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Od 2. října 2006
nás najdete

Vaším partnerem
na trhu s nemovitostmi

v reprezentativních
prostorách
pobočky ČSOB

PŘEČTĚTE SI UVNITŘ LISTU:
Jak dlouho bude trvat prodej Vaší nemovitosti
v realitní kanceláři?
čtěte na str. 3
Kdo se podílí v realitní kanceláři na prodeji Vaší
nemovitosti?
čtěte na str. 3
Nemovitosti najdete přeložené do anglického
a německého jazyka na www.pubec.cz

Plzeň, Americká 60
ve 3. patře

POZOR!
29. září má Realitní kancelář Pubec
z technických důvodů zavřeno!

Jaké výhody zájemcům o nemovitost přinese společná adresa Realitní kanceláře Pubec
a pobočky ČSOB, Plzeň, Americká?
Na to jsme se zeptali zástupců obou společností, Pavla Pubce a Karla Bendy

Ing. Pavel Pubec,
ředitel Realitní kanceláře Pubec
Když jsem před více jak 16 lety
zakládal tuto ﬁrmu, začínal jsem
ve svém bytě na Americké
56. V ložnici jsem měl pod
oknem stůl, židli, telefon a
ohromnou chuť začít. Bylo
mi v té době 42 let. Pak
přišli postupně blízcí spolupracovníci. Kancelář jsem
zřídil z bývalé prádelny na
půdě, tu jsem rozšířil na
celou půdu, pak přešel do
půdních prostor v sousedním domě atd. Najednou
nás bylo 20 a prostory začaly být nevyhovující,
byť jsme je vybavili klimatizací, novým nábytkem.
Vaše nároky zcela logicky stoupají.

Hledal jsem sídlo ﬁrmy které by splnilo tyto požadavky:
- frekventovaná jedna z hlavních obchodních ulic
v Plzni
- perfektní dům velice známý velkému okruhu lidí
s významným architektonickým výrazem
- bezproblémové parkování pro klientelu včetně
bezbariérového přístupu
- blízkost bankovního domu, úřadů, apod.
- dostatečně velké reprezentativní prostory klimatizované a zabezpečené
- pokud možno nedaleko stávajícího sídla ﬁrmy
Opět se prokázalo, že solidní a schopná realitní
kancelář zvládne i tento velice náročný úkol.
Zvládli jsme ho.
Od pondělí 2. 10. 2006 Vás rádi přivítáme v novém sídle ﬁrmy v pobočce ČSOB na Americké
60 v Plzni ve 3. patře na ploše cca 600 m2 .
Připraveny budou perfektní prostory – recepce,
pracoviště pro až 12 makléřů, právní a ekonopřípadech rádi poskytnou bezplatné poradenství,
samozřejmě dle individuálních potřeb a možností
zajistí vhodný typ půjčky či pojištění.

Ing. Karel Benda,
ředitel pobočky ČSOB,
Plzeň, Americká 60
Jednoduše vyřízení všech
potřeb na jednom místě.
Řada klientů realitní kanceláře zároveň řeší způsob
ﬁnancování,
případně
vhodný typ pojištění. Je přitom jedno, zda se zajímají o
nové bydlení či prostor pro
podnikání.
Naši specialisté v obou

Nespornou výhodou, která klientům ušetří spoustu času a zvýší jejich bezpečí, je možnost vyřešit
přímo v místě veškeré případné hotovostní i bezhotovostní transakce. Klienti jistě ocení i rychlost
a zjednodušení úvěrového procesu.

mický servis, odd. reklamy a technické zázemí,
včetně 6 jednacích místností až pro 20 klientů.
Ve vstupní hale bude umístěna naše aktuální
nabídka nemovitostí s nabídkou hypoték apod.
V září budou provedeny nezbytné úpravy interiéru, nový informační a propagační systém
apod.
Do středy 27. září jsme Vám k dispozici ještě
v původním sídle, 28. září je státní svátek, 29.
září z technických důvodů bude zavřeno a od
pondělí 2.10. od 9.00 Vás přivítáme v nových
prostorách.
Provozní doba bude od 9.00 do 17.00 hod od
pondělí do čtvrtka a v pátek od 9.00 do 15.00,
mimo tuto dobu po dohodě s příslušným makléřem či pracovníkem ﬁrmy neomezeně.
Děkujeme za Vaši přízeň a od 2. 10. 2006 se na
Vás těšíme v novém sídle ﬁrmy v Plzni.

cování nákupu nemovitosti, jsou rozhodnuti, co
chtějí koupit.
Přítomností RK Pubec v prostorách naší pobočky získávají vynikající možnost informovat se na
jednom místě i o nabídce na trhu nemovitostí, a
to u zkušených odborníků, kteří tvoří tým Pavla
Pubce.

Existence kvalitního ﬁnančního poradenství doslova na dosah je výrazným prvkem pro zvýšení
komfortu zákazníků realitní kanceláře.

Jsem přesvědčený, že společné působení
renomované realitní kanceláře a silné banky je
ideální kombinací, kterou ocení všichni zájemci
o nemovitost.

Zdaleka ne všichni klienti, kteří se k nám do
banky přicházejí poradit o možnostech ﬁnan-

Tímto si čtenáře dovoluji pozvat k nám do pobočky, aby se sami přesvědčili.

ČSOB a REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC společně na stejné adrese
REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 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.
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ŘADOVÝ ČINŽOVNÍ DŮM V PLZNI NA SLOVANECH
Třípodlažní, kompletně podsklepený řadový dům v blízkosti
Mikulášského nám. V přízemí, 1. a 2. poschodí objektu je
6 bytů 1+1 a 2+1 (2 s regulovaným, 3 s tržním nájemným a
1 neobsazený byt). Půdní prostory pro případné vybudovaní vestavby. Část bytů byla zrekostruována (výměna oken,
rekontr. koupelny a v jednom bytě provedeno nové etážové
topení). Součástí je menší zatravněný poz. ve vnitrobloku.
Cena: 4 900 000 Kč (175 000 EUR)
Č. akce: 3242JP

ŘADOVÝ ČINŽ. DŮM V PLZNI UL. KARDINÁLA BERANA
Čtyřpodlažní, řadový činž. dům, zcela podskl. s polovinou
podkroví upravenou na byty je na klidném místě s možn.
parkování v přilehlé ulici. Z celk. počtu 11-ti pronajatých bytů
I. a II. kat., má 5 bytů nájemné smluvní, ostatní byty mají
nájemné regulované. V roce 1995 byla provedena rekonstr.
střešního pláště. Dům je v dobrém tech. stavu. Inž. sítě: el.
230/400 V, plyn, vodovod, kanalizace, telefon, kabel. TV
Cena: 8 990 000 Kč (321 100 EUR)
Č. akce: 3119PO

KOMPLEX DVOU ČINŽOVNÍCH DOMŮ
V RADOBYČICKÉ UL. V PLZNI
Domy mají společný dvorní trakt s možností parkování
a jsou v blízkosti středu města. Severní štít domu je vhodný
pro umístění reklamy. V domě č. 6 je v přízemí pronajatý
obchod s potravinami za smluvní nájemné, v 1. patře jsou
2 pronajaté byty IV. kategorie s regulovaným nájemným.
V domě č. 8 je v přízemí průjezd do dvorního traktu, dále
kancelářské nebytové prostory v přízemí a v 1. patře.
Cena: 7 600 000 Kč (271 430 EUR)
Č. akce: 3080PO
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Cena: 1 590 000 Kč (56 800 EUR)
Č. akce: 2974PO

Cena: 9 900 000 Kč (353 570 EUR) včetně
kompletního zařízení
Č. akce: 2880PO

OBCHODNÍ PROSTORY
V CENTRU PLZNĚ
Jedná se o přenechání pronájmu zavedené
cukrárny, včetně kompletního vnitřního vybavení ve Smetanových sadech.
Prostory (cca 68 m2) jsou rozděleny na obchod, 2 přípravny, 2 sociální zařízení.
Je zde možnost využívat veřejné prostranství před provozovnou.

Cena: 4 390 000 Kč (156 790 EUR)
Č. akce: 3163PO

Cena: včetně zařízení při osobním jednání
Č. akce: 2978JP

OBJEKT PRO LEHKOU VÝROBU
A SLUŽBY V HOLÝŠOVĚ
Objekt (585 m2) má v přízemí vstup, zádveří, schodiště do 1. patra, prostor dílny, sklad,
kuchyňku, el. rozvodnu, soc. zařízení, plynové kotle. V 1. patře je ubytovna s 11 pokoji, kancelář, umývárna, kuchyňka, WC pro
muže a ženy. K prodeji nebo k pronájmu.

Cena: 2 650 000 Kč (94 600 EUR)
Č. akce: 2746PO

Cena: 990 000 Kč (35 360 EUR)
Č. akce: 2733PO

PRODEJ

BYTOVÝ DŮM V KAZNĚJOVĚ
Dvoupodlažní, plně podsklepený, zděný
bytový dům s půdním prostorem a možností půdní vestavby, obsahuje celkem
6 bytů II. kategorie 2+1 a 0+1 z toho 2 jsou
pronajaté. Objekt je napojen na el. energii,
vodovod, kanalizace do jímky, vytápění
v bytech lokální.
Pozemek 2566 m2

PRODEJ

OBJEKT PRO PODNIKÁNÍ I BYDLENÍ
V HORNÍ BŘÍZE
Původní objekt vily, částečně podsklepený,
s upraveným podkrovím. Lze využít pro
ubytování, v kombinaci s poskytováním
služeb (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a
pod.), sídlo ﬁrmy nebo upravit pro bydlení.
Objekt je ve velmi dobrém technickém
stavu. RK doporučuje.

PRODEJ

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: 950 000 Kč (33 900 EUR)
Č. akce: 2555PO

PRODEJ

Cena: prodej: 4 450 000 Kč (158 930 EUR)
pronájem: 450 Kč/m2/rok (16 EUR)
Č. akce: 2963PO

PRODEJ

PRODEJ
OBJEKT PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ
VE KDYNI
Jednopodlažní halový objekt (4 070 m2) je
v části obce s průmyslovou zástavbou.
Hraniční přechod Všeruby cca 7 km,
přechod Folmava - cca 24 km. Inž. sítě:
el. 230/400 V ze společného trafa, vodovod
ze stávající přípojky, kanalizace do septiku,
možnost napojení na plyn a teplovod

PRODEJ

PRODEJ
HOTEL HALTRAVA V KLENČÍ POD
ČERCHOVEM U DOMAŽLIC
Hotel poskytuje ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích a luxusních apartmánech
s celkovou kapacitou 52 lůžek, pokoje jsou
vybaveny soc. zařízením, TV, telefonem
a minibary. Restaurace se salonkem má
celkem 80 míst u stolů a Formanka má
kapacitu 25 míst.

