PRODEJ BYTU 2+1 VE STŘÍBŘE

Byt s dispozicí 2+1 byl situován
ve zděném bytovém domě v ulici
Západní Předměstí ve Stříbře.
Byt sestával z předsíně, chodbičky,
koupelny s vanou, samostatného WC,
kuchyně s kuchyňskou linkou, pračkou
a s plynovým sporákem a ze dvou
prostorných pokojů, které byly užívány
jako obývací pokoj a ložnice. K bytu
náležela prostorná sklepní kóje.

V���� ��u��nos�� , ���e�i�n��it� ,
vs��í�nos� � o��ot� .

Zakázku připravila do prodeje
Bc. Veronika Brotanová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
srpen 2018 - březen 2019
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Sosnová

číslo zakázky: PL10823MA

P�� Ma��� st��� �nf��m�v�� � �������
�ro�e��. P�e��lád�� v��i�n�� �r�
po�p��� �ro���� . P�� �ro���� �nf��m�v��
��� s�r���, ��e�l���� n����� �e���� ,
p�ps�� ����k�. J� ������ , �� m� b�ha��
��u��nos�� � n��í� �r�z�k���i��� �
r����� �id��� ��ís���.
N� �K P��e� �� rá�� � � ����r��
� �ud�u��� �n��� ��rá���� .
V�r���k� So�n�v�

RODINNÝ DŮM V PLZNI NA DOUBRAVCE

Předmětem prodeje byl v tomto
případě rodinný dům, bývalá
hospodářská usedlost, ve vyhledávané
plzeňské městské části Doubravka,
na rohu ulice Ke Sv. Jiří a Za Ovčínem.
Jednalo se o částečně podsklepený
rodinný dům s dispozicí 3+1 s jedním
nadzemním podlažím a půdou.

Ob�ho� �r����� n� ����� ��i�k��� �r���� .

O��ot� �� M����k��� � �� R���i��us��� js��

��r�v�� n� ��i�k��� �r���� , ���k�� � mo� ������
z� ���e�i�n���� �ro��� ��m��itos�� .

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se starala
Bc. Veronika Martínková
Prodej jsme realizovali v období
listopad 2018 - duben 2019
Referenci nám zaslaly obě
prodávající

Mo� v��� ������
L��k� H.

B�l� j��� ����� �p�k���n� � va�� �e��i��� k�n��l��� .
V ���pa�� , �� �y�� ����b�v�l� �roda� �� k���i�

��m��itos�, ��ě� �y�� �� ��rá��l� n� va�� k�n��l��.
P��e�i�n���� �e�n��� � ����n��. M��� ���

d�p��u�i�. Ješ�� �e�n�� ������ p��� R���i��us���
� M����k��� z� �ža�n�� �p����rá�� .
Ka����n� K��rt�v�

číslo zakázky: PL10946VM

PRODEJ OBECNÍCH BYTŮ VE VEJPRNICÍCH

V obou případech se jednalo o obecní
podkrovní byty 2+kk.
1. byt v Pionýrské ulici s 56 m2 tvořila
předsíň, ložnice, obývací pokoj s kuch.
koutem, koupelna, toaleta a zahrádka
118 m2.
2. byt v Nerudově ulici s 56 m2 :
ložnice, obývací pokoj s kuch. koutem
a prostorem pro dětský pokojík,
koupelna a toaleta.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Zdeněk Helma
Prodej jsme realizovali v období
červen - listopad 2019
Referenci nám zaslala místostarostka obce Vejprnice

číslo zakázky: PL11230ZH

V� V�����i�í�� , ��� 29.10. 2019
V l�ň���� ro�� j��� ��� �ro���� ��e���h� �y��
�� V�����i�í�� o�l����� Re��i��� k�n��l�� P��e�
� žádos�� � ��ros��e�k�v��� ��h� �ro���� . Pro���
��e���h� �y�� m� �ist� ��e���k�, k��r� �� �u�n�
��� �ro���� z���e��i�, � ��ot� j��� ���i�� o������
�n�los�� m������ B�. Z���k� H����, k���� ��
� �ét� �r����ma�i�� ���i�� d���� ����nt�v�� .
Ur�i�� �e����� ��� �p���n�u� ���e�i�n����
��ís��� � �� ��u�e�nos�, �� �e����� �u��� po��la�� �r� �ro��� ���� ����r����� �r��� ��
s�r��� �e��i��� k�n��l��� ��� �u�nos�� d�l��h�
z��i�ť�v��� �� s�r��� �b�� j�k� z�k����k�. Pr�t��� j��� ���� na����� �p�k����� � k���������� ����b��� k�n��l��� , o�l����� j��� Re��i���
k�n��l�� P��e� � ��� �ro���� d�l��h� ��e���h�
�y��, k���� �� u��u�e���� � �eto���� ro�� .
��G. VĚ�A �IH����Á, �ístost�ros�k� �b��
V�����i��

RODINNÝ DŮM V PLZNI NA BRUČNÉ

Předmětem prodeje byl rodinný dům
v Plzni na Bručné, v ulici Šafránová
nedaleko nákupního centra Olympie.
Jednalo se o stavbu kolaudovanou v
roce 2010 s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Dům měl dispozici
6+1 s garáží. V domě byly použity
nadstandartní materiály a vestavěný
nábytek na míru, který byl z větší části
součástí prodeje.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
prosinec 2017 - srpen 2019
Referenci nám zaslali kupující,
manželé Domanští

