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Nové byty v centru Plzně

Číslo inzerátu: PL10900JK

Byty
Poděbradka II.

Kontakt na makléře:
Ing. Jan Kantner l 739 367 279
www.pubec-novostavby.cz

Po úspěchu prvního projektu “Byty Poděbradka” je zde další
příležitost koupit si vlastní byt v centru města Plzně, v těsné

Investor: EXTRA MULTI COLORE a.s.

blízkosti historického jádra v Poděbradově ulici. Nový projekt
moderního bydlení “Byty Poděbradka II.” nabídne zájemcům
o bydlení byty s dispozicemi 1+kk a 2+kk a garážová stání
v suterénu domu.
předpokládané zahájení stavby: září 2019
předpokládané dokončení: zima 2020

byty 1+kk již od 1.990.000 Kč
byty 2+kk již od 2.250.000 Kč
Prodej bytů bude zahájen v průběhu června, sledujte proto
aktuální informace na www.pubec-novostavby.cz
nebo volejte makléře.
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REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67

Otevírací doba: Po - Čt: 09:00 - 17:00, Pá: 09:00 - 15:00

Budeme více online.

Kristýna Vyčítalová Soukupová, Dis.
Marketing

BLOG | REALITNÍ PRÁVO

BLOG | INVESTICE
BLOG | NOVOSTAVBY

Kdy prodat a kdy raději
počkat. Jak je na tom trh
v Plzni a okolí?

Vážení
čtenáři
našeho
Vážení čtenáři
našeho
Bulletinu,Bulletinu,

Máte-li tudíž jakékoli otázky týkající se nemovitostí, právní

vězte, že uplynulo již 25 let od prvního vydání našeho

otázky z oblasti realit, dotazy na financování koupě

časopisu, Bulletinu č.1. Jeho náklad byl tehdy v roce 1994

nemovitosti apod., volejte bez váhání k nám do kanceláře

celkem 15 000 ks a tvořil ho jeden oboustranný černobílý list

na číslo 800 888 210 nebo pište na info@pubec.cz. Rádi Vám

A4. Od října 1995 se postupně navyšoval náklad, rozšiřoval se

pomůžeme a poradíme. ;-)

jeho obsah a postupem času se stal pravidelnou tiskovinou
vydávanou 6x ročně.

Bulletin se změní, ale nezmizí
Z výše uvedených důvodů projde změnami i náš Bulletin.

Minulost a současnost

Musím však uklidnit ty z Vás, kteří jste si náš časopis oblíbili a

Pavel Pubec vypráví, jak první kartotéku klientů měl na stole

necháváte si jej pravidelně zasílat. Možnost zasílání emailem

v krabici od bot. Tenkrát se ještě nemovitosti nehledaly

nebo poštou domů zůstane zachována.

na internetu, ale ve výlohách domů a právě v inzertních

Aktuálně dojde ke snížení četnosti vydání za rok. Příští číslo,

časopisech. Někteří z našeho týmu, kteří pamatují tyto

Bulletin č.144, vyjde již v novém termínu během měsíce září.

pubcovské začátky, dodnes vzpomínají, jak se po vydání

O jeho vydání Vás budeme podrobně informovat na našich

Bulletinu a jeho roznosu do domácností, rozezněly ve firmě

webových stránkách.

telefony a recepční nestíhaly požadavky klientů vyřizovat.

Náš Bulletin by neměl být pouze inzercí jednotlivých

Čas však letí a posunul nás nejen do nových, moderních

nemovitostí, ale měl by se stát odborným realitním časopisem,

prostor vybavených počítači, obrazovkami a dotykovými

kde čtenáři najdou obecné i lokální informace z realitního

tablety, ale i o čtvrt století dál, do světa internetu. Žijeme v

trhu, informace z oborů příbuzných a souvisejících s realitami,

době, kdy informace jsou dostupné úplně všem na každém

informace právní, nově informace o financování nemovitostí a

kroku, a to doslova!

zůstanou v něm i události z naší “Pubcovské rodiny”, projekty a
zajímavé nemovitosti z naší nabídky.

Budeme ještě více online
Skutečnost, že po vydání Bulletinu u nás nezazvoní ani jeden

Veškeré Bulletiny si můžete kdykoli prohlížet online na našich

telefon, svědčí o tom, že s Vámi, našimi klienty, musíme začít

webových stránkách. V QR kódu níže je na ně uveden odkaz.

komunikovat jinak a jinde…na internetu! Tam také bude

Můžete si také objednat jejich odběr emailem nebo zaslání

směřovat naše letošní pozornost. Rádi bychom v tomto

vytištěného Bulletinu ve fólii přímo do Vaší poštovní schránky.

roce podpořili propagaci našich služeb pomocí tzv. online

Stačí, když kontaktujete naši recepci.

marketingu (= souhrnné označení pro propagaci produktů,
služeb či jiných aktivit v prostředí internetu). Důležitou částí

Věřím, že uvedené změny budou pro Vás přínosem.

změn, bude vývoj firemního blogu. Jeho prostřednictvím
bychom Vás průběžně informovali o aktuálním dění

Kristýna Vyčítalová

na realitním trhu, přinášeli Vám zajímavosti a novinky
související s bydlením, radili Vám, trochu Vás vzdělávali
v oblasti realit, odpovídali přímo na Vaše dotazy a třeba Vás
i trochu inspirovali…
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Zadejte číslo inzerátu
do vyhledávání na www.pubec.cz
a získejte detailnější informace
o nemovitosti.