PRODEJ

PRODEJ
TŘÍPODLAŽNÍ PROVOZNÍ BUDOVA
V CENTRU MĚSTA HOSTOUŇ
Třípodlažní, částečně podsklepená budova
s provozním zázemím, která slouží jako
skladový objekt na pozemku o rozloze
1304 m2, který je situován 60 km jihozápadně od Plzně, v blízkosti hraničních
přechodů do SRN.

PRODEJ

KA

ŠKOLA V PŘÍRODĚ V DOUBRAVĚ U AŠE
Dvoupodlažní objekt s upr. obytným podkrovím je na klidném místě a byl užíván jako
škola v přírodě. Lze upravit na ubytovací
zařízení, byty nebo rekreační apartmány
apod. Na pozemku (3326 m2) je dvojgaráž,
nádrže na propan, část plochy byla užívána
jako hřiště. Nabízeno k pronájmu či prodeji.

PŮVODNÍ ŘEDITELSKÁ VILA
V HRÁDKU U ROKYCAN
Částečně zrekonstruovaná vila (380m2)
sloužila jako zdravotnické zařízení a je takto využívána dodnes. Objekt je kompletně
podsklepen (komunikační a skladové
prostory s plynovou kotelnou), v přízemí,
patře a podkroví jsou komerční prostory
(ordinace s příslušenstvím).
Pozemek: 1016 m2.
Cena: 3 495 000 Kč (135 715 EUR)
Č. akce: 2787PO

ROZESTAVĚNÝ APARTMÁNOVÝ DŮM
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
V domě je celkem 16 bytů o velikosti 1+1,
2+1, 2+KK, 3+KK, 4+KK a 4+1 o ploše od
cca 42 m2 do cca 129,5 m2. V současnosti
je provedena nová krytina a vnitřní úpravy
v zrekonstruované části objektu, jsou osazena nová eurookna. Je uvažována výstavba objektu s 16-ti garážemi a 1 bytem.

BÝVALÝ PROVOZNÍ A SKLADOVÝ
AREÁL V ROŽMITÁLE POD TŘEMŠÍNEM
Oplocený areál obsahuje původní, obytný
objekt užívaný jako administr. budova a původní provozní objekty mlýna a pily užívané
jako sklady. Všechny stavby budou vyžadovat celkovou rekonstrukci, nebo jejich demolici, umožňující realizaci nové zástavby.
Inž. sítě: vodovod a kanalizace v areálu, el.
energie a plyn na hranici pozemku
Cena: 3 690 000 Kč (131 785 EUR)
Č. akce: 3099PO

Cena: Prodej: 5 400 000 Kč (192 860 EUR)
Pronájem: 41 700 Kč/měsíc (1 490 EUR)
Č. akce: 2640PO

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 301 50 PLZEŇ

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

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

Cena: 15 500 000Kč (554 000 EUR)
Č. akce: 2913PO

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

činžovní průmyslové ostatní
domy
objekty nemovitosti
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REALITNÍ OKÉNKO
PRODEJ
2. SKLADOVÁ HALA –
HORZ 10600
Součástí areálu na pozemku 24 000 m2
je jednopodlažní, jednolodní skladová hala
o konstrukční výšce – 8,95 m s jeřábovou
dráhou a dvoupodlažním zděným přístavkem pro kanceláře.
Konstrukce haly je ocelový skelet, střecha
vazníková, krytina plechová.

Cena: 28 000 000 Kč (1 000 000 EUR)
Č. akce: 2300.1PO

Cena: 7 500 000 Kč (246 000 EUR)
Č. akce: 2300.02PO

PRODEJ

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 – 10m s jeřábovou dráhou
a haly pomocných provozů, dílen, skladů,
technického a provozního zázemí.

PRODEJ

PRODEJ

aneb zeptali jste se nás a my Vám odpovídáme

3. VÝROBNÍ HALA S ADMIN. BUDOVOU
A SKLADEM – OSTROV NAD OHŘÍ
Desetilodní, montovaný, halový objekt,
konstrukční 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.

6. VÝROBNÍ HALA –
OSTROV NAD OHŘÍ
Šestilodní, halový objekt, konstrukční výška
9,25 a 13,95 m, 11 mostových jeřábů o nosnosti 3,5 a 12,5 tuny. Na halu navazuje čtyřpodlažní přístavba s kancelářemi, provozním a soc. zázemím. Na pozemku je dále
hlavní rozvodna el. energie s trafostanicí
a hlavní příjezdová kolej žel. vlečky.

Cena: 65 500 000 Kč (2 339 290 EUR)
Č. akce: 2300.3PO

Cena: 26 000 000 Kč (928 570 EUR)
Č. akce: 2300.6PO

MÁM ZÁJEM PROSTŘEDNICTVÍM VAŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘE
PRODAT RODINNÝ DŮM. JAK DLOUHO BUDE TRVAT JEHO
PRODEJ, JAKÝM ZPŮSOBEM JEJ BUDETE NABÍZET A JAK
PROBĚHNE FINANČNÍ TRANSAKCE?
Jednou z nejdůležitějších zásad při zprostředkování
prodeje nemovitosti je určit správnou, reálnou tržní cenu
nemovitosti. Ptáme se klienta, jakou má představu o
ceně své nemovitosti, a po prohlídce domu navrhneme
reálnou tržní cenu. Při výpočtu tržní ceny srovnáváme,
porovnáváme, co jsme kde a za jaké ceny prodali, při
čemž využíváme našich katalogů úspěšných i neúspěšných zakázek. Ceny počítají 3 až 4 makléři nezávisle na
sobě. V případě, že se dohodneme s klientem na ceně,
uzavíráme výhradní zprostředkovatelskou smlouvu na půl
roku. Právo rozhodnout, kdy, komu a za kolik se nemovitost prodá má majitel.
Po přípravě zakázky dáme nemovitost na naše internetové
stránky, které navštíví zhruba 10 000 zájemců měsíčně. Kromě našich webových
stránek inzerujeme nabídky na dalších 32 realitních serverech.
Každý z makléřů využívá i svých osobních kontaktů a oslovuje přímou nabídkou
klienty z naší databanky formou nabídkových listů nebo je kontaktuje telefonicky.
Nabídkové listy jsou umístěny do našich 30ti výloh a rovněž je nemovitost nabízena formou katalogů v naší ﬁrmě. Při této rozsáhlé reklamní kampani, pokud je
reálná tržní cena, měla by se nemovitost prodat do 2-3 měsíců.
Po prověření ceny domu na trhu nemovitostí, je-li o nemovitost minimální zájem
nabízíme prodávajícímu možnost slevy zpravidla 10% z kupní ceny. Rozhodnutí
o snížení ceny je plně na majiteli nemovitosti.
Najdeme-li váženého zájemce, je majitel informován o způsobu platby, zda-li
bude zájemce platit v hotovosti nebo na úvěr. V případě úhrady kupní ceny úvěrem, je majitel nemovitosti předem podrobně informován o podmínkách banky a
hlavně o termínu doplacení celé kupní ceny. Po podpisu kupní smlouvy a úhradě
celé kupní ceny zašleme nebo osobně doručíme kupní smlouvu na katastrální
úřad. Celá kupní cena je deponována na našem depozitním účtu a prodávajícímu
je vyplacena po vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí a je
dohodnuto předání nemovitosti.
Odpovídala Lenka Polívková
RK Pubec – realizace zakázek

PRODEJ

PRODEJ

KDO SE PODÍLÍ NA PRODEJI MÉ NEMOVITOSTI?

7. ADMIN. BUDOVA + VOLNÝ POZEMEK
K ZASTAVĚNÍ – OSTROV NAD OHŘÍ
Součástí je třípodlažní administrativní budova a na pozemku lehký, skladový objekt.
Volný pozemek o výměře 35 500 m2 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.
Cena: 13 800 000 Kč (492 860 EUR)
Č. akce: 2300.8PO

PRODEJ

Cena: 8 700 000 Kč (310 715 EUR)
Č. akce: 2300.7PO

9. SKLADOVÝ OBJEKT –
HORZ 5500
Jednopodlažní zděný objekt skladu, s původní těžní věží, který je situován v centrální části průmyslového areálu na pozemku
o velikosti 7 850 m2 s návazností na vnitrozávodní komunikace. Střecha je sedlová,
s dřevěnými vazníky, prkenným pobitím
a živičnou lepenkovou krytinou.
Cena: 1 900 000 Kč (63 000 EUR)
Č. akce: 2300.09PO

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 301 50 PLZEŇ

Zajišťujeme
kompletní služby
včetně vypracování
daňového přiznání,
podání na příslušný
ﬁnanční úřad
a následné úhrady
daně z převodu
nemovitosti.

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

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

Možná se někdy zdá, že nemovitost prodává pouze
jediná osoba, většinou osoba, která je prezentována u
jednotlivých zakázek, odborně nazývaná makléř. Ale není
tomu tak. Makléř má za úkol aktivně vyhledat zájemce
o danou nemovitost, projednat s ním způsob realizace
prodeje a zajistit vše tak, aby se obchod dokončil
stejně úspěšně jako začal. Je kontaktní osobou pro
prodávajícího, zájemce a každého, kdo v průběhu nabídky
potřebuje jakékoliv informace o nemovitosti. Není ovšem
jediný, kdo se v naší ﬁrmě podílí na úspěšné realizaci.
Jsme přesvědčeni, že cesta k úspěchu je specializace
a profesionalita, proto je ﬁrma rozdělena na několik
oddělení, která plní každé svoji funkci.
Pokud se rozhodnete prodat svoji nemovitost a navštívíte naší ﬁrmu, uvítají
Vás v oddělení recepce naše dvě příjemné recepční, které Vás nasměrují za
příslušným pracovníkem. Poté se setkáte s pracovníkem oddělení přípravy
zakázek, kde s Vámi zkušený profesionál uzavře zprostředkovatelskou smlouvu
a zakázku se všemi připravenými podklady a informacemi předá do prodeje.
Makléř, který pracuje v oddělení prodeje, je poté s Vámi v kontaktu po celý zbytek
realizace prodeje nemovitosti. Tento makléř úzce spolupracuje s ostatními kolegy.
Např.: Oddělení reklamy vybere po dohodě s makléřem podle velikosti a významu
zakázky optimální mediální prezentaci v médiích (prezentace v Bulletinu, inzerci
v tisku, na internetu, ve výlohách, v TV, rozhlase atd.). Dále makléř spolupracuje
s oddělením právním, kde se prověřují právní dokumenty, vypracovávají kupní
a nájemní smlouvy a v neposlední řadě též s účetním oddělením, které dohlíží
na převody mnohdy nemalých ﬁnančních částek. Dále se ovšem na úspěšné
realizaci podílí například i kolega, který je správcem počítačové sítě (IT) a je
nám, makléřům, neustále k dispozici. Tento kolega možná není prezentován
v mediích, ale je pro naši ﬁrmu velmi důležitou osobou, neboť vyvíjí speciální
realitní počítačový program, který nám všem usnadňuje a především zrychluje
práci. Doufám, že jsem při výčtu spolupracovníků na nikoho nezapomněl.
Dnes je nás ve ﬁrmě 18 a každý kdo se na tomto procesu podílí, je nesmírně
důležitý a jen díky tomu, že vykonává svojí práci na 100 %, je možné úspěšně
realizovat velké množství zakázek. Na závěr bych chtěl ovšem zdůraznit, že
přesto, že se na prodeji nemovitosti nepodílí pouze jedinec, jak se možná zdá,
je naším cílem vždy osobní a lidský přístup ke každé zakázce, resp. ke každému
klientovi.