číslo zakázky: 10396JK

Z ��ís���� p�n� K�n���r� j��� ����
nad���� , �� �r��n��� � osta����� �e�� .
m������ , �� k������ j��� � po��e��� d���
�p����rac�v��� , ��� ��h� ��ís���
�e�n��na��� �����p�� .
Zo�p��ě���, ��ěd��i��, �� ��u�e����
z����� � ����nt� , �ž�� ����ros��e���
�nf�����í�� � u��u�e����ý�� �ro�í�� .
V�� �r���h�l� � �řá��l���� �u��� ����
vs��í��� � ���� k�����ka�� . P��u�
�y�h�� � �ud�u�nos�� ����b�v���
�e��i��� ������, �r�i�� �� ��rá����
n� ���.
D������� .
P��l� � Pe�� D�m�nš��

UNICITY PLZEŇ, 1. A 2. ETAPA PROJEKTU

Unicity Plzeň je bytový projekt v těsné
blízkosti Západočeské univerzity v
Plzni na Borech s celkem 542 byty a 2
komerčními plochami k pronájmu.
Je prvním mimopražským rezidenčním
projektem společnosti Daramis.
1. etapa (A1 a A2) - 184 bytů - ZKOLAUDOVÁNO A PRODÁNO
2. etapa (C1, C2 a D) - 256 bytů - ZKOLAUDOVÁNO A PRODÁNO

Zakázku připravila do prodeje
Dagmar Dánová
O prodej nemovitosti se starala
Bc. Veronika Martínková
Prodej jsme realizovali v období
červenec 2016 - prosinec 2018
Referenci nám zaslal za developera výkon. ředitel společnosti

číslo zakázky: PL9600VM

V Pr��� ��� 7.1. 2019
V���n� p��� D����n�v�,
n� Va�� žádos� � �e����n��� d��i�, �y�h�� rá�� �������
ná� ���k��� d���� �� �p����rá�� ��� �ro���� �e����� �
����í�� �v�� f��í�� �r���k�� U�i�i�� P���� .
Tut� �p����rá�� , k��r� ��v� ��� �í�� j�� 2 r���, ho������
j�k� ����� ú��ě��� �bd��� , ����� ��h�� �� n�� pod���l�
����� nast��i� ��r��k��� ��n���í�� ����n�� �p����rá�� ,
��� t��� �� na�� �p��e��� ú���� o�r���l� n� �����ý��
�ro����í�� �ý��ed�í�� �r���k�� U�i�i�� P���� .
Rá�� �y�h�� ��z������ ��e��v��� ����� d��r�� s�h��nos� �n���z�va� �i�ua�� n� l�k����� ����, ��e���nos�
��� ����r��� ������� d�����nta�� , ����l�� k�����ka�� �
�p�k����� z�k������.
D�v�l�� n�� p��řá� V�� �n�h� ú��ě��� �� Va�� d�l��
���nos�� . Tě���� �� n� na�� d�l�� �p����rá�� ��� �ro����
3. f��� �r���k�� U�i�i�� P���� .
Z� D�r��i� M���� Va����
(��k�n�� �e�i��� D�r��i�)

REFERENCE K DEVELOPERSKÉMU PROJEKTU Z PŘEDCHOZÍ STRÁNKY
reference k prodeji bytů z projektu UNICITY PLZEŇ

BYT 2+1 V HABRMANNOVĚ ULICI V PLZNI

Další nemovitostí, kterou se podařilo
prodat v rekordním čase byl byt 2+1
v Habrmannově ulici v Plzni na Slovanech nedaleko plaveckého bazénu.
Slunný byt byl dispozičně členěn
na vstupní předsíň, kuchyni, ložnici a
obývací pokoj se vstupem na balkón,
orientovaný do klidného vnitrobloku.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
26.6. - do 22.7.2019 (26 dní)
Referenci nám zaslala
kupující, paní Hlaváčová i
prodávající, pan Linhart

číslo zakázky: PL11248MA

Ob�ho� �r���h�� n��rost� ������� , ���
�r������. Vyso�� ������ ��ís��� p�n� Ma�k� .
B�� vs��í���, o�����, ��r��k��� �n��� �ě�� .
Ř���� �y�h�� �í�� ��� 1�0%.
M��i���� �e��i��� k�n��l��� js�� �is�� rá�� , ��
z��ěs�n�v��� t�k���h� ��b����h� �l���k� �
o�b����k� . D�������!
J�n� Hl�váč�v�

V Re��i��� k�n��l��� P��e� na�� ro��n�

�rod�l� �� ��e�� ��m��itos� � �ž�� �� n��
dost�l� n��ros�� ���e�i�n��i�� � k�mf���.
N���í�� o������ ��r��� �e�n��� � ���r�v��

k�����ka�� � ��ot� �u�� m��� d�l�� v��b��
� ���pa���� �ro���� �� k���� ��m��itos�� .
Jo�e� L��h��

PRODEJ RODINNÉHO DOMU NA ŠPIČÁKU

Celkem 2 měsíce jsme prodávali dům
na Šumavě, konkrétně na Špičáku v
obci Železná Ruda. K domu náležela
menší osázená zahrada s příjemným
posezením. Velmi pěkná byla také dispozice domu, v suterénu se nacházela
dílna, sklad, koupelna s WC a garáž.
V přízemí předsíň, koupelna, WC,
kuchyně, ložnice a obývací pokoj a v
podkroví další 2 pokoje s kuchyňkou.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Lehká
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
únor - duben 2019
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Vopalecká

číslo zakázky: PL11036MA

D����� z� v�� , ��l� t� ���i�� �y����
�e�n��� . V��i�� o����� �� �n�� v�i����
�e�n��� .
1�0% �p�k���nos�.
G�����l� V�p��e�k�

BYT 3+KK V PLZNI, ULICE HŘÍMALÉHO

Předmětem pronájmu byl kompletně
rekonstruovaný byt 3+kk v Plzni,
Hřímalého ulici na Jižním Předměstí.
Byt byl vybaven v obývacím prostoru
kuchyňským koutem, osazeným moderní kuchyňskou linkou a vestavěnými
spotřebiči.
Dispozice: předsíň, 2 ložnice, obývací
prostor s kuchyňským koutem, koupelna a WC. Celková výměra 55 m2.

Zakázku připravila do nabídky
Veronika Rubriciusová
O realizaci pronájmu se starala
Denisa Ženíšková
Pronájem jsme realizovali
září - listopad 2019
Referenci nám zaslala
nájemkyně, paní Týrová

číslo zakázky: PL11316DE

B���� ��ed��� ��m��itos�� j��� ��l�
m��nos� �e�na� � ��k���k� m������
� ���ý�� �e��i��í�� ���� � �u���
�í�� , �� �e�n��� � p��� Ž��í�k�v�� ��l�
����� n� ���� �r���� � ���i��
���e�i�n���� .
Kl�r� T�r�v�

BYT 1+1 V ŽELEZNIČÁŘSKÉ ULICI V PLZNI

Během velmi krátké doby 2 měsíců se
podařilo prodat byt 1+1 situovaný
ve 2. patře panelového domu s výtahem v Železničářské ulici, v Plzni
na Doubravce. A to i přesto, že byl
zcela v původním stavu.
Byt byl členěn na vstupní předsíň,
jeden velký neprůchozí pokoj, kuchyň,
koupelnu s vanou a samostatné WC.

J��� nad���� �������� �ro����
� ��ís����� v�e�� �účas����ý�� .
Zakázku připravila do prodeje
Kristýna Vyčítalová
O prodej nemovitosti se starala
Denisa Ženíšková
Prodej jsme realizovali v období
18.10. - do 12.12.2019 (2 měs)
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Soukupová

číslo zakázky: PL11360DE

C����� �� �ys�k�� o�b��nos�, ��pa���
� ���e�i�n��i��. K��k��� � �ud�u���
�y�h�� �h���� ��j�� n��láda�
� ��m��itos��� , �ž�� �u�e�� na��
�e��i��� k�n��l��� .
L. S����p�v�

DŮM U KLENČÍ POD ČERCHOVEM

Rodinný dům s dispozicí 3+1 s terasou,
garáží a velkou udržovanou zahradou
v klidné obci Černá Řeka, cca 7 km
od Klenčí pod Čerchovem se nám
podařilo prodat také poměrně rychle.
Prodej trval pouhé 2 měsíce.
Dům měl velmi pěknou dispozici:
vstupní předsíň, koupelnu, samostatné
WC, obývací pokoj se vstupem na
terasu, kuchyni a obytné podkroví.

N�m��itos� j��� , ���� �e��i���
k�n��l��� , �rod��� ����� �rá��� d���.
Zakázku připravila do prodeje
Bc. Veronika Brotanová
O prodej nemovitosti se starala
Petra Lehká
Prodej jsme realizovali v období
červen - srpen 2019
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Bauerová

číslo zakázky: PL11205PL

B���� �ro���� j��� ���� ����
����v����� ���e�i�n��it�� � vs��í����
��ís����� z��ěs�n�n�� .
Mo� �������� .
M���ét� B���r�v�

CHATA V KŮŠTÍ, MĚSTO TOUŠKOV

V roce 2019 se nám podařilo za
pouhých 23 dní zrealizovat prodej
pěkné chaty na území obce Kůští
nedaleko Města Touškov.
Chata byla zděná, dvoupodlažní
s obytným podkrovím, součástí
nabídky byla také okrasná zahrada
se dvěma kůlnami a pergolou.

Na�� po�i�� ���� ����� p��i����� , ��ot���
�e���za�� ��l� �e��n� ����� ���e�i�n���� �
�e����� �ot��� ���e��� �ro���� ���� �ž�� �����
d���� zo�p�������.
Zakázku připravila do prodeje
Bc. Veronika Brotanová
O prodej nemovitosti se staral
Jakub Kejval
Prodej jsme realizovali v období
10.6. - 3.7. 2019 (23 dní)
Referenci nám zaslala
kupující, paní Němečková i
prodávající, paní Stych

číslo zakázky: PL11220KE

S �ra�� �e��i��� j��� ���� ����� �p�k����� .
Z���k� N��e�k�v�

Va�� k�n��l�� po��y���� �v��i��� ������
��� �ro���� ��m��itos�� , ����� d�p��u����
k�ž���� �� ����í�.
Mi�h��l� S�y��

RODINNÝ DŮM V PLZNI-LITICÍCH

Předmětem prodeje byla zrekonstruovaná zemědělská usedlost se 2 obytnými domy v Plzni – Liticích. Usedlost
sestávala z rodinného domu, bývalého
obytného „vejminku“, několika původních staveb, klubovny s prádelnou a
z nově vybudovaných garáží. Kolem
udržovaného pozemku byla vystavěna
3 m opěrná zeď, která s budovami
tvořila vnitroblok a naprosté soukromí.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se starala
Bc. Veronika Martínková
Prodej jsme realizovali v období
prosinec 2017 - leden 2019
Referenci nám zaslal
kupující, pan Brzák

číslo zakázky: PL10418VM

P��� M����k�v� ��l� ����� u���v�v�,
�ž�� d���� n�la��n� � p� ��m��itos��
ná� �r��e�l� ��r��k��� . C��� �ro�e�
k���� ��� ����� n�ro���, ��e��v���
�� s�r��� na�� b����, k��r� ��l�l� ��n�
���� � p��� M����k�v� v�� ��r��k���
���mo��l� �rod�v��í�� s�r��� , k�� ��l�
�ist� ���v��it� .
N�k��e� k���� d�pa�l� � p�řá���.
Pr���� ����i� ��� n� ��b��n��, ��l����
�����í��� , ������ j��� ���ra��.
L�ká� B�z��

BYT 2+KK V ŽELEZNÉ RUDĚ

Byt 2+kk s výměrou cca 42 m2 byl
umístěn v apartmánovém domě
v Železné Rudě.
Byl vybaven kvalitním nábytkem i
velkým nožstvím úložných prostor.
Dispozičně byl členěn na obytnou
místnost s kuchyňským koutem a jídelnou, ložnici, předsíň, praktickou šatnu,
koupelnu a WC. K bytu náležela garáž
umístěná v budově přímo pod bytem.

Zakázku připravila do prodeje
Bc. Veronika Brotanová
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
květen - červen 2019 (1 měsíc)
Referenci nám zaslal
kupující, pan Kleisner

číslo zakázky: PL11170JK

V���� �y�� ��z����� ��r�v��
nadst�nd�r��� o���� p�n�
K�n���r� � ��h� �������i��, k�� ���
o����� � s�h���� po��yt�va�
s�u���nos� ��� ���e�� n� ��n�� d���
� t�, zd� �� �rac���� ��� �� ����n� .
S�m������� v�� , c� ��l� d������n�
d� �í����� �la��l�, v�e��� ������� �
���ra����í�� d�ho� .
Pe�� K��i����

RODINNÝ DŮM V HORNÍ BŘÍZE

Přesně jeden měsíc jsme prodávali
zděný rodinný dům s dispozicí 3+1 se
zahradou a garáží v obci Horní Bříza.
Podsklepený dům nabízel v přízemí
verandu, koupelnu s WC, prostornou
ložnici, obývací pokoj a praktickou
kuchyni. V patře se nacházely 2 půdní
prostory, 1 obytný pokoj a terasa
s výhledem do zahrady.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Lehká
O prodej nemovitosti se starala
také Petra Lehká
Prodej jsme realizovali v období
1.7. - 1.8. 2019 (1 měsíc)
Referenci nám zaslali
manželé Milena a Jiří Tycovi

číslo zakázky: PL11252PL

C��k�v� �p�k���nos� � �e��i����
m������� p��� Pe�r�� L��k��
� t��� � ��l�� �K ��BEC.
P��u� �y�h�� �ěc� �h���� �rod�va�
��b� ��p�va�, t�� ��ě� � �e���� z�� ,
���� js�� t� ��r�vd��� ���e�i�n�l���
� �� rados� � ���� �p����rac�va� :-)
M���n� � J��� Tyc���

PRODEJ BYTU 2+1 S GARÁŽÍ V ČÁSLAVI

Prodávali jsme spoluvlastnický podíl
ve výši 759/10000 k bytovému domu
a stavebnímu pozemku pod budovou
ve městě Čáslav, k němuž na základě
Smlouvy o rozdělení užívání domu
náleželo výlučné užívání bytu o velikosti 2+1. Byt byl v původním stavu,
přidělen byl k němu také zděný sklep
a sklepní kóje.
Majitel prodával zároveň také garáže.

N��rost� ���e�i�n��it� �� s�r��� �K,
žá�n� st�ros� �r� ��� .
L��b�r�v� V�r�
(byt 2+1 s garáží PL10928ZH)
Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
S po��y��ut�� ����b�� �K ��BEC j���

O prodej nemovitosti se staral
Bc. Zdeněk Helma

m���m���� �p�k���� . P�r��k��� �nf��ma��

Prodej jsme realizovali v období
listopad 2018 - leden 2019

p�n� H����. N���� ��m��itos�� �r����� �y����

Referenci nám zaslala
prodávající paní Lamborová i
kupující pan Sladký

číslo zakázky: PL10928ZH

�r� ����n��, o����� � vs��í��� �e�n��� m������
� ��� j��ý��k���� �r������.

�K ��BEC m��� ��� d�p��u�i� d�l���
����n���.