Byty.
Prodej | PL11068VM

Prodej | PL11144JK

Prodej | PL11159JK

Prodej bytu 3+1 s lodžií

Byt 4+1 s lodžií a sklepem

Prodej družstevního bytu 2+1

město Horní Bříza, Jedlová ulice

Plzeň - Bolevec, Manětínská ulice

město Dobřany, ul. třída 1. Máje

Cena

Bc. Veronika Martínková

Cena

Ing. Jan Kantner

Cena

Ing. Jan Kantner

1.790.000,-

734 573 944

2.790.000,-

739 367 279

2.050.000,-

739 367 279

En. náročnost: 210 kWh/m² | Třída D

En. náročnost: 132 kWh/m² | Třída C

UP 59 m2 | Třída G

Prodej | PL11101AL

Prodej | PL11182VM

Prodej | PL11170JK

Družstevní byt 2+1 s lodžií a sklepem

Cihlový byt 2+kk s balkónem

Byt o dispozici 2+kk s garáží

město Rokycany, ulice J. Růžičky

okres Plzeň - sever, obec Tlučná

město Železná Ruda, Špičácká ulice

Cena

Mgr. Alena Kohoutová

Cena

Bc. Veronika Martínková

Cena

Ing. Jan Kantner

1.830.000,-

604 269 784

2.200.000,-

734 573 944

3.599.000,-

739 367 279

UP cca 54 m2 | Třída G

UP cca 56 m2 | Třída G

Reference | PL9610ZH

UP cca 42 m2 + garáž 26 m2 | Třída G

Prodej | PL10984-3PL

Referenční projekt “Byty Starý Plzenec”

Představujeme Vám úspěšně zrealizovaný prodej

Starý Plzenec - Herejkova ulice

ulici ve Starém Plzenci!

bytů v rekonstruovaném bytovém domě v Herejkově

Prodej bytu 2+1 s parkováním
Plzeň - centrum, Koperníkova ulice

Byty byly nabízeny ve velikostech 1+kk, 1+1, 2+kk a

Kompletně
prodáno!

Bc. Zdeněk Helma

mezonety 2+kk s výměrami od 22 do 56 m2

734 754 067

s možností dokončení bytu “na klíč”.

Převod bytů byl osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí!
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REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 22 67 67

Cena

Petra Lehká

2.700.000,-

731 150 344

Užitná plocha 85 m2, En. náročnost: 122 kWh/m² | Třída E

Otevírací doba: Po - Čt: 09:00 - 17:00, Pá: 09:00 - 15:00

Zajímavosti a nabídky nemovitostí
hledejte i na našem Facebooku
www.facebook.com/rkpubec

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.pubec.cz

Prodej | PL11100AL

Prodej | PL11138JK

Prodej | PL10984-5PL

Prodej bytu 3+1 s dílnou

Byt o dispozici 1+1

Prodej bytu 2+1 s parkováním

obec Heřmanova Huť, Revoluční ul.

Plzeň - Skvrňany, Macháčkova ulice

Plzeň - centrum, Koperníkova ulice

Cena

Mgr. Alena Kohoutová

Cena

Ing. Jan Kantner

Cena

Petra Lehká

1.950.000,-

604 269 784

1.500.000,-

739 367 279

2.750.000,-

731 150 344

UP cca 68 m2 | Třída G

UP bytu: 40 m2; En. náročnost: 71 kWh/m² | Třída C

Užitná plocha 85 m2, En. náročnost: 122 kWh/m² | Třída E

Prodej | PL11181AL

Novostavba | PL10000ZH

Rekonstruovaný byt 2+kk
Plzeň - Doubravka, Masarykova ulice
Cena

Mgr. Alena Kohoutová

2.090.000,-

604 269 784

UP cca 47 m2 | Třída G

Poslední
byty!

Prodej | PL11174JK

Panorama Bolevák
Exkluzivní střešní byty 3+kk s terasami
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,
ke každému bytu.
Termíny dokončení: 06/2019

Byt 2+kk s garáží na Šumavě

Cena již od

Bc. Zdeněk Helma

5.650.000,-

Špičák, lokalita Sruby

734 754 067

Poslední 2 volné byty 3+kk!

Cena

Ing. Jan Kantner

2.650.000,-

739 367 279

UP bytu cca 36 m2 , garáž 16 m2 | Třída G

Nenašli jste požadovanou nemovitost? Zadejte si poptávku na www.pubec.cz
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Novostavby.

Unikátní projekt v Plzni na Borech

Unicity
Plzeň
Unicity Plzeň je bytový projekt v těsné blízkosti Západočeské univerzity
v Plzni na Borech s celkem 542 byty.
Budovy projektu vytvoří po výstavbě moderní bydlení pro všechny
skupiny zájemců, tedy jak pro širokou veřejnost, tak i pro studenty
plzeňských univerzit a zaměstnance pracující v okolí Borských polí.

