý kolektiv, podpora od vedení i
celé maklérny mi prvotní kroky hodně usnadnily. Již
od druhého týdne se podílím na přípravě zakázek kalkulace, inzerce, prohlídky nemovitostí, jednání
s klienty a vše tak samo plyne, že mám po necelých
2 měsících uzavřenou svoji první zprostředkovatelskou
smlouvu a další jsou již v běhu. Na každý den se těším!
Důležité je naslouchat klientům, každá nemovitost má
svůj příběh a každý klient svůj osud. Snažím se jim být
přínosným partnerem a pomocníkem a stále se učit.

Jak Vám mohu pomoci?
Mgr. Alena Kohoutová
makléř realizace zakázek
Před lety jsem prodávala vlastní dům. Celým
obchodem nás provázela makléřka Lenka
Polívková, kterou určitě mnozí znáte. Protože byla
profesionálem na svém místě, neměla problém
s tím získat moji důvěru a já jsem veškeré svoje
obavy z neznámého a strach přesunula na ni a
nikdy jsem nelitovala. Následující rok jsme byly
kolegyně.
Za 14 let ve firmě jsem zrealizovala asi 950
obchodů. Je to jenom číslo, ale je za ním spousta
těžké práce. Náročné na odbornost, na psychiku,
na čas. Jsou to ale i chvíle plné emocí, protože
budování domova nebo jeho ztráta takové jsou a
my to vše prožíváme s Vámi.
Všichni mí kolegové jsou mladí, draví, schopní,
ale také veselí a vtipní, se smyslem pro humor, a
dám za ně ruku do ohně. Držet s nimi krok mě stojí
spoustu sil, ale hodně se od nich naučím a je radost
patřit mezi ně. Říkáte, že tohle vše je u nás cítit.
Nejvíc si cením toho, že se k nám vracíte, že svoji
zkušenost doporučíte dál, a za to Vám děkuji.
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RODINNÉ DOMY

nabídka vybraných nemovitostí l kompletní nabídka na www.pubec.cz

DOMY

PL10015JK

BEZBARIÉROVÝ RD
PLZEŇ - VALCHA
B-94 kWh/m2; kompletní IS; UP 129 m2, pozemek 991 m2

VÝJIMEČNÁ NABÍDKA!
Předmětem nabídky je nízkoenergetický dům, prostorný, s
velkým pozemkem, postavený v roce 2013.

PL10017EJ

VELKORYSÝ RD S BAZÉNEM
ŠTĚNOVICKÝ BOREK
C-69 kWh/m2; UP 722m2, pozemek 7.151 m2

Nabízíme nadstandardní RD s bazénem na vlastních
pozemcích ve Štěnovickém Borku u Plzně. Nemovitost
nabízí absolutní soukromí a bezpočet způsobů využití.

Cena: 6.490.000,- Kč (část vybavení může po dohodě zůstat)

Cena: 13.990.000,- Kč

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

Eva Jakubčíková, (+420) 733 122 250

DOMY

PL9929PO

DŮM SE ZIMNÍ ZAHRADOU
PLZEŇ - SYLVÁN, PÁLAVSKÁ UL.
C-126 kWh/m2; elek., kanal., voda; UP 220 m2, pozem.: 624 m2

Krásný dům se 2 terasami, moderním designem a smart
technologiemi. Útulná zahrada s pergolou a zahradním
domkem včetně automatického závlahového systému.

DOMY

PL9959AL

RODINNÝ DŮM

DOMY

PL9953EJ

RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU

PLZEŇ - SYLVÁN, MIKULOVSKÁ UL.

PLZEŇ - VÝSLUNÍ

C-155 kWh/m2; IS kompletní, pozemek 706 m², UP: 218 m2

ENB: G, IS: kompletní; UP 120 m2, pozemek 1 090 m2

Cena: 10.890.000,- Kč

Cena: 9.490.000,- Kč

informace k ceně v RK

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Mgr. Alena Kohoutová, (+420) 604 269 784

Eva Jakubčíková, (+420) 733 122 250

DOMY

PL10012ZH

RD S GARÁŽÍ
NÝŘANY, PLZEŇ - SEVER
G-545kWh/m2; IS kompletní; UP 166 m2, pozemek 315 m2

DOMY

DOMY

Předmětem prodeje je prostorný RD v ulici Svatopluka
Čecha v Nýřanech, okres Plzeň - sever. Dům se nachází v
klidné lokalitě s veškerou občanskou vybaveností.