In�. J��� Sla���
(garáž PL10928-2ZH)

BYT 2+1 NA FRANCOUZSKÉ TŘÍDĚ

Předmětem nabídky byl prostorný byt
2+1 v Plzni na Slovanech. Byt byl
v původním stavu, členěn na prostornou vstupní předsíň, původní zděnou
koupelnu, samostatné WC, praktickou
spíž, kuchyni s kuchyňskou linkou,
příjemný obývací pokoj s menším
balkónem a klidnou ložnici s oknem
orientovaným do vnitrobloku.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Lehká
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
září 2018 - leden 2019
Referenci nám zaslala
kupující, paní Holečová i
prodávající, paní Pavlíková

P�n� In�. K�n���r� m��� �����
d�p��u�i�. B�� ����� ����, o�����,
� v��� �� �nf��m�v�� . P��u� �y��
��k�� ��p�v�l� �� �rod�v�l�
��m��itos�, �r�i�� �� n� ��� � ����r��
��rá���.
T �mt� doda�e��� �n�h��rá� ������ .
H�n� H��eč�v�

My����, �� js�� �e�n�� � �����p�í�� �K.
I��n� P����k�v�

číslo zakázky: PL10858JK

BYT 2+1 V SOLNÍ ULICI V PLZNI

Předmětem pronájmu byl mezonetový
byt o velikosti 2+1 v historickém centru Plzně v Solní ulici. Byt s výměrou
89 m² se nacházel v řadovém domě
bez výtahu a byl dispozičně členěn na
vstupní předsíň, koupelnu, samostatné
WC, kuchyni s prostorem pro jídelní
kout, velkorysý obývací pokoj a po
dřevěném schodišti přístupnou galerii
s možností užívat jako ložnici.

Zakázku připravila do nabídky
Veronika Rubriciusová

J��� ���i�� �p�k���n� � k�����ka�� m������ , ��h� o��ot�� � �y��los��
�z������ ��l����.

O realizaci pronájmu se staral
Ing. Jan Kantner

M��� �e��i��� k�n��l�� P��e� ���
d�p��u�i�.

Pronájem jsme realizovali
srpen - září 2019

N�k�l� Z��rá�k�v�

Referenci nám zaslala
nájemkyně, paní Zahrádková

číslo zakázky: PL9710-4JK

BYT 4+1 KRALOVICKÁ ULICE V PLZNI

Předmětem pronájmu byla bytová jednotka 4+1 s lodžií v 7. patře panelového
domu v Kralovické ul. v Plzni-Bolevci.
Byt o velikosti 83 m² byl dispozičně
rozdělen na předsíň, koupelnu, samostatné WC, kuchyni a obývací pokoj.
Dále v něm byly k dispozici tři ložnice,
jedna s přístupem na lodžii. V bytě byla
vybudována také praktická šatna.

P����rá� j��� ������ ������ Re��i���
k�n��l��� P��e� � j��� ����� �p�k����
� ��ís����� � ���e�i�n��it��.
Zakázku připravila do nabídky
Bc. Veronika Brotanová
Pronájem realizoval makléř
Ing. Jan Kantner
Pronájem jsme realizovali
prosinec 2019 - leden 2020
Referenci nám zaslal
majitel, pan Gubala

číslo zakázky: PL11411JK

V�� �r����l� �lad�� , �y���� � �� �p�k���nos�� v�e�� z��n���es�v��ý�� .
N��í� � ča�� V�no��í�� �vá���, k�� j���
��í� o��k�v�� �ro����� ����� d�v������
� pod���� .
V���� ��� .
L�bo� G�b�l�

PRODEJ DOMU VRANOVICE - BŘASY

Předmětem nabídky byl podsklepený
rodinný dům v okrajové části obce
Břasy, část Vranovice. Jednalo se o
samostatně stojící vilu na svažitém
pozemku s citlivým řešením terasovitě uspořádané zahrady. Stylová vila,
původně z roku 1934, byla průběžně
rekonstruována a nabízela 5 pokojů,
2 koupelny, garáž, sklepy i několik
půdních prostor.

Zakázku připravila do prodeje
Bc. Veronika Brotanová
O prodej nemovitosti se starala
Mgr. Alena Kohoutová
Prodej jsme realizovali v období
srpen 2018 - březen 2019
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Veverka

číslo zakázky: PL10814AL

Re��i��� k�n��l�� P��e�, �.�.�. ��
�ra�i��� � ú��ě�n� �p��e�nos�. T��
�rac������ �� ���e�i�n���� zda��� �
lo�j���� , k���� �e�n� po��� e�i���h�
ko����. V p�rtf���� m� v�e���� ����
��m��itos�� . J���� �ros��e��ic���� ��
m��n� ��m��itos� k���i�, �roda�,
n��m�u� ��b� z�žáda� � �������.
B�ha�� ��u��nos�� m������ js��
z���k��, �� p�žad���� ����nt� �u��
ú��ě��� ���e��� . K�n��l�� m� ú���n��
�����nta�� n� ��ý�� ��b��ý��
s�r��ká�� , �yd�v� t��� �las��� b������
����e��� . Z �las��� ��u��nos�� m���
�ut� k�n��l�� d�p��u�i�.
J�� V����k�

BYT 2+1 TECHNICKÁ ULICE V PLZNI

Předmětem pronájmu byl byt 2+1 v novostavbě domu s výtahem a bezbariérovým
přístupem, který byl součástí developerského projektu “Unicity Plzeň” vedle
ZČU v Plzni na Borech. Dispozičně byl
byt rozdělený na předsíň, koupelnu,
WC, kuchyni vybavenou vestavěnými
spotřebiči a dva neprůchozí pokoje. Z
jednoho z nich byl přístup na balkón.