1. a 2. etapa: PRODÁNO!
3. etapa obsahuje 102 jednotek ve 3 budovách B1, B2 a B3.
Prodej budovy B1 zahájen!
Třetí etapa nabídzí byty všech velikostí (1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk), všechny

Číslo inzerátu: PL9600VM

byty mají balkón, terasu nebo předzahrádku. Ke každému bytu je nutné

Kontakt na makléře:

přikoupit garážové parkovací stání (230.000,- Kč vč. DPH) a sklepní kóji

Bc. Veronika Martínková l 734 573 944

(17.250,- Kč/m2 vč. DPH).

email: martinkova@pubec.cz
www.pubec-novostavby.cz

Výstavba zahájena | dokončení na přelomu roku 2020/2021
MIL
ON
CAPITAL

Investoři:

Bydlení v centru Plzně
ZKOLAUDOVÁNO!

Byty Poděbradka I.
Zbývají k prodeji byty 3+kk v 8 podlaží!
V rámci projektu Byty Poděbradka jsou nabízeny převážně byty
s dispozicí 2+kk a 3+kk s balkónem nebo prostornou terasou.
Atraktivitu projektu podporuje mimo jiné i to, že bytový dům je
projektován jako nízkoenergetický v kategorii A, tedy s velmi nízkými
náklady na bydlení.

Byt 3+kk s terasou a krásným výhledem na Plzeň

Číslo inzerátu: PL10600JK
Kontakt na makléře:

cena již od 3.790.000,- Kč

Ing. Jan Kantner l 739 367 279
email: kantner@pubec.cz

Poslední byty 2+kk:

www.pubec-novostavby.cz

cena již od 42.300,- Kč / m
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Investor: EXTRA MULTI COLORE a.s.
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Certifikace
budovy

BREEM

Administrativní budova v centru Plzně

Šumavská
GATE
Administrativní budova čítá 5 nadzemních
a 2 podzemní podlaží s celkovým počtem
8 000 m2 kancelářských a 1 300 m2 obchodních ploch.
Najdete ji v těsné blízkosti plzeňského vlakového a
autobusového nádraží.
K dispozici je 190 parkovacích stání, 4 výtahy
(jeden cargo), společná recepce 24/7, kolárna, sprchy a
nabíjecí stanice pro elektromobily.
Na každém patře se nachází venkovní terasa.

jaro 2019

jaro 2021

Číslo inzerátu: PL10864MA

zahájení stavby

předání k užívání

Kontakt na makléře:
Bc. Michal Mašek l 733 108 284
email: masek@pubec.cz

Detailní informace na:

www.pubec-novostavby.cz

www.pubec-novostavby.cz

Investor: Šumavská Gate s.r.o.

Řadové rodinné domy
V Plzni za

11 minut!

Řadovky Myslinka
Projekt Myslinka nabízí v 1. etapě B1 20 domů o velikosti 4+kk,
celkem čtyři bloky po pěti domech. Tato etapa bude dokončena
ve 2. čtvrtletí 2019. Každý dům má k dispozici vlastní zahradu,
venkovní parkovací stání a většina i venkovní sklad na zahradní
nářadí, který je rovněž součástí domu.
Domy jsou stavěny v nízkoenergetickém standardu
s aktivní rekuperací, ale lze je, přidáním venkovních žaluzií
a solárních panelů, změnit na domy pasivní.
Projekt nabízí komfortní a klidné bydlení pro všechny věkové
skupiny. V této lokalitě bude vybudováno několik dětských
hřišť, multifunkční hřiště na malou kopanou, basketbal, volejbal,
nohejbal a dva tenisové kurty.
Ve spolupráci s obcí Myslinka se připravuje i přírodní park o rozloze

Číslo inzerátu: PL11035VM

téměř 14.000 m2. V areálu je plánovaná i mateřská škola, obchod se
smíšeným zbožím a restaurace s venkovním posezením.

Kontakt na makléře:
Bc. Veronika Martínková l 734 573 944
email: martinkova@pubec.cz
www.pubec-novostavby.cz

Investor: Myslinka CZ s.r.o.

Obec Myslinka se nachází 10 km západně od Plzně. Výborné je
napojení na dálnici D5, exit Nýřany je vzdálený 5 minut jízdy autem.
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Právo.
ve vlastnictví pouze chata bez příjezdové cesty, o kterou již zájemce
ztratí zájem či chatu prodám s velkou finanční ztrátou. I v tomto
případě by mělo novelou dojít ke zrušení předkupního práva,
aby odpadly i tyto problémy.
Současná úprava
Dle současné právní úpravy mají spoluvlastníci nemovité věci
předkupní právo k převáděnému spoluvlastnickému podílu (úplatné
i bezplatně). Výjimku tvoří převod na osobu blízkou.