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

Odpovídal Petr Otte
RK Pubec – realizace zakázek

průmyslové
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RODINNÝ DŮM S GARÁŽÍ A BAZÉNEM
V OBCI HNĚVNICE
V přízemí se nachází garáž, vstup, předsíň,
kuchyně, koupelna s vanou a WC, obývací
pokoj se schodištěm do podkroví, kde jsou
3 pokoje, chodba a koupelna se sprchovým koutem a WC. Vytápění zajišťují el.
přímotopy, vodu v koupelně ohřívá bojler,
v kuchyni el. průtokový ohřívač.
Cena: 2 250 000 Kč (80 360 EUR)
Č. akce: 3088MT

RODINNÝ DŮM
V PLZNI NA BRUČNÉ
Dům je podsklepený, v přízemí jsou 2 pokoje, kuchyně a koupelna s vanou a WC.
V podkroví jsou 2 pokoje a půda. Dům je
opatřený novými plastovými okny, v přízemí
vytápěný plyn. kamny WAW, vodu v koupelně ohřívá el. průtokový ohřívač. Na pozemku je garáž a nedokončená stavba kolny.
Cena: 2 690 000 Kč (96 080 EUR)
Č. akce: 3168MT

ZKOLAUDOVANÝ RODINNÝ DŮM
V MLADOTICÍCH
Kompletně podsklepený RD má v přízemí
4 místnosti, kuchyni, koupelnu, WC, spíž.
V podkroví je velký půdní prostor s možností vestavby.
K domu náleží svažitý, částečně oplocený
pozemek o velikosti 723 m2. Užitková plocha cca 200 m2.
Cena: 1 490 000 Kč (53 215 EUR)
Č. akce: 2923MT

RODINNÝ DŮM V TŘEMOŠNÉ
Komplet. podsklepený RD v klidné lokatitě. Suterén čítá 2 garáže, 3 sklep. míst.,
kotelnu a dílnu. V přízemí jsou 3 pokoje,
kuchyně, koupelna, WC a terasa.
V podkroví obývací prost., kuchyně,
2 ložnice, koupelna s vanou a WC a terasa.
Sítě: el. 230/400V, vodovod, studna, plyn,
kanalizace
Cena: 2 850 000 Kč (101 800 EUR)
Č.akce: 2981AL
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NOVÝ RODINNÝ DŮM V CHOTÍKOVĚ
RD je v atraktivní, nově vznikající lokalitě
u lesa, před příjezdem do obce Chotíkov.
Přízemí domu je rozděleno na vstup,
předsíň, obývací pokoj s krbem, kuchyni,
koupelnu s rohovou vanou a umyvadlem,
samostatné WC, technickou místnost a 2
ložnice. Objekt je vytápěn centrálně elekrokotlem, vodu ohřívá bojler.

RODINNÝ DŮM S REKREAČNÍM OBJEKTEM A DVOJGARÁŽÍ
V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH
Moderní rodinný dům se nachází na rozlehlém pozemku v Konstantinových Lázních. V
přízemí je obývací pokoj s krbovými kamny, kuchyně, 2 pokoje, šatna, 2x WC, v podkroví 3
pokoje obložené dřevem. Vytápění zajišťuje el. kotel (podlahové topení, přímotopy) a krbová
kamna. Na velkém pozemku stojí též rekreační domek a dvojgaráž. Dům byl původně koncipován jako penzion a může tedy sloužit i pro komerční využití.
Inž. sítě: el. 230/400V (měď), žumpa, vodovod.

Cena: 3 800 000 Kč (135 720 EUR)
Č. akce: 3231MT
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Cena: 6 390 000 Kč (228 000 EUR)
Č. akce: 3246LE

REKONSTRUOVANÝ PŘÍZEMNÍ DŮM
V KLABAVĚ
V přízemí je vstup, předsíň, koupelna
s vanou a sprchovým koutem, samostatné
WC, kuchyně vybavená moderní linkou se
spotřebiči, obývací pokoj a 2 ložnice.
Dům je částečně zařízený nábytkem. Součástí nabídky je možnost užívání zahrady a
samostatné garáže.
Cena: 12 000 Kč/měsíc + energie (430 EUR)
Č.akce: 3230MT
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RODINNÝ DŮM V OBCI ŽIHLE
Přízemní, nepodsklepený rodinný dům,
který je situován v obci Žihle.
Dům se sestává ze dvou místností, kuchyně, chodby, koupelny, spíže a komory.
Vytápění objektu zajišťují lokální kamna na
tuhá paliva.
Inž. sítě: el. 230/400V, vodovod, plyn na
pozemku, povrchová kanalizace
Cena: 470 000 Kč (16 780 EUR)
Č. akce: 3171AL

NOVĚ POSTAVENÝ RODINNÝ DŮM
VE VSTIŠI
Přízemí RD s obytným podkrovím, kolaudovaným v r. 2003, má v přízemí obývací pokoj
se vstupem na zahradu a s dřevěnými schody do podkroví, dále jídelnu, vybavenou kuchyň, spíž, předsíň, WC s plynovým kotlem
ÚT, v podkroví chodbu, 2x ložnici, pracovnu,
koupelnu s vanou, 2x umyvadlo a WC.

BÝVALÁ ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST
V LITOHLAVECH U ROKYCAN
Nepodsklepený obytný dům je přízemní se
4 místnostmi, kuchyní, koupelnou s vanou a
WC. Vytápění je zajištěno lokálními kamny.
Celý komplex poskytuje dokonalé soukromí.
Obecní vodovod, plyn ve sloupku, žumpa.
Pozemek: 2 700 m2.

RODINNÁ VILA V ROKYCANECH
Kompletně podsklepená vila se 2 byty 2+1
se samostatným vstupem a půdním prostorem s možností vybudování dalšího bytu se
nachází v klidné části města.
V podkroví je chodba, komora a velký půdní
prostor. K domu náleží pěkná oplocená
zahrada. Pozemek: 603 m2.
Užitková plocha cca 160 m2.

Cena: 3 450 000 Kč (123 215 EUR)
Č. akce: 3145LE

Cena: 1 390 000 Kč (49 640 EUR)
Č. akce: 3063LE

Cena: 2 730 000 Kč (97 500 EUR)
Č. akce: 2770AL
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ROZESTAVĚNÝ RODINNÝ DŮM
V NEVŘENI
Hrubá stavba RD, která bude dostavěna
do úrovně druhého nadzemního podlaží.
V přízemí je plánována kuchyně s jídelnou,
obývací pokoj, hala, technická místnost
a koupelna s WC. V podkroví budou dle
projektu 3 pokoje, koupelna, WC a balkon.
Bude třeba vybudovat studnu a vyřešit odkanalizování objektu.
Cena: 1 190 000 Kč (42 500 EUR)
Č.akce: 3191AL

RODINNÝ DŮM K REKONSTRUKCI
V KOKOŘOVĚ
Vzdálený cca 3 km od Všerub. Nepodsklep.stavba, kde v přízemí je obývací
pokoj, předsíň a další místnost. Na obyt.
část navazuje stodola. Vytápění zajišťují
kamna na tuhá paliva. Nejsou rozvody vody
ani kanalizace.
Inž. sítě: el., spol. studna

RODINNÝ DŮM
V ROMANTICKÉM PROSTŘEDÍ
Přízemní objekt se nachází v obci Nehodiv.
Stavba byla částečně rekonstruována a
byly nově upraveny dva pokoje v částečně
podsklepené hospodářské části. Vytápění
je lokální na tuhá paliva, el. akumulační
kamna v obývacím pokoji nejsou užívána.
Ohřev vody je zajištěn el. bojlerem a el.
průtokovým ohřívačem.
Cena: 690 000 Kč (24 645 EUR)
Č. akce: 3092LE

RODINNÝ DŮM NA SLOVANECH
Kompletně podsklepený řadový rodinný
dům se nachází ve velmi atraktivní klidné plzeňské lokalitě v Plzni Slovanech.
V přízemí domu je situována kuchyně se
standardní kuchyňskou linku, 1 místnost,
koupelna opatřená sprchovým koutem
a WC, v patře jsou dvě místnosti a koupelna
s vanou.

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 301 50 PLZEŇ

Cena: 390 000 Kč (13 929 EUR)
Č. akce: 3108LE

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

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

Cena: 3 100 000 Kč (110 714 EUR)
Č. akce: 3114AL

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá - 9:00 - 15:00 hod.
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RODINNÝ DŮM V PLZNI SLOVANECH
Kompletně podsklepený RD má v suterénu
2 menší a 1 velký sklepní prostor, prádelnu
a garáž. V přízemí je zrekonstruovaný byt
2+1 o velikosti 76 m2 s koupelnou a WC,
v podkroví byt 2+1 o výměře 81 m2 s koupelnou a WC.
V podkroví je k dispozici půdní prostor.

RODINNÝ DŮM PRO VELKOU RODINU V CHUDENICÍCH
Kompletně podsklep. rodinný dům z roku 1998 se nachází nedaleko Švihova v obci Chudenice. V suterénu domu je technické zázemí a velká garáž, v přízemí kuchyně s moderní kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči, obývák s krbem, koupelna s vanou, umyvadlem
a WC a pokoj se vstupem na terasu, v patře 2 dětské pokoje, ložnice, koupelna s rohovou
vanou, sprchovým koutem a prostornou šatnou.
Vytápění zajišťuje kombinovaný plyn. kotel. K domu náleží pěkný, udržovaný a kompletně
oplocený pozemek.
Inž. sítě: el. 230/400V, kanalizace, vodovod, plyn
Cena: 4 100 000 Kč (146 400 EUR)
Č. akce: 3064LE

RODINNÝ DŮM V LOSINÉ
Část. podsklepený dům v mírném svahu
pod lesem. V suterénu je kotelna s uhelnou
a v přízemí vstup, předsíň se schodištěm do
sklepa a podkroví, kuchyně, obývací pokoj,
ložnice, koupelna s vanou a WC.
V podkroví je letní ložnice a půdní prostor.
K objektu náleží garáž a velký neoplocený
pozemek .
Cena: 1 900 000 Kč (67 860 EUR)
Č. akce: 3052LE

Cena: 3 590 000 Kč (128 220 EUR)
Č. akce: 3178LE
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RODINNÝ DŮM K REKONSTRUKCI
V ŽINKOVECH
Částečně podsklepený rodinný dům je při
hlavní komunikaci. Objekt vyžaduje kompletní rekonstrukci včetně rozvodů vody,
elektroinstalace i kanalizace. V přízemí
jsou 3 pokoje, v patře se nachází 4 místnosti, WC a sprchový kout.
V obci najdeme MŠ i ZŠ, zdravotní středisko, poštu a několik obchodů.
Cena: 390 000 Kč (13 928 EUR)
Č. akce: 3029AL

LUXUSNÍ RODINNÝ DŮM V SUŠICI
RD má v přízemí prostory s krbem,
moderní kuchyni, bazén, posilovnu, saunu,
garáž, technickou místnost, obyt. terasu
s arkádovým loubím a otevřené schodiště.
V patře 2 menší a 1 velkou ložnici, pokoj pro
hosty, pracovnu, hlavní koupelnu, prádelnu,
šatnu, kotelnu a další ložnici se skladem.