DOMY

PL9868EJ

RODINNÝ DŮM S BAZÉNEM

DOMY

PL9716VM

PĚKNÝ RODINNÝ DŮM

PLZEŇ - LHOTA

PLZEŇ - VALCHA

C-117 kWh/m2; elek., plyn, voda; UP 160 m2, pozemek 849 m2

tep. čerpadlo, vodovod, kanalizace, elektřina, vlastní studna

Cena: 2.850.000,- Kč

Cena: 6.590.000,- Kč

Cena: 5.790.000,- Kč

Bc. Zdeněk Helma, (+420) 734 754 067

Eva Jakubčíková, (+420) 733 122 250

Bc. Veronika Martínková, (+420) 734 573 944

PL9028ZH

DOMY

PL9926MI

DOMY

PL9687AL

DOMY

PL9835AL

PRVOREPUBLIKOVÁ VILA

CHALUPA

RODINNÝ DŮM

ŠTĚNOVICE, PLZEŇ - JIH

PLZEŇ - JIH, ŠTÍTOV

VELEŠICE U PAČEJOVA

RODINNÝ DŮM
ŘENČE - PLEVŇOV

en. nároč. budovy: F, Ukazatel en. náročnosti: 315 kWh/m²

ENB: G, elektřina a studna; UP 120 m2, pozemek cca 213 m2

G-825 kWh/m2;elektř.,studna,žumpa;UP 93 m2, poz. 594 m2

ENB G, elektřina, kopaná studna; UP 98 m2,pozemek 604 m2

Cena: 7.200.000,- Kč

Cena: 790.000,- Kč

Cena: 1.190.000,- Kč

Cena: 800.000,- Kč

Bc. Zdeněk Helma, (+420) 734 754 067

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

Mgr. Alena Kohoutová, (+420) 604 269 784

Mgr. Alena Kohoutová, (+420) 604 269 784

Všechny projekty přehledně na jednom místě www.pubec-novostavby.cz
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RODINNÉ DOMY, CHALUPY A CHATY

nabídka vybraných nemovitostí l kompletní nabídka na www.pubec.cz

DOMY

PL10001MI

RD SE ZAHRADOU A PERGOLOU
OKRES ROKYCANY, BŘASY
E-407 kWh/m2; vodovod, elektř.; UP 81 m2, pozemek 604 m2

Vnitřně kompletně zrekonstruovaný dům nabízí předsíň,
komoru, toaletu, hlavní obytný prostor a techn. místnost a
půdu vhodnou k vestavbě.

PL10013JK

NOVOSTAVBA RD
STARÝ PLZENEC
B-94 kWh/m2; kompletní IS; UP 112 m2, pozemek 295 m2

Nabízíme je novostavbu RD ve velmi žádané lokalitě
ve Starém Plzenci nedaleko Plzně. Jedná se o moderní,
architektonicky velmi zdařilý dům!

Cena: 1.980.000,- Kč

Cena: 4.990.000,- Kč (daň z nabytí se bude platit pouze z pozemku)

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

DOMY

PL10082VM

RODINNÝ DŮM
PLZEŇ - HRADIŠTĚ, UL NAD HRADIŠTĚM
ENB: G, IS kompletní; UP 295 m2 pozemek: 337 m2

DOMY

DOMY

Nabízíme velkorysý řadový rodinný dům situovaný na
klidném místě v Plzni v části Hradiště. Dům je 4 podlažní a
náleží k němu krásně udržovaná zahrádka.

DOMY

PL9742AL

NOVOSTAVBA RD
PLZEŇ - SKVRŇANY, PETRKLÍČOVÁ UL.
studna, elektř., jímka; UP 68 m2, pozemek 597 m2

Budova s přiděleným ev. č. kolaudovaná v 05/2016
je situovaná na slunném a klidném místě v původně
zahrádkářské kolonii v bezprostředním dosahu města.