Novela úpravy
předkupního práva

Postup výkonu nabídky převodu spoluvlastnického podílu
a využití předkupního práva je popsán v ustanovení § 2140
a následující zákona č. 89/2012 Sb.. Pokud spoluvlastník neprojeví
zájem o využití svého předkupního práva do
3 měsíců od uskutečnění nabídky, tedy pokud nesdělí, že má zájem
koupit nebo neuhradí kupní cenu sjednanou mezi prodávajícím a
kupujícím, jeho předkupní právo zaniká.
Navrhovaná úprava
Úprava navrhovaná Ministerstvem pro místní rozvoj počítá s tím,

Když 1. ledna 2018 nastala účinnost zákona, který znovu zavedl

že dojde k omezení předkupního práva mezi spoluvlastníky, a to tak,

zákonné, časově neomezené předkupní právo, vyvolala tato změna

že bude vyloučena aplikace úpravy obsažené v ustanovení § 1124 a

vlnu emocí a obav, co s sebou v praxi přinese.

ustanovení § 1125 občanského zákoníku na případy, kdy s jednotkou
je převáděn:

Velké a praktické problémy s realizací předkupního práva se začaly
objevovat ve vztahu k prodeji garážových stání či sklepů, které jsou

● spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor

vymezeny jako nebytová jednotka (nebytová jednotka ve vlastnictví

nebo soubor nebytových prostor, který s ní funkčně souvisí.

více vlastníků s právem užívání garážového stání či sklepa) a které měly
být prodány současně s bytem. Právě toto v praxi převod bytu

● spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která funkčně souvisí

s garážovým stáním či sklepem velmi komplikuje, neboť je nutné

s nemovitou věcí, k níž je vlastnické právo rozděleno na vlastnické

u převodu spoluvlastnického podílu na nebytové jednotce dodržet

právo k jednotkám.

zákonné principy a regule. V některých případech však toto může
znamenat velké komplikace při prodeji bytu a nemusí vůbec k převodu

Jedná se o dva odlišné případy

bytu dojít nebo za velmi sníženou kupní cenu. V případě, že některý

1. V prvém případě se jedná o situaci, kdy je převáděna bytová jednotka

ze spoluvlastníků využije svého předkupního práva, případný zájemce

a s ní spoluvlastnický podíl na nebytové jednotce, typicky na garáži či

o koupi ztratí zájem nebo požaduje velmi výrazné snížení kupní ceny.

sklepu.
2. V druhém případě se jedná o situaci, kdy je převáděna bytová

Výše jsem se dotkla garážových stání či sklepů, které jsou vymezeny

jednotka a s ní spoluvlastnický podíl na pozemku, který funkčně souvisí

jako jednotka ve vlastnictví více spoluvlastníků, na což myslí

s bytovou jednotkou.

chystaná novela občanského zákoníku. Pokud by novela prošla celým
zákonodárným procesem, znamenalo by to zrušení překupního práva

Citovaná novela bude předložena k projednání Poslaneckou

k takto vymezeným nebytovým jednotkám a odpadlo by velké

sněmovnou a bude muset projit zákonodárným procesem. Navrhovaná

množství problémů s tímto spojených.

účinnost je k 01. 01. 2020. Dojde-li ke schválení, určitě Vás o této změně
budeme informovat.

V praxi se ale setkáváme s neméně závažným problémem, a to je
spoluvlastnictví k pozemku, jež je příjezdovou cestou. Konkrétně
to znamená, že jsem např. vlastníkem chaty, ke které jezdím přes
pozemek, na němž mám spoluvlastnický podíl, tj. „příjezdový“ pozemek
je ve vlastnictví více osob. Pokud bych chtěla chatu prodat, musím
nejdříve nabídnout ke koupi spoluvlastnický podíl na „příjezdovém“
pozemku ostatním spoluvlastníkům. Může se stát, že některý
ze spoluvlastníků svého předkupního práva využije a mne zůstane
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Mgr. Monika Štuksová
Právní oddělení

Téma.
ujednat cokoli, pokud se na tom shodnou a podle dohodnutého se
budou chovat. Ale v případě vymáhání plnění při soudním sporu
jsou ujednání, která jsou v rozporu se zákonem, neplatná a tudíž
nevymahatelná.
Nejdůležitější věcí je proto pečlivý výběr budoucího nájemníka. A to
je přesně to, co je na pronajímání bytu nejrizikovější. Přestože vlastník
udělal vše pro to, aby si zájemce o nájem prověřil (nahlédl do rejstříku

Pronájem bytu.
Výnos, ale i riziko
podnikání.

dlužníků, apod., nájemce složil předem nájemné na první měsíc, zálohy
na služby a kauci, vlastník se s ním osobně předem setkal a zdál se
sympatický) a mohl se tak zdát jako vhodný kandidát, opak může být
pravdou. A dopředu to nelze předvídat.
Hovořím z vlastní zkušenosti. Pronajímali jsme byt v Praze. Nájemcem
byla rodina se 2 dětmi, oba rodiče řádně zaměstnaní, vypadali solidně.
Deset let vše fungovalo naprosto bez problémů. Nájemci platili
nájemné, zálohy na služby, hradili nedoplatky na energiích. Pak se
však dostali do finančních problémů a nastaly komplikace. Zpočátku
nájem platili občas, pak už vůbec ne. Přestože několikrát slibovali, že

