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VĚTRUŠICE - PRAHA VÝCHOD

základní informace

 - nabízíme k prodeji pozemky v našem vlastnictví pro výstavbu rodinných domů

popis lokality

 - obec Větrušice leží v severozápadním cípu okresu Praha - východ vysoko na skalnatém břehu řeky Vltavy. Obec není průjezdovou obcí, proto 
není zatížena přílišným dopravním ruchem a doprava výrazně neovlivňuje ovzduší. 

 - obec má výborné spojení s hlavním městěm Prahou. Vlastní dopravou po dálnici D8 do 30 min do centra Prahy, autobusem MHD č. 374 na 
stanici metra "C" Kobylisy cca 15 min. 

technické informace

 - odvod splaškových a dešťových vod bude řešen individuálně pro jednotlivé pozemky, v obci není v současnosti kanalizace.

 - ve II. etapě je v nabídce 10 pozemků, IS vč. přípojek jsou vybudovány a zkolaudovány.

 - na všech pozemcích z etapy I. a II. je možno IHNED stavět!

stanici metra "C" Kobylisy cca 15 min. 

 - pozemky pro individuální výstavbu RD se nacházejí v klidné části na okraji obce nedaleko přírodní rezervace Větrušická rokle.

 - obytná zóna Větrušice - východ nabízí v I. etapě 42 pozemků s přístupem z hlavní komunikace a s přípojkami na IS ukončené na hranicích 
pozemků v instalačních sloupcích.

 - všechny inženýrské sítě - vodovodní a plynovodní řad vč. přípojek, rozvody VN, NN, trafostanice, komunikace a veřejné osvětlení jsou 
vybudovány a zkolaudovány
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Legenda:

X - prodaný pozemek
X - rezervovaný pozemek
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VĚTRUŠICE - PRAHA VÝCHOD - PŘEHLED POZEMKŮ

č. č. pozemku výměra m2 cena Kč stav č. č. pozemku výměra m2 cena Kč stav
A1 51/12 524 PRODÁNO 23 51/28 999
A2 51/58 524 PRODÁNO
A3 51/13 523 PRODÁNO
A4 51/7 613
A5 51/59 613
A6 51/60 613
A7 51/37 613
A8 51/3 953
A9 51/4 962

A10 51/5 1 120

Přehled pozemků - ETAPA II. Přehled pozemků - ETAPA I.

A10 51/5 1 120

Doplňující informace:

Uvedené ceny jsou včetně přípojek na IS a zahrnují DPH.
Ceny jsou platné od ledna 2013 do odvolání.
Informace o stavu prodeje jsou pravidelně aktualizovány.
Prodejce si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění.
Všechny zde uvedené informace mají informativní charakter.
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Kontaktní údaje

L&B Invest spol. s r.o.

Sídlo firmy,

Soběslavova 14/1, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad

Tel./Fax: +420 224 920 777

Prodej pozemků:

Mobil: +420 602 373 550

E-mail: frantisek.reif@lbinvest.cz
Web: www.lbinvest.cz

kanceláře:




