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O nás
Realitní kancelář Pubec s.r.o. byla založena majitelem firmy
Ing. Pavlem Pubcem dne 2.4.1990 jako první soukromá kancelář
s realitním zaměřením v plzeňském regionu. Za dobu své existence
firma úspěšně zrealizovala téměř 10.000 obchodních případů.
V jejím portfoliu se nachází veškeré typy nemovitostí, jak komerční,
tak nemovitosti určené k bydlení.

Sídlo
společnosti

Působnost firmy
Působištěm firmy je Plzeňský kraj se zvláštním zaměřením
na oblast Šumavy.
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Šafaříkovy
sady 5, Plzeň

Pomůžeme Vám splnit Vaše sny
o bydlení
Každý z nás touží v různých fázích života
po změně, která se může týkat i oblasti bydlení.
Mladí lidé touží koupit si větší byt, aby mohli
založit rodinu, lidé ve středním věku po bydlení
v rodinném domku a jiní, např. v důchodovém
věku, nemají již sílu se starat o dům s velkou
zahradou a poohlížejí se po nemovitosti, která
by je tolik nezatěžovala a vyhovovala
více jejich potřebám. Změnit svůj životní styl,
přestěhovat se do nového domu, není vždy
jednoduchou záležitostí. Umíme Vám pomoci
při realizaci prodeje Vašeho původního domu
nebo bytu i s vyřízením případného hypotečního
úvěru. Zkušený makléř dokáže domluvit celý
obchod tak, aby Váš původní dům nebo byt byl
prodán s dostatečnou lhůtou na vystěhování
a Vy jste se mohli plynule přestěhovat
do nového domova.

Poslání firmy

Prodané nemovitosti

Cílem Realitní kanceláře Pubec

Rádi bychom Vám představili některé

je zajišťovat klientům bezpečnost a jistotu

z nemovitostí, jejichž prodej jsme úspěšně

při obchodech s nemovitostmi.

realizovali v nedávné době.

Uspokojovat jejich tužby a sny při hledání

Dále pak prodeje nemovitostí, které byly svým

nového bydlení a přispět tak k jejich

způsobem specifické či zajímavé.

šťastnému životu. Současně obohacovat trh
rozmanitou nabídkou nemovitostí a hledat
cesty ke zhodnocení peněz klientů.
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Reference - byty
Úspěšně realizované zakázky
Velmi významný byl rok 2016, kdy jsme prodali téměr 200
bytů. Níže uvádíme zajímavé byty z let 2015 až 2018.

byt 3+kk se zahradou
Plzeň, Šafránová ul.

byt 2+kk
s technologií smart
Plzeň, Blatenská ul.

zařízený byt 1+1 s balkónem
Lindenberg, SRN

zděný byt 3+kk
s garážovým stáním
Plzeň, Vstupní ul.
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byt 3+kk s garáží
Plzeň, ul. Za Kaštany

byt 3+kk s garáží,
zahradou a terasou
Plzeň, Valtická ul.

byt 1+kk
s parkovacím stáním
Plzeň, Goldscheiderova ul.

výjimečný byt 4+kk
s balkónem
Plzeň, Palác Ehrlich

zděný byt 3+1
s komorou a lodžií
Plzeň, Školní ul.

atypický byt 2+1
Plzeň, Školní ul.
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Reference - domy

novostavba luxusního
bungalovu
Zruč - Senec

Úspěšně realizované zakázky
Realitní kancelář Pubec je Vaším partnerem
při prodeji rodinných domů. Každý uvedený dům
má svá specifika: je situován v atraktivních či méně
atraktivní lokalitě, některý je velký, dvougenerační,
jiný malý, přízemní… Naší snahou je udržovat širokou
nabídku nemovitostí tak, aby každý klient nalezl svůj
dům, který by co nejvíce vyhovoval jeho
požadavkům.

rodinný dům
Velešice u Pačejova

moderní rodinný dům
se třemi garážemi
Cheznovice

stylová roubenka
Rokycany, Veselá ul.
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prostorný rodinný dům
se zahradou
Plzeň, Mikulovská ul.

moderní rodinný
dům se zimní
zahradou
Plzeň, Pálavská ul.

bezbariérová moderní
novostavba
Plzeň - Valcha
U Černého mostu,

rodinný dům
se dvěma byty a garáží
Plzeň, ul. Ke Křížku,

rodinný dům
s velkou zahradou
Karlovy Vary

vícegenerační
rodinný dům
Všeruby u Plzně
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Reference - nová výstavba
Úspěšně realizované zakázky
Prodej developerského projektu je dlouhodobou záležitostí a firma působí v těchto
případech jako zprostředkovatel prodeje nově vznikajících bytů, rodinných domů
či obytných lokalit s pozemky, pro konkrétního investora. Důležitou roli hraje
především synchronizace prodeje původní nemovitosti klienta, který kupuje
novostavbu tak, aby nebyla ohrožena plynulost klientova bydlení.

stavební pozemky
pro rodinné domy
Blovice

stavební pozemky
pro rodinné domy
Štěnovice

stavební pozemky
pro rodinné domy
Letkov, V Podlesí II.

obytná lokalita
Nová Valcha
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architektonicky
výjimečný projekt
“Palác Ehrlich”

projekt
Byty Poděbradova

projekt
Byty Kotíkovská

nová lokalita
Bydlení Plzeň - Újezd
Na Dražkách

pozemky
pro rodinné domy
Starý Plzenec,
lokalita Pod Hřištěm

projekt
Byty Hrádecká
10

Reference - rekreační objekty
Úspěšně realizované zakázky
Vlastnit chatu nebo chalupu k trávení volného času bylo trendem hlavně
v dobách minulých. I dnes se ale projevuje veliký zájem ze strany klientů
o koupi rekreačních objektů za účelem plnohodnotného odpočinku. Mezi
nejoblíbenější lokality patří v západních Čechách hlavně okolí
Hracholuské přehrady a Plzně, a pak Šumava a Manětínsko.

zděná chata
obec Útušice

chata u řeky Střely
obec Dolní Hradiště

dřevěná chata
obec Slatina

montovaná
dřevěná chata
obec Žďár u Blovic
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zděná chata
s garáží nedaleko
obce Losiná

chata
u Hracholuské přehrady
obec Sulislav

dřevěná chata
obec Záhoří u Milče

stylová chalupa
obec Líšina u Stoda

chata u Hracholuské přehrady
chatová osada Butov
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Reference - pozemky

stavební pozemek
Nebílovský Borek

Úspěšně realizované zakázky
Prodej pozemku, byť se to nezdá, je nejsložitějším
obchodním případem. Je důležité vědět, co se dá
na pozemku postavit, jaká je dostupnost
inženýrských sítí, zda existují omezení pro výstavbu
a mnoho dalších informací, které při realizaci
prodeje pozemku poskytneme.

stavební pozemek
obec Vejprnice

stavební pozemek
Plzeň - Vyhlídková ul.

lesní pozemek
obec Štěnovický Borek
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stavební pozemek
obec Čižice

stavební pozemek
Starý Plzenec
- Sedlec

stavební pozemek
obec Přehýšov

spoluvlastnické podíly
na pozemcích
Plzeň - Borská pole

stavební pozemek
Starý Plzenec

zemědělský pozemek
Rokycany - Chlum
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www.pubec.cz