V současné době se velmi často setkáváme s tím, že lidé kupují byty,
tzv. na investici. Byt nekupují pro své vlastní bydlení, ale za účelem
pronájmu třetím osobám. Z investovaných peněz jim ve formě
nájemného tak plyne pravidelný výnos. Jde o velmi častý a poměrně
bezpečný způsob investování. Ale všechno má svá „ale“ …

vše uhradí, že jde jen o dočasnou záležitost, skončilo to tak, že v našem
bytě bydleli přes rok, s velkými obtížemi se nám podařilo je po dohodě
vystěhovat a dlužné nájemné nám nikdy nezaplatili. Nakonec jsme byli
rádi, že se alespoň sami odstěhovali. Samozřejmě postup při neplacení
nájemného a vystěhování z bytu občanský zákoník upravuje, ale jde
o velmi komplikovaný a zdlouhavý proces, řešený soudní cestou. A

Přestože si to většina lidí neuvědomuje, a zvláště ti, co za účelem
pronájmu kupují byt prvně, jde v tomto případě o určitou formu
podnikání. A jak je známo, s podnikáním a s investicemi jsou spojená
určitá rizika. Přestože pronájem bytu se zdá jako nejjednodušší a
bezproblémová cesta jak získat ze své investice výnos, je nutné být
podrobně obeznámen se všemi aspekty týkající se pronájmu bytu a
být připraven na problémy, které mohou nastat a které nelze předem
ovlivnit.

pokud nájemník nemá žádný majetek a není bonitní, je pohledávka za
neuhrazeným nájemným v podstatě nedobytná.
Ne všechny případy pronájmu bytu však končí takovýmto způsobem,
to je extrémní situace. Ale vlastník bytu, který chce byt pronajímat,
musí být na tyto možné situace připraven a vědět, že s pronájmem bytu
je spojeno určité „riziko podnikání“. Pozitivní informace na závěr však je,
že dle naší praxe drtivá většina pronájmů funguje dobře a majitelé jsou
spokojeni.

V první řadě musí vlastník bytu znát velmi dobře právní úpravu
pronájmu bytu, aby věděl, jaká má práva, ale zejména povinnosti.
Bydlení je základní potřebou člověka a právo této potřebě poskytuje
zvláštní ochranu. Na nájemce je pohlíženo jako na „slabší“ stranu a
proto jsou jeho práva hájena více, než práva pronajímatele. Ustanovení
občanského zákoníku týkající se nájmu bytu, jsou tzv. kogentní, což
znamená, že je nelze smluvně upravovat nad rámec zákona, byť se

Mgr. Šárka Pubcová
Ředitel firmy

na tom obě strany dohodnou. Resp. strany si mohou ve smlouvě

Sebík
V sobotu 2.března 2019 se stala z naší
právničky Moniky Štuksové maminka, je to
kluk jako buk a jmenuje se Sebastián!

A 18. května 2019 si vzala Verča Pepu a stala

Lia

se z ní paní Linhartová! Novomanželům
srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí!

Další sobotu, 9.března 2019, se narodila realitnímu
makléři Janu Kantnerovi krásná holčička Lia!

8

Zadejte číslo inzerátu
do vyhledávání na www.pubec.cz
a získejte detailnější informace
o nemovitosti.

Byty, domy, chalupy, chaty.

Volejte makléřku
Bc. Veroniku Brotanovou:

739 628 321

Prodej | PL11192VM

Prodej | PL11093AL

Prodej bytu 3+1 s lodžií

Dvougenerační rodinný dům

Plzeň - Vinice, Brněnská ulice

Plzeň - Lobzy, Dlouhá ulice

Cena

Bc. Veronika Martínková

Cena

Mgr. Alena Kohoutová

2.690.000,-

734 573 944

6.100.000,-

604 269 784

UP bytu: 75 m2; En. náročnost: 86 kWh/m² | Třída C

UP 228 m2, plocha pozemku 642 m2 | Třída G

Prodej | PL11108AL

Prodej | PL11137JK

Prodej | PL11160MA

Prodej rodinného domu

Částečně rekonstruovaný RD s garáží

Prodej chaty s rozsáhlým pozemkem

okres Plzeň - sever, obec Vejprnice

okres Beroun, obec Hostomice

okres Plzeň - sever, obec Pňovany

Cena

Mgr. Alena Kohoutová

Cena

Ing. Jan Kantner

Cena

Bc. Michal Mašek

3.990.000,-

604 269 784

3.670.000,-

739 367 279

950.000,-

733 108 284

UP 82 m2, plocha pozemku 885 m2 | Třída G

En. náročnost: 535 kWh/m² | Třída G

UP 48 m2, pozemek 1.564 m2 , žumpa, elektřina

Prodej | PL10542PL

Prodej | PL11176JK

Prodej | PL10142MA

Rodinný dům s krásnou zahradou

Prodej rodinného domu

Funkcionalistická vila

Plzeň - sever, obec Krašovice

okres Rokycany, obec Smědčice

Plzeň - Doubravka, Masarykova ulice

Cena

Petra Lehká

Cena

Ing. Jan Kantner

Cena

Bc. Michal Mašek

5.299.000,-

731 150 344

3.200.000,-

739 367 279

22.000.000,-

733 108 284

En. náročnost: 183 kWh/m² | Třída C
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Pozemek 356 m2, el., plyn, žumpa, studna | Třída G