O������ ���e�i�n��i��, o���� �
�p������vos� �K P��e�.
Zakázku připravila do nabídky
Veronika Rubriciusová
O pronájem bytu se starala
Petra Lehká
Pronájem byl realizován
červenec - srpen 2019
Referenci nám zaslal
majitel, pan Melichar

číslo zakázky: PL11277PL

J��� ������ ����� d�p��u���� .
do�.In�. J��� M��i�h��, �S�.

BYT 1+1 KREUZMANNOVA ULICE

Předmětem pronájmu byl zařízený byt
s dispozicí 1+1 v revitalizovaném domě
v Plzni - Zátiší.
Dispozice bytu:
Prostorná předsíň, ložnice kompletně
vybavená postelemi i televizí, kuchyně
s linkou, stolem, židlemi a lednicí, samostatné WC a koupelna s pračkou.

O����� , �p�������� , ���� .

Zakázku připravila do nabídky
Alena Ságnerová
O pronájem bytu se staral
Jakub Kejval
Pronájem se realizoval
červenec - srpen 2019
Referenci nám zaslal
majitel, pan Mareš

číslo zakázky: PL11261KE

Rados� �p����rac�va�.
D����� , v�� �r����l� po��� �ý��
��edst��.
Z����� M��e�

BYT 2+KK V JABLONSKÉHO ULICI

Předmětem pronájmu byl byt o velikosti 2+kk v novostavbě bytového
domu “Jablonského”.
Velmi hezký, světlý byt byl členěný na
vstupní předsíň, koupelnu, WC s bidetem, ložnici a obývací pokoj s velkorysým kuchyňským koutem, odkud byl
zajištěn vstup na nadstandardně veliký
balkón.

Zakázku připravila do nabídky
Veronika Rubriciusová
O pronájem bytu se staral
Bc. Michal Mašek
Pronájem byl realizován
červen - červenec 2019
Referenci nám zaslal
pronajímatel, pan Jasenčák

číslo zakázky: PL11245MA

V�žád��� j��� �� �. Ma�k�, �p����rac�v��� j��� � ��� ��� ��k����rá�.
J� �e������ o�����, k�����ka����� ,
�ž�� �� �n��� ��h��ě� na��� p�žad�����. N��rost� �p�k���nos�!
S �K P��e� j��� �p����rac�v��� ��� p�
��k���ká�� � � ���pa�� ������ �� t��
rá�� �ra���� . Důst���� �ros��e�� , ������n� a�mos��r�, vs��í��� � o�����
z��ěs�n�n�� . A c� �� �l���� , za��� ��
�ž�� zad���l�!
Jo�e� Ja��nč��

KANCELÁŘE V GULDENEROVĚ ULICI

Předmětem nabídky byly kancelářské
prostory v plzeňské městské části
Slovany.
Prostory se nacházely v administrativním činžovním domě na rohu Guldenerovy a Železniční ulice, nedaleko
centra. Jednalo se o 4 kanceláře
s celkovou výměrou 114,3 m²
v přízemí cihlového domu.

Zakázku připravila do nabídky
Veronika Rubriciusová
O pronájem prostor se staral
Bc. Michal Mašek
Pronájem byl realizován
leden - duben 2019
Referenci nám zaslal
pronajímatel, pan Suchánek

číslo zakázky: PL10888MA

Pr�n���� na�i�� k���r��í�� �rost��
�r����� ����r����m��� � k�mf���� o�
počá�e��í�� f��� �� p� s����� ��ed���
�rost�� n���������.
P���r�v� n��í���, n������� �ho���h�
n���m�� � s����� ��ed��� �rost��
�r����l� ����� �y���� . �K �� � v�� �����
�v��i��� post�r�l�. S �K ��BEC �� �e�n�l� ��� � ��k���kát�� ��u��nos� � ��ě�
v�� n� ��b��n��!
D����� .
Pe�� Su�h����

BYT 3+1 V BOLEVECKÉ ULICI V PLZNI

Předmětem nabídky byl byt 3+1 s lodžií,
který se nacházel v prvním patře panelového domu v Bolevecké ulici v plzeňské
městské čtvrti Bolevec.
Byt byl dispozičně rozdělen na předsíň
s prostornou skříní, kuchyni s novou
kuchyňskou linkou včetně kombinovaného sporáku a spíže, obývací pokoj se
vstupem na lodžii, ložnici a dětský pokoj.

Zakázku připravila do nabídky
Veronika Rubriciusová
O pronájem bytu se staral
Bc. Michal Mašek
Pronájem byl realizován
prosinec 2018 - leden 2019
Referenci nám zaslal
pronajímatel, pan Chyška

číslo zakázky: PL10972MA

S����� �K P��e� j��� � ���pa��
�r�n���� �y�� ������� ��� ��k����rá�
� t� � t�h� ��vo��, �� m��� �i�
�r� ����� ����n��.
Ant���� C�y�k�

STAVEBNÍ POZEMEK V HOLOUBKOVĚ

Předmětem prodeje byl stavební pozemek 1.222 m2 v okrajové části obce Holoubkov.
Neoplocený
pozemek
trojúhelníkového tvaru se nacházel na úpatí
tesa, v těsném sousedství nové rodinné zástavby. Dle vyjádření obce a
platného ÚP bylo možné na něj umístit
stavbu rodinného domu se zahradou
do 2 nadzemních podlaží + podkroví.