RODINNÁ VILA VE ŠTĚNOVICÍCH
Rodinná vila z r. 1911 je situována na
krásném místě nedaleko známých lomů
v obci Štěnovice.
Dům se sestává ze suterénu o výměře asi
2/3 zastavěné plochy, přízemí se 3 místnostmi a přístavby s dalším pokojem a
podkroví, kde se nachází další 3 místnosti.
Objekt je určen k rekonstrukci.

ROZESTAVĚNÝ DŮM
V ÚJEZDĚ POD PŘIMDOU
Na úpravu objektu je vydáno platné
stavební povolení. Již byla provedena výměna střešní krytiny a stávajících oken za
plastová, v zadní části budovy je přistavěna
veranda. Obec je vzdálená jen 3 km od
města Přimda, kde je zajištěna kompletní
občanská vybavenost.
Inž. sítě: el. 230/400V, vodovod, žumpa
Cena: 750 000 Kč (26 790 EUR)
Č. akce: 3206LE

Cena: 10 999 000 Kč (392 820 EUR)
Č. akce: 2858LE

Cena: 1 690 000 Kč (cca 60 360 EUR)
Č. akce: 3243AL
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ROZESTAVĚNÝ RODINNÝ DŮM
VE ŠŤÁHLAVECH
Objekt se nachází ve fázi hrubé stavby, bez
provedení rozvodů. Dům je kompletně podsklepený, v obou patrech byla plánována
bytová jednotka o velikosti 2+1 s koupelnou
a WC. V podkroví je k dispozici velký půdní
prostor. K domu náleží oplocená parcela,
na které je vybudována studna.
Pozemek 1035 m2.
Cena: 1 490 000 Kč (53 214 EUR)
Č. akce: 3142LE

RODINNÝ DŮM
S VENKOVNÍM BAZÉNEM V ŽIHLI
RD z roku 1933 s obytným podkrovím a částečným podsklepením byl zrekonstruován a
zmodernizován.
V přízemí je vstup, chodba se schodištěm do podkroví, obývací pokoj s krbem, pokoj, kuchyně s vestavěnými spotřebiči, koupelnou a WC.
V podkroví je chodba, 3 pokoje a půda. Ve sklepě kotel na tuhá paliva a elektrokotel na el.
akumulační topení, na velkém udržovaném pozemku se nachází dvojgaráž a hosp. objekt.

RODINNÝ DŮM V NEPOMUKU
Dům se nachází v blízkosti náměstí v Nepomuku. V přízemí je chodba, 1 pokoj, sklep,
dílna a garáž, v patře je bytová jednotka
3+1 s koupelnou s vanou a WC a veranda,
v podkroví je velký půdní prostor. Vytápění
domu je kotlem na tuhá paliva nebo elektrokotlem, vodu v koupelně ohřívá el. bojler a
el. ohřívač v kuchyni.
Cena: 1 190 000 Kč (42 500 EUR)
Č. akce: 3223AL

Cena: 2 750 000 Kč (98 000 EUR)
Č. akce: 3081LE

NO

VIN

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

KA

RODINNÝ DŮM VE STŘÍBŘE
Částečně podsklepený zrekonstruovaný
RD s pěknou zahradou a zahradním domkem vhodným k podnikání má v přízemí byt
2+1 s příslušenstvím, v podkroví 2 pokoje
a 2 úložné půdní prostory.
Nová střešní krytina, fasáda, nové rozvody
el. energie a vody, zámková dlažba.
Užitková plocha: cca 129 m2.

PROSTORNÝ RODINNÝ DŮM
V PLZNI DOUDLEVCÍCH
Kompletně podsklepený řadový RD z r. 1989 má v přízemí kuchyni s moderní kuchyňskou
linkou a sporákem se sklo-keramickou varnou deskou, myčkou a digestoří, jídelnu, ložnici,
koupelnu s vanou a sprchovým koutem, šatnu, spíž a WC.
V patře je obývací pokoj, 2 ložnice rozdělené na 4 prostory užívané jako dětské pokoje, WC,
terasa a vstup na půdu.
Vytápění a ohřev vody komb. plyn. kotlem. K domu patří garáž a dvorek s bazénem.

IDEÁLNÍ POLOVINA RODINNÉHO DOMU
V KONSTANTINOVÝCH LÁZNÍCH
Jedná se o prodej ideální 1/2 řadového RD
(cca 230 m2) s právem užívání 1 místnosti
a koupelny v přízemí a bytu 3+1 ve 2. poschodí. Pozemek, který náleží k nemovitosti
mají též vlastníci domu rozdělen na 2 části.
V bytě jsou 3 pokoje, kuchyně s klasickou
kuchyňskou linkou, plynovým sporákem a
balkonem, WC a spíž.
Cena: 890 000 Kč (31 800 EUR)
Č. akce: 2634LE

Cena: 2 350 000 Kč (83 900 EUR)
Č. akce: 2688AL

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 301 50 PLZEŇ

Cena: 3 690 000 Kč (131 790 EUR)
Č. akce: 3177AL

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
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RODINNÝ DŮM
V NALŽOVSKÝCH HORÁCH
Částečně podsklepený, řadový RD v centru
obce Nalžovské Hory. V přízemí objektu
je obývací pokoj, jídelna, kuchyně, spíž,
veranda a sklad, v podkroví 3 pokoje a koupelna s vanou. Vytápění je zajištěno kotlem
na tuhá paliva a akumulačními kamny.
K domu náleží malý pozemek a garáž.
Cena: 950 000 Kč (33 928 EUR)
Č. akce: 3248 AL

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM V PLZNI
DOUDLEVCÍCH
Zrekonstruovaný RD v příz. s chodbou,
koupelnou s vanou, sprch. koutem a WC,
kuchyní, pokojem, prádelnou a venk. terasou. V podkroví je pracovna, dětský koutek
a obývací pokoj a po dřevěném schodišti
přístupná ložnice pod střechou. Dům je
částečně zařízený, k dispozici je zahrada.
Cena: 18 000 Kč/měsíc (645 EUR)
Č. akce: 3238AL

REKREAČNÍ CHATA
NEDALEKO OBCE BAŽANTNICE
Zděná chata je 28 km z centra Plzně směrem na Plasy. V suterénu je garáž a sklep,
přízemí je rozděleno na vstup, samostatné
WC, kuchyňku, obývací pokoj s balkónem
a ložnici. K chatě náleží svažitý, ze tří stran
oplocený, pozemek (618 m2).
Koupání je možné v blízkém rybníce.

REKREAČNÍ CHATA V PLZNI
NA BÍLÉ HOŘE
Chata je částečně podsklepená, rozdělená
na vstup, obývací prostor a ložnici. Předsíň
slouží jako kuchyň. kout. Obývací prostor
vytápí kamna na tuhá paliva. V létě je
možné čerpat vodu z obecního vodovodu.
Pozemek je jiného vlastníka s platnou nájemní smlouvou.

ZA

Cena: 390 000 Kč (13 920 EUR)
Č. akce: 3014AL

Cena: 210 000 Kč (7 500 EUR)
Č. akce: 3041AL
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PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

KA

ZREKONSTRUOVANÁ CHALUPA
V ŘEMEŠÍNĚ 35 KM OD PLZNĚ
V přízemí je předsíň, koupelna se sprchovým koutem, vanou a WC, místnost
s klenutým stropem, obytná kuchyně, hala
se schodištěm do podkroví se 3 ložnicemi.
Možnost vytápění el. podlahovým topením,
UT na tuhá paliva a teplovzdušným krbem,
voda ohřívána el. bojlerem nebo z ÚT.

RODINNÝ DŮM S KRÁSNOU VYHLÍDKOU
V POHOŘÍ U PLÁNICE
Částečně podsklepený rodinný dům byl v roce 1998 kompletně zrekonstruován.
Přízemí objektu je rozděleno na předsíň, komoru, kuchyň, koupelnu s rohovou vanou,
umyvadlem a WC a velký obývací prostor s jídelním koutem, krbovými kamny a schodištěm
do podkroví, kde je ložnice s terasou a balkónem s nádherným výhledem do okolní krajiny.
K domu náleží oplocený pozemek s přístřeškem a venkovním posezením s krbem.
Pozemek: 1 111 m2.

REKREAČNÍ CHATA
V PLZNI U BORSKÉ PŘEHRADY
Podsklepená rekreační chata u vodní
nádrže České údolí má v přízemí obytnou
místnost s kuchyňským koutem, sloužící
z části i jako ložnice. Lze vytápět kamny
na tuhá paliva. K objektu patří pozemek s
prostorným skleníkem. Spojení s městem
linkou MHD č. 26.

Cena: 1 950 000 Kč (69 640 EUR)
Č. akce: 3218AL

Cena: 1 790 000 Kč (63 930 EUR)
Č. akce: 3184MT

Cena: 690 000 Kč (26 650 EUR)
Č. akce: 3005.1LE
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KA

REKREAČNÍ CHATA
V PŘEDENICÍCH
Částečně podsklepená, zděná stavba.
V suterénu se nachází garáž, v přízemí
je předsíň, kuchyňka a obývací prostor,
v podkroví najdeme ložnici s lodžií.
Inž. sítě: el. 230/400 V, studna, suchý
záchod.

REKREAČNÍ CHALUPA V HŘÍCHOVICÍCH
Nemovitost se sestává z obytného stavení,
které je v přízemí rozděleno na vstup, kuchyni, 2 pokoje a koupelnu se sprchovým
koutem, umyvadlem a WC, v podkroví na
2 letní ložnice a pracovnu a objektu stodoly
a bývalých chlévů.
Součástí nabídky je i udržovaný pozemek
rozdělený na zahradu u domu a sad.

REKREAČNÍ CHALUPA
V NEKVASOVECH
V přízemí je ložnice a kuchyně s krbovými
kamny, pokoj, místnost, která měla sloužit
jako koupelna a suchý záchod.
Na obytné stavení navazuje stodola a bývalé chlévy. Za domem je malá zahrádka.
Inž. sítě: el., vlastní studna (vodárna),
žumpa

REKREAČNÍ CHATA V CAPARTICÍCH
U Klenčí pod Čechovem. Je v krásné
přírodní oblasti horního Chodska (cca 700
m. n. m). Tato lokalita je vzdálena cca 10
km západně od Domažlic a cca 15 km od
hranič. přechodu do SRN.
V přízemí chaty je veranda, obýv. míst, ložnice, kuchyňka a WC, v podkroví je 1 pokoj.
Pozemek v nájmu.