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

UP 1.222 m2, pozemek 1.100 m2

Otevírací doba: Po - Čt: 09:00 - 17:00, Pá: 09:00 - 15:00

Zajímavosti a nabídky nemovitostí
hledejte i na našem Facebooku
www.facebook.com/rkpubec

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.pubec.cz

Prodej | PL11148AL

Prodej | PL10791JK

Prodej | PL11084MA

Rodinný dům se zahradou

Prostorný RD s rozlehlou zahradou

Rodinný dům s rozsáhlým pozemkem

okres Rokycany, město Radnice

okres Rokycany, obec Cheznovice

obec Brůdek u Kdyně

Cena

Mgr. Alena Kohoutová

Cena

Ing. Jan Kantner

Cena

Bc. Michal Mašek

990.000,-

604 269 784

4.500.000,-

739 367 279

8.500.000,-

733 108 284

UP 86 m2, plocha pozemku 493 m2 | Třída G

En. náročnost: 135 kWh/m² | Třída C

Prodej | PL11053ZH

Prodej | PL10940JK

UP 397 m2, pozemek 4.610 m2 |

Rodinný dům se staveb. pozemkem

Rodinný dům s udržovanou zahradou

RD o dispozici 3+kk s rozsáhlou zahradou, kolnou a

okres Plzeň - město, obec Dýšina

okres Plzeň - sever, obec Čerňovice

přehrady. Přízemí nabízí vstupní předsíň, šatnu,

Cena

Bc. Zdeněk Helma

Cena

Ing. Jan Kantner

koutem s vybavenou kvalitní linkou vč. digestoře,

4.190.000,-

739 367 279

3.790.000,-

739 367 279

lednice, sporáku a trouby. Po dřevěném schodišti

zahrad. domkem je situován nedaleko Hracholuské
koupelnu s WC a obývací pokoj spojený s kuchyň.

UP 224 m , pozemek 2.027 m | Třída G
2

2

9

vyjdeme do patra, kde se nachází 2 ložnice a balkón.

UP 94 m², plocha pozemku 1.541 m | Třída G
2

Prodej | PL10998ZH

Prodej | PL11135-2PL

Prodej | PL10803VM

Prodej chalupy s krásným pozemkem

Stylová chalupa se stodolou

Prodej chaty v osadě Zlaté údolí

Plzeň - sever, Hadačka u Kralovic

okres Klatovy, obec Pocinovice

okres Plzeň - jih, obec Žákava

Cena

Bc. Zdeněk Helma

Cena

Petra Lehká

Cena

Bc. Veronika Martínková

850.000,-

739 367 279

850.000,-

731 150 344

195.000,-

734 573 944

UP 60 m2, pozemek 1.316 m2

UP 124 m2, pozemek 714 m2

UP 25 m2, plocha pozemku 1 m2

Nenašli jste požadovanou nemovitost? Zadejte si poptávku na www.pubec.cz
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Zadejte číslo inzerátu
do vyhledávání na www.pubec.cz
a získejte detailnější informace
o nemovitosti.

Pozemky, komerční nemovitosti.

Volejte makléřku
Veroniku Rubriciusovou:

739 628 321

Prodej | PL11057JK

Prodej | PL10734VM

Stavební pozemek pro bydlení

Pozemek pro stavbu rodinného domu

Plzeň - Doubravka, lokalita Švabiny

Plzeň - sever, obec Hromnice

Cena

Ing. Jan Kantner

Cena

Bc. Veronika Martínková

2.900,-/m2

739 367 279

1.399.000,-

734 573 944

Plocha pozemku 4.262 m²

Plocha pozemku 1.742 m², elektřina, plyn, vodovod

Prodej | PL10802PL

Prodej | PL10976JK

Prodej stavebních pozemků

Předmětem prodeje jsou tři stavební pozemky o

Plzeň - sever, obec Blatnice u Nýřan

Pozemky se nachází v zastavitelné části obce, určené

výměře 1.440 m2, 1.521 m2 a 1.602 m2.
územním plánem pro bydlení v nízkopodlažních

Cena

Ing. Jan Kantner

domech. Pozemky jsou rovinaté, upravené a bez

750,-/m2

739 367 279

oplocení. Součástí nabídky je také podíl ve výši 1/6
na přístupové cestě.