Cena: 5.590.000,- Kč

Cena: 3.200.000,- Kč

Bc. Veronika Martínková, (+420) 734 573 944

Mgr. Alena Kohoutová, (+420) 604 269 784

PL9649VM

DOMY

PL9778MI

DOMY

PL9773MA

DOMY

PL9930MI

VELKÝ RODINNÝ DŮM

REKONSTR. RODINNÝ DŮM

NOVOSTAVBA RD

PLZEŇ - BOLEVEC, UL. K PROKOPÁVCE

PLZEŇ - DOUBRAVKA, ZÁBĚLSKÁ UL.

OBEC TYMÁKOV U PLZNĚ

LÍNĚ, PLZEŇ - SEVER

ENB: G, IS: kompletní; UP: cca 200 m2, pozemek: cca 508 m2

E-276 kWh/m2; kompletní IS; UP 136 m2, pozemek 297 m2

ENB: G, IS: kompletní; UP 300 m2, pozemek 1.384 m2

C-117 kWh/m2; elek., plyn, voda; UP 150 m2, pozemek 520 m2

RD SE ZAHRADOU A BAZÉNEM

Cena: 7.290.000,- Kč

Cena: 4.490.000,- Kč

Cena: 9.490.000,- Kč

Cena: 4.990.000,- Kč

Bc. Veronika Martínková, (+420) 734 573 944

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

CHATY

PL10020VM

CHATY

PL9660ZH

CHATY

PL10078EK

DOMY

PL9495PO

ÚTULNÁ REKREAČNÍ CHATA

CHATA - REK.STŘ. SYCHERÁK

CHATA V CHATOVÉ OSADĚ

U HRACHOLUSKÉ PŘEHRADY

OBEC STRÁŽ, BOR U TACHOVA

"K HÁJEČKU" OBEC ŠŤÁHLAVY

REKON. ZEMĚDĚL.USEDLOST
OBEC ČERNOTÍN U DOBŘAN

elektřina, spol. studna, trativod, jímka; UP 86 m2 pozem. 297 m2

inženýrské sítě: elektřina; UP chaty 60 m2

elektřina, obecní studánka; UP 23 m2, pozemek 30 m2

D-195 kWh/m2; UP 209 m2, pozemek 9.331 m2

Cena: 680.000,- Kč

Cena: 390.000,- Kč

Cena: 240.000,- Kč

Cena: 8.500.000,- Kč

Bc. Veronika Martínková, (+420) 734 573 944

Bc. Zdeněk Helma, (+420) 734 754 067

Eva Jakubčíková, (+420) 733 122 250

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Vždy aktuálně ve Vašem emailu!

Víte že na webu www.pubec.cz si můžete specifikovat nemovitost,
kterou právě hledáte, a nechat si jí zasílat na Váš email?
Vyzkoušejte tuto funkci a žádná zajímavá nabídka Vám už neunikne!

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67

Otevírací doba: Po - Pá: 09:00 - 17:00
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POZEMKY