Cena: 690 000 Kč (24 645 EUR)
Č. akce: 3217MT

Cena: 590 000 Kč (21 072 EUR)
Č. akce: 3233LE

Cena: 390 000 Kč (13 929 EUR)
Č. akce: 3069LE

Cena: 590 000 Kč (21 070 EUR)
Č. akce: 3074AL
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PRODEJ

KA

PRODEJ

KA

CHALUPA VHODNÁ K REKREACI I
TRVALÉMU BYDLENÍ V OBCI KŘÍŠE
Jedná se o polovinu nepodsklepeného,
částečně zrekonstruovaného dvojdomu v
okrese Rokycany. Objekt je opatřen novou
střechou, v kuchyni jsou nové rozvody elektřiny a vody. Dále jsou k dispozici 2 zatím
nezrekonstruované pokoje.
K objektu náleží předzahrádka a menší
oplocený pozemek za domem.
Cena: 640 000 Kč (22 860 EUR)
Č. akce: 3015AL

REKREAČNÍ CHALUPA
V SRBECH NAD ÚSLAVOU
Částečně podsklepená rekreační chalupa
z roku 1944. Jedná se o přízemní celodřevěnou stavbu na kamenném základu
s vestavěným podkrovím. V přízemí je terasa, kuchyně, 2 pokoje, WC, sprchový kout,
předsíň a schodiště do podkroví s ložnicí
a balkónem. Pozemek: 484 m2.

CHALUPA V PODHŮŘÍ ŠUMAVY
V KVASETICÍCH
Přízemní, zděná, venkovská chalupa
s částečným podsklepením a půdním
prostorem vhodným pro zřízení obytného
podkroví.
Na oploceném pozemku je zahrada se
vzrostlými ovocnými stromy a samostatně
stojící objekt kolny s pův. suchým WC.

Cena: 590 000 Kč (21 100 EUR)
Č. akce: 3033AL

Cena: 390 000 Kč (13 930 EUR)
Č. akce: 3159AL

STRÁŽNÍ DOMEK
V ZDEMYSLICÍCH
Částečně podsklep. rekreační objekt je
situovaný na vlastním, neoploc. pozemku
v blízkosti železniční tratě mezi stanicemi
Zdemyslice a Blovice.
Přízemí je kuchyň, obytná místnost a předsíň. Vytápění zajišťují kamna.
Inž. sítě: není el., studna-užitková voda
Cena: 170 000 Kč (6 075 EUR)
Č. akce: 3185LE

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 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
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REKREAČNÍ CHATA V OBOŘE
U KAZNĚJOVA
Dřevěná montovaná chata na kamenné podezdívce v malé chatové oblasti v blízkosti
lesa u obce Obora z Plzně směrem na Kaznějov. Vytápění objektu lokálními kamny na
tuhá paliva a krb.
Nedaleko je společná studna s pitnou vodou. Elektrická energie není zavedena.

REKREAČNÍ CHATA
V PLZNI – BOLEVCI
V suterénu chaty se nachází 2 sklepní místnosti, chemický záchod a kolna, v přízemí
obývací prostor s kuchyňským a jídelním
koutem, v podkroví prostorná ložnice.
Prostory jsou vytápěny kamny na tuhá
paliva.
Inž. sítě: el. 230/400V, společný vodovod.

ROZESTAVĚNÁ REKREAČNÍ CHATA
V PLZNI U BORSKÉ PŘEHRADY
Je situována na terasovitém pozemku
s krásným výhledem do okolní krajiny, u břehu vodní nádrže České údolí. K chatě náleží
udržovaný, zčásti oplocený pozemek se samostatným přístupem, na kterém je studna.
Spojení s městem linkou MHD č. 26.
Inž. sítě: el. 220/380V, studna.

REKREAČNÍ CHATA NA BUTOVĚ
Částečně podsklepená, zděná chata se nachází u Hracholuské přehrady v rekreační
oblasti Butov.
V přízemí je situována veranda, 2 pokoje,
ložnice a kuchyně. Objekt se prodává
s kompletním vybavením. Vytápění je zajištěno lokálními kamny na tuhá paliva.
K chatě náleží pozemek o velikosti 876 m2.

Cena: 350 000 Kč (12 500 EUR)
Č. akce: 3172AL

Cena: 490 000 Kč (17 500 EUR)
Č. akce: 3105AL

Cena: 460 000 Kč (16 430 EUR)
Č. akce: 3005.2LE

Cena: 590 000 Kč (21 071 EUR)
Č. akce: 3148AL
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CHATA U KOUPALIŠTĚ
V „PODHÁJÍ“
Přízemní, částečně podsklepená chata
je součástí rekreační oblasti „Podhájí“
v blízkosti města Horšovský Týn. Má
dřevěnou konstrukci, dřevěné lakované
obklady a okenice. Podezdívka a částečné
podsklepení jsou betonové s keramickým
obkladem.

REKREAČNÍ CHATA
V LITICÍCH U PLZNĚ
Kompletně podsklep. chata na obecním
pozemku. V suterénu je situována kuchyně,
WC, komora a sklep. V přízemí je obytná
místnost, v podkroví ložnice. Vytápění chaty zajišťují lokální kamna na tuhá paliva.
Inž. sítě: el., septik, cca 30 m společná
studna.

REKREAČNÍ CHATA
V BLÍZKOSTI LESA U KACEŘOVA
V suterénu jsou dva sklepy a garáž, v přízemí je obývací místnost s krbem, ložnička,
jídelna a kuchyně a podkroví slouží jako
ložnice. Vytápění kamny na tuhá paliva a
krb. Spodní část chaty je zděná, vrchní část
dřevěná. Chata stojí na obecním pozemku
- uzavřena platná smlouva o nájmu.

REKREAČNÍ CHATA
NA HRACHOLUSKÉ PŘEHRADĚ
Montovaná chata, rozdělená na verandu,
kuchyňku vybavenou kuchyňskou linkou
a sporákem na propan-butan, obývací pokoj
s jídelním koutem, předsíňku a 3 ložnice.
K objektu náleží udržovaný pozemek.
Inž. sítě: el. 230/400V, společná studna,
suchý záchod

Cena: 290 000 Kč (cca 10 360 EUR)
Č. akce: 3174LE

Cena: 350 000 Kč (12 500 EUR)
Č. akce: 3199MT

Cena: 360 000 Kč (12 860 EUR)
Č. akce: 3147LE

Cena: 450 000 Kč (16 070 EUR)
Č. akce: 3117MT

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC - REKLAMNÍ PARTNER DIVADLA MIROSLAVA HORNÍČKA
DIVADLO MIROSLAVA HORNÍČKA UVÁDÍ

„Lo Stupendo“ aneb Tenor na roztrhání
převzaté představení Divadla na Vinohradech

Datum: 29. 10. 2006
Začátek představení: 17.00 hod.
Úspěšná fraška, výborně napsaná přesně v duchu feydeauovských
situačních komedií. Bláznivý příběh talentovaného, ale nesmělého a
opomíjeného človíčka, který čeká na svoji životní příležitost.
Dojemné lidské okamžiky se tu střídají s výbuchy slovní a situační komiky.
Svižný sled zápletek pak vyústí v závěrečný bláznivý kolotoč záměn osob
a přesně do sebe zapadajících omylů a náhodných shod.
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata Adamovská alt. Barbora Munzarová, Jana Marková, Hana
Maciuchová alt. Gabriela Vránová, Michal Novotný

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 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
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Cena: 1 340 000 Kč (47 857 EUR)
Č. akce: 3066LE

KA

PRODEJ

STAVEBNÍ POZEMEK
V CHOTÍKOVĚ
Parcela (1299 m2) je ze 3 stran oplocená, přístup je zajištěn po nezpevn.
obec. komunikaci.
Inž. sítě: kanalizace a studna, plyn a el.
je na hranici pozemku, vodovod vede
v komunikaci podél parcely.

VIN

POZEMKY PRO STAVBU RODINNÝCH DOMŮ
NA TRASE PLZEŇ – PRAHA
Zasíťované pozemky o výměrách cca 1000 m2 se nachází nedaleko Rokycan, v malebné
obci Medový Újezd, která je cca 5 minut od sjezdu z dálnice D5.
Obec zajišťuje kromě provedení elektrických, plynových a vodovodních přípojek, také veřejné osvětlení a komunikace v obytné zóně.
Na některých pozemcích již probíhá výstavba rodinných domů. Sítě: el. a plyn v pilířku na
hranici pozemku, vodovod, povrchová kanalizace.

STAVEBNÍ POZEMEK
V LETKOVĚ
Pozemek pro stavbu RD je v nově budované atraktivní obytné zóně nedaleko Plzně.
Neoplocená parcela je kompletně zasíťována (el. a plyn v pilířku na hranici pozemku,
vodovodní a kanalizační přípojka). V místě
je vybudována veškerá infrastruktura.

Cena: 420 Kč/m2 (15 EUR)
Č. akce: 2337AL

Cena: 1 290 Kč/m2 (49 EUR)
Č. akce: 3216LE

POZEMEK V PLZNI
U BORSKÉ PŘEHRADY
Pozemek (1275m2), na kterém lze
postavit rekreační objekt do 100 m2
je u vodní nádrže České údolí. V současnosti je využíván k rekreaci a lze
rozdělit na 2 části.Sítě: el. 220/380V,2
studny.

BLAHOPŘEJEME

Cena: 1 150 000 Kč (41 070 EUR)
Č. akce: 3005LE
STAVEBNÍ POZEMEK NOV
INK
V TLUČNÉ
A
Jedná se o část. oploc. parcelu
se vzrostlými stromy, která se nachází
v lokalitě nově postavených RD.
Spojení s Plzní linkou MHD č. 55.
Inž. sítě: el.,vodovod, studna, kanalizace, plyn.

V sobotu 12. srpna se náš
spolupracovník Petr Pubec
oženil s Barborou Sudíkovou.

Cena: 950 Kč/m2 (34 EUR/m2)
Č. akce: 3195MT

Na společné cestě
životem Vám oběma
ze srdce přejeme
hodně štěstí, lásky,
vzájemného
porozumění
a tolerance.
Ať se Vám vyplní
Vaše přání a sny.
Kolegové
z Realitní kanceláře Pubec

PRODEJ

Cena: 300 Kč/m2 (11 EUR)
Č. akce: 3082LE

NO

PRODEJ

POZEMEK PRO STAVBU RODIN.
DOMŮ NEDALEKO PLZNĚ
Atraktivní pozemek (3 600 m2) je
v obci Vlčtejn.
Tento pozemek je mírně svažitý směrem k jihu s výhledem na Šumavu.
Inž. sítě: el., plynovod, vodovod, povrchová kanalizaci.