Jedinečný stavební pozemek
okres Plzeň - město, obec Mokrouše
Cena

Petra Lehká

1.390,-/m2

731 150 344

Plocha pozemku 2.504 m², el., vodovod, kanalizace, plyn

Pozn.:750,-/m + podíl ve výši 1/7 na zasíťování pozemků
2

Prodej | PL10644PL

Prodej | PL11021VM

Prodej | PL11055VM

Prodej stavebního pozemku

Prodej stavebního pozemku

Prodej stavebního pozemku

Plzeň - Skvrňany, Křimická ulice

okres Rokycany, obec Břasy

obec Třemošná, část obce Záluží

Cena

Petra Lehká

Cena

Bc. Veronika Martínková

Cena

Bc. Veronika Martínková

1.240.000,-

731 150 344

1.100,-/m2

734 573 944

2.250.000,-

734 573 944

Plocha pozemku 604 m²
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Plocha pozemku 783 m²

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

Plocha pozemku 747 m²

Otevírací doba: Po - Čt: 09:00 - 17:00, Pá: 09:00 - 15:00

Zajímavosti a nabídky nemovitostí
hledejte i na našem Facebooku
www.facebook.com/rkpubec

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.pubec.cz

Prodej | PL11001JK

Prodej | PL11016VM

Prodej | PL11051AL

Prodej pozemku pro výstavbu RD

Rozsáhlý pozemek pro bydlení

Prodej stavebních pozemků

obec Nezvěstice, Olešná

obec Stupno u Břas

okres Plzeň - sever, Obora u Kaznějova

Cena

Ing. Jan Kantner

Cena

Bc. Veronika Martínková

Cena od

Mgr. Alena Kohoutová

1.970,-/m2

739 367 279

550,-/m2

734 573 944

1.440,-/m2

604 269 784

Plocha pozemku 871 m², všechny IS k dispozici

Plocha pozemku 5.812 m²

Různé výměry

Prodej | PL10275ZH

Prodej | PL10984-9PL

Prodej | PL11134MA

Stavební pozemek pro bydlení

Obchodní prostory s parkováním

Prodej výrob. a skladovacího areálu

Plzeň - sever, obec Trnová - Vísky

Plzeň - centrum, Koperníkova ulice

město Přeštice, Průmyslová ulice

Cena

Bc. Zdeněk Helma

Cena

Petra Lehká

Cena

Bc. Michal Mašek

295.000,-

734 754 067

2.010.000,-

731 150 344

15.500.000,-

733 108 284

Plocha pozemku 685 m2, el. ve sloupku, vodovod

En. náročnost: 122 kWh/m² | Třída E

En. náročnost: 118 kWh/m² | Třída E

Prodej | PL10825JK

Prodej | PL10763ZH

Prodej | PL9024-1MA

Komerční stavební pozemky

Prodej stavebního pozemku

Stavební pozemky pro obchod. zónu

město Starý Plzenec, Bezručova ulice

Plzeň - jih, obec Nebílovy

Plzeň - Doubravka, Rokycanská ulice

Cena

Ing. Jan Kantner

Cena

Bc. Zdeněk Helma

info o ceně

Bc. Michal Mašek

2.500,-/m2

739 367 279

2.390.000,-

739 367 279

v RK

733 108 284

Plocha pozemku 2.945 m²

Plocha pozemku 1.459 m2, el., vodovod, kanalizace

Pozemek 105.766 m2

Nenašli jste požadovanou nemovitost? Zadejte si poptávku na www.pubec.cz
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Zadejte číslo inzerátu
do vyhledávání na www.pubec.cz
a získejte detailnější informace
o nemovitosti.

Komerční nemovitosti.
Prodej | PL10348-1MA

Prodej | PL10895MA

Ubytovací objekt v lyžařském centru

Předmětem prodeje jsou objekty bývalé školy v

okres Sokolov, obec Stříbrná u

tří staveb - hl. budovy s jídelnou, spol. místností,

přírodě nedaleko Bublavy. Komplex se skládá ze
kanceláří, tělocvičnou atd. Dále ze dvou přilehlých

Cena

Bc. Michal Mašek

totožných budov s 8 pokoji a s vlastní koupelnou.

8.990.000,-

733 108 284

Součástí prodeje jsou i rozlehlé pozemky a
zpracovaný projekt na úpravu celého komplexu.

Byt. dům a areál pro výrobu a skladov.
město Cheb, Pobřežní ulice
Cena

Bc. Michal Mašek

20.350.000,-

733 108 284

UP 3.363 m2, pozemek 4.577 m2 | Třída G

UP 2.480 m2, poz.: 10.904 m2, el., vod., kanalizace | Třída

Prodej | PL10296ZH

Prodej | PL11056ZH

Prodej | PL10896MA

Prodej zemědělského areálu

Prodej činžovního domu - ubytovny

Komerční objekt u lyžařského vleku

Plzeň - sever, obec Lochousice

Plzeň - Slovany, Guldenerova ul.

okres Sokolov, obec Stříbrná u Bublavy

Cena

Bc. Zdeněk Helma

Cena

Bc. Zdeněk Helma

Cena

Bc. Michal Mašek

3.800.000,-

734 754 067

19.500.000,-

734 754 067

3.390.000,-

733 108 284

UP 962 m², plocha pozemku 31.958 m2 | Třída G
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UP 821 m², plocha pozemku 377 m2 | Třída G