nabídka vybraných nemovitostí l kompletní nabídka na www.pubec.cz

POZEMKY

POZEMKY

PL9735ZH

PL8975JK

POZEMKY

PL9882MI

POZEMKY

PL9944MI

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RD

ST. POZEMEK PRO RD

PASTVINY, LOUKY

STAVEBNÍ POZEMEK

ŽELEZNÁ RUDA - PAMFEROVA HUŤ

ŠTĚNOVICE

RADĚJOV U MANĚTÍNA

DOLNÍ POLŽICE U KONSTANTIN. LÁZNÍ

jižní svah, elektřina je v dosahu; celkem: 11 784 m²

kompletně zasíťovaný pozemek, výměra: 701 m2

inženýrské sítě v obci nejsou; cca 19.464 m²

elektřina; bydlení v rodinných domech; cca 1.372 m²

Cena: 3.500.000,- Kč

Cena: 1.590.000,- Kč

Cena: 550.000,- Kč

Cena: 350.000,- Kč

Bc. Zdeněk Helma, (+420) 734 754 067

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

POZEMKY

POZEMKY

PL9501EK

PL9443EJ

POZEMKY

PL9960JK

POZEMKY

PL9853AL

ST.POZEMEK PRO RD

STAVEBNÍ POZEMEK PRO RD

STAVEBNÍ POZEMEK

STARÝ PLZENEC - SEDLEC

BLOVICE, PLZEŇ - JIH

NOVÝ ŽĎÁR U AŠE

OBEC MALESICE

elektř. a plyn ve sloupku, vod. a kanal. přípojka; cca 2 078 m²

všechny sítě v dosahu; výměra: 4.256 m²

elektř. na hranici pozemku, voda a plyn v blízkosti, 21.522 m2

IS elektřina přivedena do sloupku; výměra 1.169 m²

Cena: 1.900,- Kč /m2

Cena: 1.790.000,- Kč

Cena: 140,- Kč /m2

Cena: 1.990.000,- Kč

Eva Jakubčíková, (+420) 733 122 250

Eva Jakubčíková, (+420) 733 122 250

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

Mgr. Alena Kohoutová, (+420) 604 269 784

POZEMKY

PL9832PO

STAVEBNÍ POZEMEK
PLZEŇ - ČERNICE
elektřina k dispozici, studna na pozemku; výměra: 504 m²

POZEMKY

Dle vyjádření Magistrátu města Plzně a platného ÚP se
pozemek nachází v plochách rekreace. V této ploše je
možno umisťovat objekty pro individ. rodinnou rekreaci.

POZEMKY

PL10024VM

ST. POZEMKY PRO RD

STAVEBNÍ POZEMEK PRO RD

POZEMKY

PL9445VM

ST. POZEMEK PRO REKREACI

TLUČNÁ

PLZEŇ - ČERNICE, POD RADYNÍ

inženýrské sítě v dosahu; plocha pozemků: cca 6.182 m²

IS: elektřina na hranici pozemku; výměra: 758 m²

Cena: 1.390.000,- Kč

Cena: 760,- Kč /m2

Cena: 1.190.000,- Kč

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

Bc. Veronika Martínková, (+420) 734 573 944

Bc. Veronika Martínková, (+420) 734 573 944

PL10057MA

POZEMKY

PL9957MI

POZEMKY

PL9979MI

POZEMKY

PL9982MA

ST. POZEMEK "NA MIKULCE"

STAVEBNÍ POZEMKY

ORNÁ PŮDA

PLZEŇ LOKALITA ZAVADILKA

OBEC NETUNICE

CHLUM NAD BEROUNKOU

PLZEŇ LOKALITA ZAVADILKA

pozemek se nachází pod plán. komunikací; výměra: 733 m²

elektřina, vodovod a kanalizace v dosahu; výměra: 18.791 m²

okres Rokycany, bonita půdy stupeň č. 3; výměra: 15.994 m²

elektřina v komunikaci, vlastní studna; výměra: 846 m²

ST. POZEMEK "NA MIKULCE"

Cena: 806.300,- Kč

Cena: 3.990.000,- Kč

Cena: 350.000,- Kč

Cena: 1.692.000,- Kč

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

Vždy aktuálně ve Vašem emailu!

Víte že na webu www.pubec.cz si můžete specifikovat nemovitost,
kterou právě hledáte, a nechat si jí zasílat na Váš email?
Vyzkoušejte tuto funkci a žádná zajímavá nabídka Vám už neunikne!

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67

Otevírací doba: Po - Pá: 09:00 - 17:00
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POZEMKY A KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

nabídka vybraných nemovitostí l kompletní nabídka na www.pubec.cz

POZEMKY KOMERČNÍ

PL9024PO

VÝJIMEČNÁ INVEST. PŘÍLEŽITOST!
PLZEŇ - NAPROTI OC BEROUNKA PARK
IS kompletní v dosahu, celkem 10 ha ucelených pozemků

POZEMKY

Nabízíme k prodeji ucelený blok 10 ha pozemků
při hlavní páteřní komunikaci Rokycanská v
Plzni, vhodný k realizaci rozsáhlého investičního
záměru! Přímo u výjezdu z Plzně na D5!