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

Pozemky

POZEMKY PRO STAVBU
RODINNÉHO DOMU
VE ŠTĚNOVICÍCH
Pozemky (675 m2 a 847 m2) jsou na
okraji obce v klidném prostředí mezi
RD. Na hranici pozemků je rozvod el.
energie a v ulici je možno se napojit na
vodovod, kanalizaci a plyn.
Cena: 1 000 Kč/m2 (35 EUR)
Č. akce: 2977LE
POZEMEK PRO STAVBU
RODINNÉHO DOMU V ROBČIČÍCH
Oplocený pozemek (1722 m2) v lokalitě
nově postavených RD mezi obcemi
Štěnovice a Dobřany je určen k zástavbě obytnými domy.
Lze napojit na inž. sítě: elektřina, plyn
a kanalizace.
Cena: 600 Kč/m2 (21 EUR/m2)
Č. akce: 3135LE

NO

NO

VIN

VIN

KA

PRODEJ

Cena: 190 Kč/m2 (7 EUR)
Č. akce: 3109LE

Cena: pozemky od 930 Kč/m2 (33 EUR), RD od 2 150 000 Kč (75 000 EUR)
Č. akce: 3070MD

Cena: 1 390 000 Kč (49 643 EUR)
Č. akce: 3187AL

Cena: 390 Kč/m2 (14 EUR/m2)
Č. akce 2808AL

NO

VIN

KA

Neoplocený pozemek (1000 m2) je v
lokalitě nově budovaných RD.
Inž. sítě: el., dešťová kanalizace,
vodovod, plyn.
Cena: 450 000 Kč (16 080 EUR)
Č. akce: 3207AL

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 301 50 PLZEŇ

PRODEJ

PRODEJ

STAVEBNÍ POZEMEK
VE STŘÍŽOVICÍCH

ATRAKTIVNÍ STAVEBNÍ POZEMEK
V KAMENNÉM ÚJEZDU U NÝŘAN
Rozlehlý oplocený pozemek o velikosti
5 099 m2 lze využít pro stavbu RD.
Lze jej geometricky rozdělit na 2 části
o velikosti cca 2 549 m2.
Sítě: el. 230/400V ve sloupku, vodovod,
plyn na hranici pozemku.
Cena: 314 Kč/m2 (11 EUR)
Č. akce: 2673.1LE
ZAJÍMAVÝ STAVEBNÍ POZEMEK
V KAMENNÉM ÚJEZDU U NÝŘAN
Rozlehlý zčásti zalesněný pozemek o
velikosti cca 2 900 m2 lze využít pro
stavbu RD.
Prodává se společně s příjezdovou
komunikací. Sítě: el., plyn a vodovod
v komunikaci u cesty.
Cena: 990 000 Kč (35 350 EUR)
Č. akce 2673.2LE

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

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

PRODEJ

POZEMKY PRO STAVBU
RODINNÝCH DOMŮ VE ZBŮCHU
Parcely (od 1000 m2 do 1761 m2) jsou
určené pro stavbu RD. Lze postavit
nepodsklepené RD s maximální zastavěnou plochou 200 m2.
Plyn a vodovod vede v komunikaci, el.
bude přivedena do sloupku.

POZEMEK PRO STAVBU
RODINNÉHO DOMU V BLOVICÍCH
Pozemek (1579 m2)
se nachází
25 km od Plzně.
Sítě: el. 230/400V, vlastní studna,
plyn, kanalizace a vodovod na hranici
pozemku.
Cena: 690 000 Kč (24 600 EUR)
Č. akce: 2901LE
STAVEBNÍ POZEMKY V KAMENÉM
ÚJEZDU U NÝŘAN
Pozemky (904 – 1 452 m2) jsou určené pro rodinné bydlení. Na hranici
jednotlivých pozemků jsou vybudovány
přípojky elektřiny, plynu a vody.
V příjezdové komunikaci je možnost
napojení na el., vodu a plyn.
Cena: 600 Kč/m2 (21 EUR)
Č. akce: 3024LE

PRODEJ

STAVEBNÍ POZEMEK V PLZNI LITICÍCH
Parcela o velikosti 791 m2 je v zástavbě
nově postavených RD. Na pozemek již bylo
vydáno stavební povolení a byla provedena
základová deska domu.
Majitelé dají v rámci prodeje k dispozici
projekt. Inž. sítě: el. a plyn ve sloupku,
kanalizace a vodovod – rozvod proveden do
základové desky.

PRODEJ

PRODEJ
OBYTNÁ ZÓNA „NA DLOUHÝCH“ LÍNĚ
V rámci připravované nové obytné zóny „Na Dlouhých“ v lokalitě Líně nabízíme k prodeji
34 kompletně zasíťovaných pozemků od 317 do 1 514 m2, na nichž budou postaveny RD
domy.
V lokalitě budou vybudovány provizorní zpevněné komunikace a veřejné osvětlení. Pro
obytnou zónu již bylo vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Plánovaná výstavba: 4 samostatné RD, 9 dvojdomů a 3 řadové domy se 4 byty. Domy o užitkové ploše od 139 m2
do 149 m2 budou postaveny dle projektové dokumentace ve standardním provedení nebo
dle požadavků klienta.

PRODEJ

STAVEBNÍ POZEMEK
V NEPOMUKU
Vhodný pro objekty k bydlení a drobné
zemědělské výroby.
Výměra parcely bude upřesněna po vypracování geometr. plánu.
Pozemek je možné rozdělit na dvě části.
Inž. sítě: el., plyn, vodovod, kanalizace,
telefon.

PRODEJ

PRODEJ

KA

2 POZEMKY PRO VÝSTAVBU
RODINNÝCH DOMŮ VE VŠERUBECH
2 stavební pozemky (1599 m2 a 1124 m2)
se nachází v nově vybudované obytné
zóně, 16 km od Plzně. Oba pozemky jsou
zasíťovány (el. a plyn v pilířku na hranici pozemku, kanalizační a vodovodní přípojka).
V obytné zóně byly kompletně dokončeny
příjezdové komunikace.
Cena: 650 000 Kč (21 666 EUR)
a 390 000 Kč (13 000 EUR)
Č. akce: 2774LE

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

ostatní
nemovitosti

8.

R o d i nTnýém d o m y

PŘEDSTAVUJEME VÁM PRACOVNÍKY REALITNÍ KANCELÁŘE PUBEC
Během tohoto roku postupně představíme v našem bulletinu všechny pracovníky

Dagmar Dánová

Alena Kohoutová

příprava zakázek

realizace zakázek

Jak dlouho pracujete v RK Pubec?

Jak dlouho pracujete v RK Pubec?

V Realitní kanceláři Pubec pracuji třetím
rokem, od února 2004.

Dobrý den, v tom pracovním shonu se to
nezdá, ale začala jsem už pátý rok v této
ﬁrmě a doufám, že jich ještě pár bude.
Jak jste začínali v RK a co je náplní
práce v současné době?
Každý začátek je těžký a nejlepší je do toho spadnout rovnýma nohama. To potkalo i mě,
když jsem musela zastoupit kolegyni z recepce, která právě odjížděla na dovolenou. Získala jsem tak poměrně rychle přehled o chodu ﬁrmy, o jednotlivých odděleních a spolupráci
mezi nimi. Nejvíce mě zajímal obchod. Tam se mě ujala zkušená kolegyně Lenka Polívková, která patří k pilířům ﬁrmy a postupně mě nezištně zasvětila do této těžké a zodpovědné
práce. Dnes pracuji jako makléřka v oddělení prodeje rezidenčních nemovitostí.

Jak jste začínali v RK a co je náplní práce v současné době?
Začínala jsem jako recepční, kde jsem
měla možnost poznat celou ﬁrmu, seznámit se s organizací, naučit se základy práce makléřů a komunikace s klienty. V současné
době se už rok věnuji práci realitního makléře, na pozici příprava zakázek. Mým úkolem
je věnovat se klientům, kteří přicházejí s nabídkou nemovitosti, vysvětlit jim způsob práce
naší realitní kanceláře, provést prohlídku nemovitosti, zkalkulovat reálnou tržní cenu, uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu a připravit novou zakázku do prodeje.
Baví vás tato práce a kolik jí věnujete času?

Baví vás tato práce a kolik jí věnujete času?
Pro tuto práci jsem se rozhodla při prodeji vlastní nemovitosti a do půl roku jsem nastoupila.
Že ale půjde o práci tak různorodou a „šťavnatou“, a že mě bude tolik uspokojovat, mě
nenapadlo ani ve snu. Při takovéhle práci je samozřejmě potřeba počítat s tím, že zabere
beze zbytku celý pracovní týden.
Řekněte nám něco o sobě – máte rodinu, jak trávíte svůj volný čas, jaké máte zájmy
a záliby?
Moje rodina to je manžel (škodovácký patriot), dcery Terezka (22) a Barunka (20), které mi
dělají jen radost, babičky a náš rozmazlený teriér Mája. Volného času si vážím a nejčastěji
ho trávíme na chatě, kterou všichni milujeme. K mým zálibám patří ﬁlm, rocková hudba a
knihy. Občas se mi podaří rozšířit sbírku starožitného porcelánu.

Práce mně opravdu baví i když jsem si nikdy nemyslela, že bych se v tomto oboru mohla
realizovat.
Řekněte nám něco o sobě – máte rodinu, jak trávíte svůj volný čas, jaké máte zájmy
a záliby?
Je mi 36 let, mám dvě dcery ve věku 15 a 11 let a téměř všechen svůj volný čas věnuji
rodině. Když přece jen vyšetřím nějakou tu chvilku jen pro sebe, tak ráda jen tak relaxuji.
Kam se na vás mohou klienti obrátit?
Klienti mne mohou kontaktovat na telefonním čísle realitní kanceláře 377 22 67 67, event.
mobilním telefonu 731 446 557 nebo na emailové adrese dagmar.danova@pubec.cz

Kam se na vás mohou klienti obrátit?
Potěší nás Vaše důvěra a rádi se Vám budeme snažit pomoci v jakékoliv otázce týkající
se nemovitostí. Zastavit se můžete osobně v sídle ﬁrmy RK Pubec, od 1. 10. nově ve 3.
patře ČSOB na Americké, nebo e-mailem na adrese: alena.kohoutova@pubec.cz a nebo
mě kdykoliv zastihnete na telefonu 604 269 784.

Mgr. Michaela Džupinová
příprava zakázek

Jak dlouho pracujete v Realitní kanceláři Pubec?

Jana Vonášková

V RK Pubec jsem začala pracovat hned
po škole v roce 2002. Pracuji zde tedy
necelé 4 roky.

recepční

Jak dlouho pracujete v RK Pubec?
Jak jste začínala v realitní kanceláři a co
je náplní práce v současné době?

V Realitní kanceláři Pubec pracuji od února roku 2005, tedy 18 měsíců.
Jak jste začínali v RK a co je náplní
práce v současné době?

Nastoupila jsem původně jako recepční, poté jsem cca 1 rok pracovala jako asistent prodavače v komerčním oddělení a v současné době mám na starosti nábor nových zakázek
Baví Vás tato práce a kolik ji věnujete času?