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

UP 446 m2, pozemek 1.059 m2 | Třída G

Otevírací doba: Po - Čt: 09:00 - 17:00, Pá: 09:00 - 15:00

Zajímavosti a nabídky nemovitostí
hledejte i na našem Facebooku
www.facebook.com/rkpubec

Kompletní nabídku nemovitostí najdete na www.pubec.cz

Prodej | PL10968ZH

Prodej | PL11026ZH

Prodej činžovního domu
Plzeň - centrum, nám. Republiky

Prodej bývalého pohostinství s bytem

Ojedinělá nabídka:
Secesní činžovní dům na náměstí Republiky v

okres Plzeň - jih, obec Roupov

Plzni z roku 1903 od stavitele F. Kotka. Budova

s byty a nebytovými prostory, která je součástí

Cena

Bc. Zdeněk Helma

38.750.000,-

734 754 067

městské památkové rezervace, je čtyřpodlažní s
podsklepením a užitnou plochou cca 1200 m .
2

Cena

Bc. Zdeněk Helma

1.550.000,-

734 754 067

Celková výměra pozemku činí 448 m2.
UP 313 m², plocha pozemku 268 m2 | Třída G

UP cca 1.291 m2, pozemek 448 m2 | Třída G

Prodej | PL10915AL

Prodej | PL10379MA

Prodej činžovního domu

Chatová osada s restaurací a bazénem

Ubytovací a rekreační zařízení

Plzeň - centrum, Šumavská ulice

okres Klatovy, obec Hnačov

okres Sokolov, obec Kraslice

Cena

Mgr. Alena Kohoutová

Cena

Bc. Michal Mašek

Cena

Bc. Zdeněk Helma

16.600.000,-

604 269 784

6.490.000,-

733 108 284

3.189.000,-

734 754 067

Užitná plocha 880 m2 | Třída G

Nové

cca 16 objektů, pozemek 18.627 m2

Prodej | PL10890ZH

En. náročnost: 240 kWh/m² | Třída E

Prodej | PL10142MA

Reprezentativní sídlo firmy

Funkcionalistická vila stavitele Tomáška, v Plzni

Plzeň - Doubravka, Masarykova ulice

dle projektu architekta Víška a nabízí 3 nadzemní

na Doubravce vznikla roku 1933, byla postavena
podlaží. Je v dobrém stavu, vyklizená a připravená

Cena

Bc. Michal Mašek

pro další majitele. Lze ji užívat jako rodinný dům,

22.000.000,-

733 108 284

sídlo firmy nebo jako budovu určenou k pronájmu
a výnosu.

UP 1.222 m , pozemek 1.100 m
2

2

Nenašli jste požadovanou nemovitost? Zadejte si poptávku na www.pubec.cz
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Zadejte číslo inzerátu do
vyhledávání na www.pubec.cz
a získejte detailnější informace
o nemovitosti.

Pronájem.
Pronájem | PL11187KE

Pronájem | PL10914PL

Pronájem | PL11009-2MA

Byt 1+kk s lodžií a parkovacím stáním

Cihlový byt s dispozicí 3+1

Pronájem obchodních prostor

Plzeň - Slovany, Sladová ulice

Plzeň - město, ul. Zámečnická

Tachov - centrum, ul. K. H. Borovského

Cena bez režie

Jakub Kejval

Cena bez režie

Petra Lehká

Cena bez režie

Bc. Michal Mašek

8.000,-/měsíc

733 122 250

11.000,-/měsíc

731 150 344

35.000,-/měsíc

733 108 284

UP bytu 26 m²; En. náročnost: 87 kWh/m² | Třída B

UP bytu 91 m²; | Třída G

Užitná plocha 254 m² | Třída G

Pronájem | PL11081ZH

Pronájem | PL10746VM

Pronájem | PL11109KE

Byt 1+kk s lodžií a parkovacím stáním

Komerční prostory u hranič. přechodu

Byt 1+kk s parkováním v novostavbě

Plzeň - Slovany, Sladová ulice

obec Nemanice-Lísková

Plzeň - Valcha, Křepelková ulice

Cena bez režie

Bc. Zdeněk Helma

Cena bez režie

Bc. Veronika Martínková

Cena bez režie

Jakub Kejval

8.000,-/měsíc

734 754 067

15.000,-/měsíc

734 573 944

8.500,-/měsíc

733 122 250

En. náročnost: 87 kWh/m² | Třída B

Užitná plocha 352 m2 | Třída G

En. náročnost: 106 kWh/m² | Třída B

Příští číslo našeho Bulletinu
ve zcela nové podobě vyjde
v průběhu měsíce září 2019.
Změna otevírací doby
Realitní kanceláře Pubec!
pondělí - čtvrtek: od 9 do 17 hod
pátek: od 9 do 15 hod

Vážení klienti, dochází ke změně vydání realitního bulletinu. V příštích
číslech budeme odpovídat mimo jiné i na Vaše dotazy. Neváhejte a ptejte
se nás na telefonu 800 888 210 nebo pište své dotazy na info@pubec.cz.

Pro více informací sledujte průběžně www.pubec.cz!

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

Otevírací doba: Po - Čt: 09:00 - 17:00, Pá: 09:00 - 15:00