POZEMKY

POZEMKY

PL9897PO

PL10042PO

KE KOMERČNÍ ZÁSTAVBĚ

"RYBÁŘSKÝ RÁJ"
OBEC LETKOV U PLZNĚ

PLZEŇ - BORSKÁ/FOLMAVSKÁ

pozemky s rybníkem, na kterých lze postavit RD; 20.737 m²

pro výrobu a skladování; IS v dosahu; výměra: 4.760 m²

Cena: informace o ceně v RK

Cena: 15.900.000,- Kč

Cena: 2.800,- Kč /m2

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Petr Otte, (+420) 603 180 592

PL10014ZH

POZEMKY

PL9964AL

POZEMKY

KOMERCE

PL9951AL

PL8654JK

STAVEBNÍ POZEMEK PRO RD

STAVEBNÍ POZEMKY PRO RD

STAVEBNÍ POZEMEK

OBEC SKAŠOV

OBEC ŽÁKAVA

NEBÍLOVSKÝ BOREK

DOBŘANY

elektřina, průzkumný vrt na vodu, dešť. kanal.; celkem: 959 m²

Vod. a kanal., plyn cca 30 m od hranice pozemku, 8.219 m²

elektřina, plyn, vodovod, kanalizace, vlastní studna; 5.327 m²

en. nároč. budovy: F, Ukazatel en. náročnosti: 225 kWh/m²

Cena: 400,- Kč /m2

Cena: 100,- Kč /m2

Cena: 2.700.000,- Kč

Cena: 7.990.000,- Kč

Bc. Zdeněk Helma, (+420) 734 754 067

Mgr. Alena Kohoutová, (+420) 604 269 784

Mgr. Alena Kohoutová, (+420) 604 269 784

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

KOMERCE

PL10018MA

RD S RESTAURACÍ
PLZEŇ - SEVER, OBEC PLASY
G-245 kWh/m2; kompletní IS; UP 424 m2, pozemek 1.211 m2

KOMERCE

Dům dosud sloužil jako restaurace s ubytováním v Plasích.
Prošel postupně rekonstrukcí, je zde nová střecha, dřevěná
okna, střešní krytina Bramac, fasáda, atd...

AREÁL S BYTOVÝM DOMEM

KOMERCE

PL9903MA

PODÍL 1/2 ČINŽOVNÍHO DOMU
PLZEŇ - KLATOVSKÁ TŘÍDA
E-192 kWh/m2; IS kompletní; UP 884 m2, pozemek 273 m2

Předmětem nabídky je podíl 1/2 na činž. domě v
širším centru Plzně na Klatovské třídě. Zajímavý
výnos z pronájmu bytových i nebytových prostor.

Cena: 3.550.000,- Kč (včetně vybavení)

Cena: 8.990.000,- Kč

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

PL10028PO

KOMERCE

PL10030PO

KOMERCE

PL9583PO

VÝROBNÍ AREÁL

REKREAČNÍ STŘEDISKO

VÝROBA A SKLADOVÁNÍ

PLASY, PLZEŇ - SEVER

HORNÍ BŘÍZA, PLZEŇ - SEVER

BLOVICE, JIROTOVA UL.

ENB: G; elektřina, vodovod, ČOV, UP: 1.326 m2

ENB: G; IS kompletní, ČOV, UP: 319 m2, pozemek: 601 m2

ENB: G; IS kompletní+trafost.; UP 8.900 m2, pozemek 21.902 m2

Cena: 2.800.000,- Kč

Cena: 2.300.000,- Kč

Cena: 19.990.000,- Kč

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Uzavírka příštího Bulletinu je 25.07.2017

Prodáváme areál v centru města Blovice v Jirotově
ulici. Areál sestává z budov určených pro výrobu a
skladování i pro administrativní činnost.

Chcete-li, aby se inzerát Vaší nemovitosti objevil
v příštím čísle, kontaktujte nás na tel: 377 22 67 67.
Vaši nemovitost pak uvidí více než 20.000 čtenářů.

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67

Otevírací doba: Po - Pá: 09:00 - 17:00
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NEMOVITOSTI K PRONÁJMU

nabídka vybraných nemovitostí l kompletní nabídka na www.pubec.cz

KOMERCE

PL9500MA

KOMERCE

PL9854JK

KOMERCE

PL9958-1JK

1/2 VÍCEÚČELOVÉ HALY

OBCHODNÍ PROSTORY

KANCELÁŘE

PŘEŠTICE, HUSOVAL UL.

PLZEŇ - ROH AMERICKÁ/KLATOVSKÁ

PLZEŇ - SLOVANY, RADYŇSKÁ UL.

