
 

Seznam příloh 

Příloha č. 1 Výpis z katastru nemovitostí 

Příloha č. 2 Snímek z katastru nemovitostí 

Příloha č. 3 Mapka vesnice s ukazatelem domu 

Příloha č. 4 Text inzerátů u porovnávací metody 

Příloha č. 5 Text inzerátů u výnosové metody 



1 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 Výpis z katastru nemovitostí 

Tab. 1. 1 Informace o pozemku 

Parcelní číslo St. 293/1 

Obec Louka 

Katastrální území Louka u Ostrohu 

Číslo LV 642 

Výměra 205 m2 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list KMD 

Určení výměry Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 

Zdroj: Katastr nemovitostí 

 

Tab. 1. 2 Součástí pozemku je stavba  

Budova s číslem popisným Louka č. p. 293; rodinný dům 

Stavba stojí na pozemku p. č. st. 293/1 

Stavební objekt č. p. 293 

Adresní místa č. p. 293 

Zdroj: Katastr nemovitostí 
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Příloha č. 2 Snímek z katastru nemovitostí 

 

Zdroj: Katastr nemovitostí 
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Příloha č. 3 Mapka vesnice s ukazatelem domu 

 

Zdroj. Google maps 
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Příloha č. 4 Text inzerátů u porovnávací metody: 

- Šanov: nabízíme k prodeji dům v obci Šanov - dům 4+1, 99 m² s velkou zahradou  

o celkové ploše 2000 m². Dům je udržovaný, podsklepený, vytápění na plyn + tuhá 

paliva. K domu náleží hospodářská budova. Koupelna a wc , v původním stavu. Na 

zahradě ovocné stromy. 

- Dolany: prodej rodinného domu o dispozici 4+1 v Dolanech u Pardubic. Okna 

špaletová, střecha pálená taška. Stavba z roku 1928, rekonstrukce v roce 1970. K domu 

náleží garáž a dílna. Na zahradě ovocné stromy. Dobrá občanská vybavenost. Pro děti 

je zde hřiště, tenisový kurt. Dobrá dostupnost do Lázní Bohdaneč, Pardubic, Hradce 

Králové. Sjezd na dálnici. Občanská vybavenost v místě.  

- Kaňovice: prodáme dům v klidném prostředí obce Kaňovice, Dům prochází 

rekonstrukcí, je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci. V podkroví je možnost 

vybudování dalších tří místností. Na pozemku je hospodářská budova s možnosti 

přestavby na garáž. Nemovitost je s dobrým dostupem do Zlína s širokou občanskou 

vybaveností. Doporučujeme prohlídku. 

- Klenčí pod Čerchovem: podsklepený menší rd 4+kk se zahradou v Klenčí  

p. Čerchovem. Dům prošel rekonstrukcí, nové všechny rozvody, podlahové krytiny, 

zateplení (střecha, stropy), koupelna s WC, plastová okna, radiátory. Vytápění kotlem 

na tuhá paliva, ohřev vody bojlerem. Obecní voda, jímka, plyn přiveden do kuchyně. 

Na zahradě příprava pro pergolu, stodola s parkováním. V obci ZŠ, MŠ, obchody, pošta, 

lékař, vlak, autobus. 

- Janovice: Rodinný dům se nachází v klidné vesnici Zhoř nedaleko Janovic. Je  

v původním stavu. Díky jihovýchodní orientaci je dům dobře prosvětlen. K domu patří 

rozlehlá zahrada. Součástí je půda, sklep, kůlny a zahradní domek. 

- Jasenná: Nabízíme k prodeji podsklepený rodinný dům s předzahrádkou o celkové ploše 

1799 m² v obci Jasenná, okr. Náchod. Vytápění podlahou a ústředním topením na tuhá 

paliva. V domě je krb. Dům má vlastní studnu. V obci je škola a školka. Doporučujeme 

prohlídku. (Reality idnes) 
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Příloha č. 5 Text inzerátů u výnosové metody: 

- Dobrá Voda: nabízím pronájem RD (samostatná polovina dvojdomku) 4+1 se zahradou 

na Dobré Vodě, užitná plocha 103 m2, parkování na vlastním pozemku, zahrada  

780 m2. Vstupní hala, obývací pokoj s jídelním koutem, kuchyně (kuchyňská linka  

vč. lednice a sporáku), 3 obytné pokoje, koupelna (rohová vana, sprcha, WC) v I. patře,  

- Srch: nabízíme k pronájmu rodinný dům po rekonstrukci v obci Srch. Obytná část domu 

je o dispozici 3+1, dále je možnost využití technické místnosti a půdního prostoru. 

Parkovat lze přímo u domu na vlastním parkovišti nebo v zahradě, která je rozlehlá  

a oplocená. 

- Krucemburk: pronájem rodinného domu 4+1 v obci Krucemburk, okres Havlíčkův 

Brod. Dům je částečně zařízen. V kuchyni je nová kuchyňská linka. U domu zahrada, 

pergola s venkovním krbem, letní kuchyně. U domu také garáž a dílna. Dům je částečně 

podsklepen. 

- Veverská Bítýška: nabízíme k pronájmu zařízený rodinný dům nacházející se v klidné 

ulici v obci Veverská Bítýška. Jedná se o patrový dům s předzahrádkou, dvorem  

a zahradou s bazénem, dílnou, prádelnou a dřevníkem. Dispozice: Přízemí - kuchyně, 

koupelna, WC, pokoje, komora (orientováno do ulice). 1. patro – pokoje a malý 

balkonek) V domě jsou veškeré IS, vytápění plyn. kotlem, ohřev vody el. bojlerem na 

noční proud. Parkování je u domu. 

- Březí: rodinný dům se dvěma samostatnými bytovými jednotkami, samostatný vchod, 

energie (vlastní elektrokotel), zahrady a technologie. V obci Březí u Říčan, plocha domu 

je 256 m2, tzn. jeden domek adekvátní polovina, tzn. užitná plocha jednoho domku cca 

110 m2, dispozice 3+1 +vstupní chodba, +technická místnost s druhým WC. Krásné 

klidné místo mezi lesy na kopci nad vesnicí, nová příjezdová asfaltová komunikace, 

tlaková kanalizace. Domky vybaveny zabezpečovacím systémem, zařízené koupelny, 

vestavné skříně, kuchyně.  

- Trhové Dušníky: nabízíme pronájem zrekonstruovaného rodinného domu v obci Trhové 

Dušníky, okres Příbram. Tento cihlový dům je v přízemí o dispozici 4+1 s novým 

samostatným WC, původní koupelnou, novou koupelnou a schody do podkroví  

a sklepa. V podkroví se pak nachází připravený prostor pro 3 obytné místnosti, koupelnu 

s WC a vstupem na prostorný balkon. Ve zcela zrenovovaném sklepě se pak nachází 

nový bojler a kotel (Viadrus) se zázemím. V celém domě jsou nové podlahy  

s podlahovým topením, nové kompletní rozvody topení + nové radiátory (měď), nové 

kompletní rozvody elektřiny (měď), nové kompletní rozvody vody (plast, obecní 
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vodovod) a odpadu (plast, obecní kanalizace), k dispozici i jímka. Nová okna a nové 

vstupní dveře. Nová izolovaná střecha (Bramac) včetně klempířských doplňků. 

Výborné spojení Příbram cca 2 km, MHD, Praha. Klidná a bezpečná lokalita. Občanská 

vybavenost v místě nebo v nedaleké Příbrami. (Reality Měšec) 

 