Zakázku připravila do prodeje
Bc. Veronika Brotanová

V�� �r���h�l� ��e��� ��� na�i��
p�žad����. Dosta�e��� �nf��m�v���
� ������� �e���za�� k���� ��m��itos�� .

O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek

M����� p�� M. Ma��� �e��� p�žad����
��ra���, v�� �y��ě���� � z��í��� . O��ot�
m���m���� . V���� d�p��u���� ...

Prodej jsme realizovali v období
červenec - říjen 2019

J�r���� Bl����

Referenci nám zaslal
kupující, pan Blažek

číslo zakázky: PL11214MA

BYT 2+KK NA KLATOVSKÉ TŘÍDĚ V PLZNI

Předmětem nabídky byl byt 2+kk v Plzni
na Klatovské třídě.
Byt s balkónem a příjemným výhledem
do vnitrobloku se nacházel ve zděném
domě bez výtahu. Byt byl dispozičně
rozdělen na vstupní předsíň, komoru,
WC a koupelnu, obývací prostor s
kuchyňským koutem a prostornou
ložnici.

Zakázku připravila do prodeje
Bc. Veronika Brotanová
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
srpen 2018 - leden 2019
Referenci nám zaslali kupující,
manželé Šmejkalovi

číslo zakázky: PL10576JK

D������� p��� K�n���r��� , p��u�
�y�h�� �eš�� ��k�� ��p�v��� ��b�
�rod�v��� ��m��itos�, �r�i�� �y�h��
�� n� ��� ��rá���� .
J��� � Ev� Š���k�l���

RODINNÝ DŮM VE STRAŠICÍCH

Předmětem prodeje byl rodinný dům
s větší zahradou na pěkném, klidném
místě ve Strašicích, na horním okraji
obce v části zvané Dvory.
Dům byl horizontálně rozdělený na
dvě bytové jednotky o dispozici 4+1,
každá měla vlastní vchod i garáž.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
říjen 2017 - červenec 2019
Referenci nám zaslal
kupující, pan Poláček

číslo zakázky: PL10261MA

Je�n��na��� �u��� po��v��i� �e��i���h�
m������ , k���� o� začá��� d� k�n�� o��e��
����l�� �rá�� � ���� ���� �� v�� pod���l�
�na��� ��y���i�.
M�ro�l�� P�lá���

CHALUPA VE VÝROVĚ

Roubená chalupa s pozemkem o
celkové výměře 1 316 m2 v klidné části
centra obce Hadačka – Výrov,
v okrese Plzeň - Sever nedaleko
Kralovic, se prodávala pouhé 4 měsíce.
Stavba byla cca 150 let stará s původní
černou kuchyní a dvěma obytnými
místnostmi.

D���� ��� ,

Zakázku připravila do nabídky
Veronika Rubriciusová
O realizaci prodeje se staral
Bc. Zdeněk Helma
Prodej jsme realizovali v období
únor - červen 2019
Referenci nám zaslal
kupující, pan Hanzlíček

číslo zakázky: PL10998ZH

� k���� ��m��itos�� �ros��e��ic����
�K ��BEC j��� ��� ���i�� �p�k�����.
Re��i��� m����� �. B�. Z. H��m� ���
�ž�� o�����, z�o�p��ě��� �� ot����
� p�m��� � ����r����m���� ��������
���� k���� .
T�má� H����í���

BYTY 3+KK A 1+KK PANORAMA BOLEVÁK

Bytový projekt Panorama Bolevák
se nachází na výjimečně atraktivním
místě v plzeňské rekreační zóně
v přímé blízkosti Velkého Boleveckého
rybníka. Je tvořen 4 moderními
bytovými domy s byty 1+kk až 4+kk,
které svým majitelům poskytují krásné
výhledy na Bolevecký rybník. Každý
byt má vlastní sklep, balkón, terasu
nebo lodžii.

S �K P��e� j��� ���� ����� �p�k����� .

P�� H��m�, k���� � n��� �b�ho� �e���z�v�� , ��
����� o����� � ��u���� m�����, v�� �� �n���
Projekt připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová a
Dagmar Dánová
O realizaci prodeje se staral
Bc. Zdeněk Helma
Projekt se prodával v období
únor 2017 - srpen 2019
Referenci nám zaslalo hned
několik kupujících...

číslo zakázky: PL10000ZH

�k���i�� ���e�i� �� �p�k���nos�� ����nt�.
D������� .

Je���b���
(byt 3+kk PL10000-9ZH)

S k���� ��m��itos�� j��� ��� ���i�� �p�k���� .