ENB: G; 1/2 haly + admin. zázemí v uzavř. výr. areálu; UP 487 m2

ENB: G, obchodní prostory, zased. místnosti, zázemí; UP 229 m²

ENB: D-223 kWh/m2; 6 kanceláří, UP 30 - 130 m²

Cena: 500,- Kč / m / rok + režie

Cena: 67.000 Kč / měsíc + režie

Cena: 1.650,- Kč / m2 / rok + režie

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

2

KOMERCE

PL8495MA

KOMERCE

PL10004MI

KOMERCE

Po celé budově jsou provedeny rozvody počítač. sítí
a internetového připojení. K dispozici je také pro
celý dům možnost užívání zahrádky ve vnitrobloku.

KOMERCE

PL9674MI

PL10026MI

2 KANCELÁŘE

SKLADOVACÍ PROSTORY

OBCHODNÍ PROSTOR

PLZEŇ - CENTRUM, NÁDRAŽNÍ UL.

MANĚTÍN

PLZEŇ - KLATOVSKÁ/UL. PLACHÉHO

KRALOVICE

ENB: G; UP: 51 m2, 2 kanceláře s výměrou 26,65m² a 23,94m²

ENB: G; zabezpečovací systém, UP 210 m²

E-104 kWh/m2; IS kompletní, suterén domu, UP 49 m²

ENB: G; IS kompletní; hala + obchod a zázemí, UP 350 m²

Cena: 5.000,- Kč / měsíc + režie

Cena: 9.800 Kč /měsíc + DPH + režie

Cena: 8.000 Kč /měsíc + režie

Cena: 20.000 Kč /měsíc + režie

Bc. Michal Mašek (+420) 733 108 284

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

Martin Mildorf, (+420) 739 592 885

BYTY

PL10083EJ

BYT S DISPOZICÍ 1+1+L

KOMERCE

PL9994JK

KOMERCE

KANCELÁŘE S PARKOVÁNÍM

OBCHODNÍ PROSTORY

KOMERCE

PL10091JK

OBCHOD

PL10016ZH

2 OBCHODY S GAR. STÁNÍM

PLZEŇ - DOUBRAVKA, SOUSEDSKÁ UL.

PLZEŇ - SLOVANY, SKLADOVÁ UL.

PLZEŇ - BZENECKÁ UL.

PLZEŇ NEDALEKO OC OLYMPIA

ENB: C; kompletně zařízený moderním nábytkem; UP 37 m2

ENB: G, 2 kanceláře, koberce, zasíťování, zázemí; UP 80 m²

D-245 kWh/m2; 2 místnosti a sklad, sociální zařízení, UP 28 m²

C-87 kWh/m2; 2 obch. prostory + zázemí, UP 168 m²

Cena: 7.000 Kč /měsíc + režie

Cena: 1.200,- Kč / m2 / rok + režie

Cena: 6.000 Kč /měsíc + režie

Cena: 2.300,- Kč / m2 / rok + režie

Eva Jakubčíková, (+420) 733 122 250

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

Ing. Jan Kantner, (+420) 739 367 279

Bc. Zdeněk Helma, (+420) 734 754 067

KOMERCE

PL9654-1PO

OBCHODNÍ PROSTORY

KOMERCE

PL9118EK

Kompletní nabídku
všech nemovitostí
k pronájmu najdete
na www.pubec.cz

ADMINISTRATIVNÍ PROST.

PLZEŇ - U OC OLYMPIA, PÍSECKÁ UL.

PLZEŇ - ROOSEVELTOVA UL.

B-183 kWh/m2; IS kompletní; už. plocha celkem 1.040 m2

ENB: G; 3 kanceláře, recepce, kuchyňka, zázemí; UP 135 m2

Nová cena: 165.000 Kč /měsíc + režie

Cena: 12.000 Kč / měsíc + režie

Petr Otte, (+420) 603 180 592

Eva Jakubčíková, (+420) 733 122 250

Uzavírka příštího Bulletinu je 25.07.2017

Chcete-li, aby se inzerát Vaší nemovitosti objevil
v příštím čísle, kontaktujte nás na tel: 377 22 67 67.
Vaši nemovitost pak uvidí více než 20.000 čtenářů.

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67

Otevírací doba: Po - Pá: 09:00 - 17:00