Jsem bývalá klientka této ﬁrmy. Před několika lety jsme se přestěhovali do Plzně a hledali jsme byt. Nakonec jsme jej koupili přes
tuto realitní kancelář. Po nějakém čase jsem začala hledat kreativní pracovní příležitost a
tak jsem se neváhala tady zeptat.
Ve ﬁrmě pracuji v oddělení recepce. Náplní mé práce je zajišťování veškerého servisu,
což obnáší například vyřizování příchozích telefonů, první jednání s klienty, zajištění potřebných dokumentů v institucích jako je např. katastr nemovitostí a s tím spojená veškerá
administrativa.

Záliba v povolání je předpokladem úspěchu v každé profesi. Tato práce mě samozřejmě
baví. Pracovní doba v RK Pubec je v pracovní dny od 8 – 17 hod. S ohledem na charakter
našeho povolání pracujeme já i moji kolegové tak, jak je třeba, spíš více než méně.
Řekněte nám něco o sobě - máte rodinu děti , jak trávíte volný čas, jaké máte zájmy
a záliby?

Baví vás tato práce a kolik jí věnujete času?

Jsem tři roky vdaná. S manželem jsme přišli do Plzně cca před 8 lety ze Sokolova. Zájmů a
zálib mám rozhodně více než volného času, který z velké části věnuji studiu vysoké školy.
V létě jezdím na kole, v zimě lyžuji, rada čtu.

Tato práce mne velice baví, neboť je velmi kreativní. Díky ní potkávám každý den mnoho
zajímavých lidí, a tím pádem je to pro mě jedna velká zkušenost .
Svému zaměstnání věnuji čas podle potřeb ﬁrmy.

Kam se na Vás mohou klienti obrátit?

Řekněte nám něco o sobě – máte rodinu, jak trávíte svůj volný čas, jaké máte zájmy
a záliby?

Klienti mohou volat buď do kanceláře na tel. 377 22 67 67 nebo přímo na mobilní telefon
605 852 979, případně mě kontaktovat prostřednictvím emailu na: michaela.dzupinova@pubec.cz.

Jsem vdaná za bezvadného muže, se kterým mám dva prima kluky. Svůj volný čas trávím
většinou s nimi. Pokud mi to čas dovolí, ráda poznávám zajímavá místa, přečtu si knížku,
chodím velice ráda do divadla.

JSME NA NOVÉ ADRESE!

Kam se na vás mohou klienti obrátit?

OD 2. října 2006

Kontakt na mě je na čísle do realitní kanceláře 377 22 67 67
popřípadě na emailové adrese: jana.vonaskova@pubec.cz.

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 301 50 PLZEŇ

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

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

najdete Realitní kancelář Pubec
v reprezentativních prostorách
pobočky ČSOB Plzeň, Americká 60 ve 3. patře

provozní doba: po - čt 9:00 - 17:00 hod.
pá - 9:00 - 15:00 hod.
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najdete Realitní kancelář
Pubec

v reprezentativních
prostorách
pobočky ČSOB Plzeň,
Americká 60 ve 3. patře

prostory

PRONÁJEM

OD 2. října 2006

nebytové

PRONÁJEM

JSME NA NOVÉ
ADRESE!

a

PRONÁJEM

K a n c e l á ˇr s k é

KANCELÁŘE V PLZNI - KOTKOVĚ ULICI
Dvě kanceláře o výměře 20,3 m2 a 27,7 m2
se nacházejí v řadovém domě v těsné blízkosti hlavního dopravního průtahu městem
u autobusového nádraží.
Parkování je možné před domem nebo
v přilehlých ulicích. Inž. sítě: el. energie,
vodovod, kanalizace, plynové etážové
vytápění, telefon, internet.
Cena: 900 Kč/m2/rok + režie (32 EUR)
Č. akce: 2639JP

KVALITNÍ KANCELÁŘSKÉ PLOCHY
V PLZNI - NOVÉ HOSPODĚ
Atraktivní kancelářské prostory se nachází
v nově upravené admin. budově s nadstandardními službami pro uživatele. V objektu
je zajištěna služba recepce, el. zabezpečení a hlídání HLS, parkování v areálu dle
dohody, možnost pronájmu kancelářského
nábytku a kancelářské techniky.
Cena: 1 440 Kč/m2/rok+režie a vybavení
kanceláře (50 EUR)
Č. akce: 2934JP

JEDNOTLIVÉ KANCELÁŘSKÉ
PROSTORY V PLZNI NA SLOVANECH
Kancelářské prostory se nachází v přízemí,
2. a 3. patře administrativní budovy, v ul.
Slovanská alej 28. Sociální zázemí je na
každém podlaží.
V nabídce jsou také garáže u objektu.
Ceny: přízemí: 1 100 Kč/m2/rok + režie
(39 EUR), 2. patra: 1 000 Kč/m2/rok +
režie (36 EUR), 3. patra: 900 Kč/m2/rok
+ režie (32 EUR)
Č. akce 2987JP
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KANCELÁŘSKÉ PROSTOTY
V CENTRU PLZNĚ
Kancelářské prostory v 1. patře, řadového
činžovního domu, situovaného ve středu
města, poblíž náměstí Republiky.
Obsahují čtyři kanceláře, zasedací místnost, chodbu, kuchyňku, sociální zařízení
a malý sklad. Prostory jsou vybaveny počítačovou sítí a zabezpečovací zařízením.

SKLADOVÉ PROSTORY V PLZNI
Prostory (330+ 660 m2) jsou ve výrobním
areálu v blízkosti středu města.
Podél objektu prochází obslužná komunikace, na kterou navazují nakládací rampy s
nákladním výtahem o nosnosti 1000 kg.

KANCELÁŘE POBLÍŽ CENTRA
ZA PŘÍZNIVOU CENU
Kancelářské prostory jsou situovány
v suterénu zděného činžovního domu ve
středu Plzně. Prostory mají tři prostorné
místnosti, toalety, 1. místnost vhodnou
jako kuchyňka s umyvadlem, která má
připravené rozvody pro kuchyňskou linku.
Podlahy ve všech místnostech jsou řešeny
keramickou dlažbou.
Cena: 5 000 Kč/měsíc + režie (180 EUR)
Č. akce: 3192JP

NEBYTOVÉ PROSTORY
V LOSINÉ
Prostory jsou vhodné pro skladování, případně pro montážní činnost bez zatížení
okolí hlukem.
Součástí prostor je sociální zařízení a provozní kancelář.
Užitková plocha 233 m2, rampa – 44 m2.
Inž. sítě: el., vodovod, kanalizace, plyn

Cena: 8 500 Kč/měsíc + režie (304 EUR)
Č. akce: 3182JP

Cena: Levá část - 15 000 Kč/měsíc +
režie (536 EUR),
Pravá část - 25 000 Kč/měsíc + režie
(893 EUR)
Č. akce: 3194JP

Cena: 12 500 Kč/měsíc (447 EUR)
Č. akce: 3188JP
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KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
V BLÍZKOSTI CENTRA
Kanceláře se nachází v administr.budově
v Plzni na Mikulášském náměstí. Sociální
zařízení je k dispozici na každém poschodí. Je možné využít zabezpečovacího
zařízení s připojením na PCO.
Ceny: suterén (45 m2): 300 Kč/m2/rok (11
EUR), 1. patro (139 m2): 1 000 Kč/m2/rok
(36 EUR), 3. patro (140 m2): 900 Kč/m2/
rok) (32 EUR), podkroví (73 m2): 700
Kč/m2/rok (25 EUR)
Č. akce: 2988JP

VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PROSTORY
V BLÍZKOSTI CENTRA
Prostory se nachází ve dvoře administrativní budovy v Plzni na Mikulášském náměstí.
Výrobní prostory cca 223 m2, kanceláře cca
65 m2, šatny a zázemí cca 64 m2.
Inž: el., ústřední vytápění, vodovod, kanalizace, telefon.

KANCELÁŘE
V BLÍZKOSTI CENTRA PLZNĚ
Prostory o užitkové ploše (61 m2) se
nachází v Mikulášské ulici, v 1. patře nárožního domu v dosahu MHD.
Jedná se o 2 kanceláře vybavené koberci,
žaluziemi a svítidly, se společným příslušenstvím.

SÍDLO FIRMY NA ATRAKTIVNÍM MÍSTĚ
Dvoupodlažní, částečně podsklepený dům
je situovaný v Plzni na Slovanech, Slovanské ulici.
Na oploceném pozemku je k dispozici
vlastní vydlážděné parkoviště. V objektu je
rozvedená počítačová síť a zabezpečovací
zařízení.

Cena: 15 000 Kč/měsíc + režie (536 EUR)
Č. akce: 2988.1JP

Cena: 5 000 Kč/měsíc + režie (178 EUR)
Č. akce: 3025JP

Cena: 27 500 Kč/měsíc + režie (985 EUR)
Č. akce: 3183JP
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VELKOPLOŠNÁ SKLADOVÁ HALA
V BEZDĚKOVĚ U KLATOV
Jednopodlažní skladovou, ocelovou halu
se zatepleným opláštěním (2743 m2) lze
pronajmout jako celek nebo pouze cca
1371 m2.
Hala je situovaná v oploceném areálu s
dopravním napojením na veřejnou komunikaci umožňující příjezd kamiónů.

RESTAURACE V NOVÉM OBJEKTU
V PLZNI DOUDLEVCÍCH
Prostory restaurace (175 m2) jsou umístěny
v 1. patře nově postaveného objektu, nového ***Hotelu HAZUKA s vlastním vstupem
pro hosty přímo z ulice.
Hotel je situován na výhodném místě
u komunikace spojující městské části Slovany a Bory.

NOVĚ UPRAVENÉ SKLADOVÉ
PROSTORY V NEZBAVĚTICÍCH
4x sklad (267+75+ 42+31 m2) a soc. zařízení - 25 m2 je součástí bývalé zemědělské
usedlosti. Objekt bývalé stodoly je upraven
pro skladování, jsou provedeny betonové podlahy, nespalné stropy nad 1. NP
a prostor pro sociální zařízení, které bude
dokončeno po dohodě s nájemcem.

LUXUSNÍ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
Prostory v nově zrekonstruovaném objektu,
situovaném v blízkosti centra Plzně. Jsou
vybaveny zátěžovými koberci, ústředním
vytápěním, počítačovou telekomunikační
sítí a elektronickým zabezpečením v ceně
nájmu.
Možnost dobrého parkování je zajištěna
přímo u objektu a v přilehlé ulici.

Cena: při osobním jednání
Č. akce: 2752JP

Cena: 20 000 Kč/měsíc + režie (715 EUR)
Č. akce: 2897JP

Cena: 15 000 Kč/měsíc + režie (536 EUR)
Č. akce: 3120JP

Cena: 15 300 Kč/měsíc + režie (546 EUR)
Č. akce: 3186JP

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 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.

průmyslové restaurace administraobjekty
tivní budovy
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OBCHOD
NA FREKVENTOVANÉM MÍSTĚ
Obchodní prostory 18 a 17 m2, WC a
komora cca 3 m2 se nachází v přízemí
nárožního domu v Husově ulici v centru
Plzně s možností dobrého parkování před
domem.

OBCHODNÍ PROSTORY
NEBO KANCELÁŘE
V přízemí nově zrekonstr. domu se vstupem a výkladem přímo ze Zborovské 37.
Prostory mají podlahy z keramické dlažby
a kazetové podhledy se zapuštěnými svítidly. Přístup do objektu je také přes domovní
průjezd do dvorního traktu, kde jsou k dispozici parkovací místa.

OBCHODNÍ PROSTOR
V PLZNI - ROUDNÉ
V přízemí řadového domu, situovaného
na frekventovaném místě, v blízkosti nákupního střediska „Kauﬂand“ s možností
parkování v přilehlé ulici před objektem.
Po dohodě s pronajimatelem lze prostory
upravit dle potřeby nájemce.

OBCHODNÍ PROSTORY
V CENTRU PLZNĚ
Obchod (202 m2 v přízemí + 150 m2 v
suterénu) se 2 výlohami je situovaný na
frekventovaném místě v Jungmannově
ulici spojující Americkou ulici a Kopeckého
sady. Investici do rekonstrukce lze odečíst
z nájemného.

Cena: 8 000 Kč/měsíc + režie (286 EUR)
Č. akce: 3193JP

Cena: 5 500 Kč/měsíc + režie (196 EUR)
Č. akce: 2955JP

Cena: 7 500 Kč (267 EUR) + režie
Č. akce: 2970JP

Cena: 70 000 Kč/měsíc + režie (2 500 EUR)
Č. akce: 3201JP
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REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC – REKLAMNÍ PARTNER
PROJEKTU SYNAGOGA CONCERTS
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ATRAKTIVNÍ OBCHODNÍ PROSTORY
V PAŘÍŽSKÉ UL.

POZVÁNKA DO VELKÉ SYNAGOGY V PLZNI
9.11.„Vašo Patejdl-sám“- klavírní recitál lídra legendární kapely Elán

Obchodní prostory o ploše 136 m2 se
nachází v přízemí a suterénu domu, situovaného v těsné blízkosti Americké ulice,
jedné z nejvýznamnějších obchodních
lokalit v Plzni.

OBCHOD
V PLZNI NA VINICÍCH
Obchodní prostor (44 m2) je v přízemí
největšího nákupního střediska v centru
obytné čtvrti Vinice v Brněnské ulici. Vstup
do obchodu s velkým výkladem je řešený
z volného prostranství u západního štítu
nákupního střediska.

Cena: 30 000 Kč/měsíc + režie (1 070 EUR)
Č. akce: 3205JP

Cena: 5 000 Kč/měsíc + režie (178 EUR)
Č. akce: 2951JP

Vašo Patejdl – zákládající člen Elánu a autor většiny hitů této legendární skupiny otevře svým komorním klavírním recitálem ve Velké synagoze třetí ročník
Slovenských dnů v Plzni. Známý slovenský hudebník zahraje řadu hitů, které
tolik proslavily Elán a jistě dojde i na megahit Voda, co ma drží nad vodou. Společensky prestižní koncert se koná pod záštitou Slovenského velvyslanectví v
Praze a proběhne za osobní účasti primátora Plzně a velvyslance SR, kteří před
koncertem krátce pozdraví diváky v sále.

22.11. „Hradišťan s Jiřím Pavlicou“
Hradištan, jehož jarní koncerty ve Velké synagoze byly doposud vždy plně obsazeny, tentokrát vystoupí těsně před začátkem adventu a to v klasickém složení i
s primášem Jiřím Pavlicou. Kostru programu obstará tvorba Jana Skácela, kterou zhudebnil na CD O slunovratu J. Pavlica, ale jistě dojde také na moravskou
cimbálovou klasiku a vzhledem k datu konání bude zřejmě zařazen také vánočně
laděný repertoár.

Vždy v 19.30 hodin
VSTUPENKY jsou k dostání v předprodejích:
Vinotéka Le Bouchon - Pražská 23 - proti Masným krámům, Městské informační
centrum - nám. Republiky 41, Bílý Slon - CopyCentrum - Americká 6, Pokladna
divadla M.Horníčka - pasáž DK, Informační centrum Zlaté slunce, Prešovská 7,
Měšťanská beseda - pokladna i Velká synagoga v Plzni

NÁŠ SPOLUPRACOVNÍK JAN PUBEC
PŘIVEZL Z MISTROVSTVÍ SVĚTA 2 MEDAILE
MISTROVSTVÍ SVĚTA
THALE 2006
MS rádiem řízených lodních modelů mělo
z Plzně 3 zástupce a všem se podařilo získat
medaile.

PRO FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
DOPORUČUJEME VYUŽÍT SLUŽEB TĚCHTO BANK
A SPOŘITELEN

Eco team: Michal Kneys a Jan Pubec 3. místo
Eco expert: Jan Pubec 3. místo
A junior Jiří Mašek získal 2 zlaté medaile

POZOR! OD 2. ŘÍJNA NOVÉ SÍDLO FIRMY
POBOČKA ČSOB Plzeň, Americká 60, 3. PATRO
REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s. r. o.
Americká 60, 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.
obchodní
zařízení
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Byty

BYTY K PRODEJI
Velikost

Místo

Plocha

Vlastnictví

Popis

Cena

Č. akce

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

48,86 m2

osobní

přízemí nově postaveného bytového domu

1 247 000 Kč
(44 540 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

48,86 m2

osobní

přízemí nově postaveného bytového domu

1 247 000 Kč
(44 540 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

33,52 m2

osobní

přízemí nově postaveného bytového domu

873 000 Kč
(26 680 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

33,52 m2

osobní

přízemí nově postaveného bytového domu

873 000 Kč
(26 680 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

33,52 m2

osobní

přízemí nově postaveného bytového domu

873 000 Kč
(26 680 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

48,86 m2

osobní

1. poschodí nově postaveného bytového domu

1 272 000 Kč
(45 430 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

48,86 m2

osobní

1. poschodí nově postaveného bytového domu

1 272 000 Kč
(45 430 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

33,52 m2

osobní

1. poschodí nově postaveného bytového domu

908 000 Kč
(32 430 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

33,52 m2

osobní

1. poschodí nově postaveného bytového domu

908 000 Kč
(32 430 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

33,52 m2

osobní

1. poschodí nově postaveného bytového domu

908 000 Kč
(32 430 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

48,86 m2

osobní

2. poschodí nově postaveného bytového domu

1 272 000 Kč
(45 430 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

48,86 m2

osobní

2. poschodí nově postaveného bytového domu

1 272 000 Kč
(45 430 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

33,52 m2

osobní

2. poschodí nově postaveného bytového domu

908 000 Kč
(32 430 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

33,52 m2

osobní

2. poschodí nově postaveného bytového domu

908 000 Kč
(32 430 EUR)

3121LE

1+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

33,52 m2

osobní

2. poschodí nově postaveného bytového domu

908 000 Kč
(32 430 EUR)

3121LE

1+1

Dobřany
Ústavní ul.

46 m2

osobní

1. poschodí zděného domu v okrajové části obce

550 000 Kč
(19 650 EUR)

3232MT

2+kk

Plzeň - Slovany
Guldenerova ul.

59,14 m2

osobní

3. poschodí nově postaveného bytového domu

1 422 000 Kč
(50 780 EUR)

3121LE

!!!! POZOR !!!!

KUPUJÍCÍ PŘI KOUPI BYTU NEPLATÍ V NAŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘI PROVIZI!

BYTY K PRONÁJMU
Velikost

Místo

Plocha

Popis

Cena

Č. akce

1+0

Plzeň - Roudná
Pod Všemi svatými

25,38 m2

zrekonstruovaný byt vybavený moderní kuchyňskou linkou
a vestavěnými skříněmi

5 000 Kč
(178 EUR)

3203AL

1+0

Plzeň - Vinice
Hodonínská ul.

34 m2

4. patro panelového domu, zařízena sedací soupravou, obývací stěnou a TV

5 500 Kč
(196 EUR)

3067MT

2+1

Plzeň - střed
Skrétova ul.

82,9 m2

nově upravený nezařízený byt v 1. patře
zrekonstruovaného řadového činžovního domu

8 000 Kč
(286 EUR)

3047.3LE

3+kk

Plzeň - Bory
ul. Politických vězňů

75,61 m2

nově upravený byt s kuchyňskou linkou, koupelnou a WC v atraktivní lokalitě

10 000 Kč
(357 EUR)

3161LE

3+kk

Plzeň - Doubravka
Třešňová ul.

88 m2

nově zrekonstruovaný byt v podkroví RD se samostatným vstupem

11 000 Kč
(392 EUR)

3196.2AL

3+1

Plzeň - střed
Skrétova ul.

110 m2

luxusní byt se zimní zahradou v přízemí zrekonstruovaného řadového domu

11 500 Kč
(410 EUR)

3047.1LE

3+1

Plzeň - Lobzy
Revoluční ul.

78,2 m2

byt ve 2. poschodí cihlového domu, častečně zařízený nábytkem,
včetně lednice a pračky

8 000 Kč
(290 EUR)

3170LE

3+1

Plzeň - Bory
Hřímalého ul.

90 m2

zařízený byt ve 3. poschodí cihlového domu, 2 balkony, včetně vybavení

8 500 Kč
(305 EUR)

3176MT

3+1

Železná Ruda
ul. 1. Máje

71 m2

zařízený byt s lodžií, moderní kuchyňská linka, betonové bytové jádro, v
hezkém prostředí

6 000 Kč
(215 EUR)

3127MT

3+1

Plzeň - Bolevec
Rabštejnská ul.

78 m2

původně 4+1 rekonstruovaný byt s lodžií, plovoucí podlaha, plastová okna

7 500 Kč
(270 EUR)

3220LE

ŘADOVÁ GARÁŽ – HORNÍ SLAVKOV
(U DLOUHÉ STOKY)

U rodinných domů v hodnotě
nad 2 000 000 Kč
zajistíme v rámci provize
i vypracování znaleckého posudku.

PRODEJ

POZOR!

Řadová zděná garáž s pultovou střechou
na vlastním pozemku o výměře 20 m2 se
nachází cca 15 km východně od Sokolova
.

HLEDÁME!
pro našeho klienta v Plzni na Borech
nebo Slovanech byt 1+1 nebo 2+1

Cena: 90 000 Kč (3 215 EUR)
Č. akce: 3061PO

Vydává Realitní kancelář Pubec s. r. o., náklad 50 000 výtisků
Graﬁcké zpracování, sazba a zajištění tisku - Graﬁcké studio Žabka, Doudlevecká 27, Plzeň, www.gsz.cz

Informace:
pí Mgr. Džupinová
377 22 67 67

ostatní
nemovitosti

byty

byty
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