N���í�� o������ ���e�i�n��i�� � p�mo� �
��� �r���ý�� �r�����e�� .
R�m�� B�x�
(byt 1+kk PL10000-17ZH)

Z� s�r��� �K v�� n��rost� � p�řá���.
Pe�� P������
(byt 3+kk PL10000-12ZH)

Je�n��� �K � p�n� Z���k� H���� ��l� �yso�� ���e�i���� ,
r����� po��k�v��� �. R���i��us��� .
V���� ��� v��� �rac������� �K P��e�.
P������� �ys��p�v��� , ����� d���� ��ís���, ��r��k���
�e�n��� , ����� d��r� �é�� � z�k����k�.
V�� �K, ��ot� ���k� �e��i�k�.
In�. J�ro�l�� B�l��l���
(byt 3+kk PL10000-20ZH)

Z� s�r��� m������ v�� � m���m���� �p�k���nos�� .
J�k� �edosta��� ���m�� st��� pos��v��� ������� na���h�v��� /v��b� n� ���e�n��� ��b�����/�edo�����,
�r���� z�va��.
N� ���h�� s�r��� �u��� o���i� �n��� �rac������
st������ ���� �� �e�i�. D�e� �� �y����� � j��� �p�k����� .
L��u�� S����n�v�
(byt 3+kk PL10000-16ZH)

REFERENCE K DEVELOPERSKÉMU PROJEKTU Z PŘEDCHOZÍ STRÁNKY
reference k prodeji bytů z projektu PANORAMA BOLEVÁK

RODINNÝ DŮM VE STARÉM PLZENCI

Rodinný dům ve Starém Plzenci se
nám podařilo prodat za pouhých
29 dní! Dům se nacházel v ulici
Havlíčkova, velikost dispozice domu
byla 5+kk s velkou upravenou zahradou, zděnou stodolou a dílnou.
Dům prošel v roce 2009 rozsáhlou
rekonstrukcí, během které došlo k
výměně oken, rekonstrukci koupelen,
podlah, izolací, fasády i střechy.

P��e�i�n���� ��ís��� � o��ot� �e�i� na��
p�pt���� � ���e��� n� na�� p�žad����.
Zakázku připravila do prodeje
Petra Lehká
O prodej nemovitosti se starala
také Petra Lehká
Prodej jsme realizovali v období
23.4. - do 22.5.2019 (29 dní)
Referenci nám zaslal kupující,
pan Obst

číslo zakázky: PL11143PL

Ob�ho� �r����� ��� j��ý��k����
�r������ � � ���k��� ��������
a�mos���� .
J�n��i�� Obs�

BYT 2+1 S LODŽIÍ V MANDLOVĚ ULICI

Předmětem prodeje byl rekonstruovaný
slunný byt o velikosti 2+1 v plzeňské
městské části Bory, v ulici Mandlova.
Byt byl dispozičně členěn na vstupní
předsíň, koupelnu s WC, obývací pokoj,
dětský pokoj se zasklenou lodžií a
kuchyni s jídelním koutem. K bytu
náležela zděná komora umístěná
v mezipatře.

P��� J���b��k�v� n� �� �ůs���l�
Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová

���i���� , ������� � �p�������� .

O prodej nemovitosti se starala
Eva Jakubčíková

D�n� Š��rt�v�

Prodej jsme realizovali v období
říjen 2018 - leden 2019
Referenci nám zaslala
kupující, paní Šubrtová

číslo zakázky: PL10887EJ

STAVEBNÍ POZEMEK VE CHVÁLENICÍCH

Předmětem nabídky byl stavební
pozemek o rozloze 915 m²
ve Chválenicích u Plzně.
Rovinatý, ze 2 stran oplocený pozemek
se podle územního plánu nacházel
v plochách pro bydlení čisté a byl
dostupný po obecní komunikaci.
Ideální pozemek pro stavbu rodinného
domu.

P�r��k��� �p����rá�� , �r��i�����
Zakázku připravila do prodeje
Bc. Veronika Brotanová
O prodej nemovitosti se starala
Bc. Veronika Martínková
Prodej jsme realizovali v období
červenec - říjen 2019
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Boeckling

číslo zakázky: PL10731-1VM

�nf��ma�� , ��� �����.
I��n� B�e����n�

BYT 4+1 V NÝŘANSKÉ ULICI V PLZNI

Předmětem nabídky byl byt o velikosti
4+1 situovaný ve 4. patře panelového
domu s výtahem v plzeňské městské
části Bolevec, v ulici Nýřanská.
Byt byl v původním stavu a členil se
na vstupní předsíň, 4 neprůchozí
obytné pokoje a kuchyň s původní
kuchyňskou linkou. K dispozici byla
také lodžie s krásným výhledem na
Bolevec.

S Va�� �ra�� j��� ���� mo� �p�k����� .
Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
červenec 2018 - leden 2019
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Bathóová

číslo zakázky: PL10365JK

O��ot� , p�mo�, � �������� �ys��p�v��� .
A�n� Ba�hó�v�

REFERENCE NA PRÁVNÍ SERVIS RK

Smlouvy připravila právnička
Mgr. Monika Štuksová
1. referenci zaslal pan Balcar

2. referenci zaslal pan Biroščík

3. referenci zaslal pan Kolena

Vys�k� o�b��nos�, n��rost� k���k�nos� �
�p������vos�, �k���it� �e�k�� � �������n� ��n�.
T� �� na�� ��u��nos� � ��m�� �K P��e�.
D������� z� �p����rá��!
J�� B�lc��

Dost�� s�� c� ��� o��k�v�� � b�� s�� �p�k����.
P�v�� B�roš���

Ch��� �y�� V�� po��k�va� z� ��r��k���
o��e��n�� �rá�� � p�mo�.
B�l� rados� � V��� �p����rac�va�.
D�����
D����� K���n�

