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okrealitnisluzby@bcas.cz
800 100 164

Kupní cena

768 070 Kč
včetně provize

V rámci developerského projektu ,,Nezabylice II,, a ve spolupráci s developerem staveb nabízíme k prodeji pozemek o
výměře 863 m2 (p.č. 132/35 ) určený dle speciﬁkace územního plánu k výstavbě domů rodinného bydlení v obci Nezabylice,
okr. Chomutov. Pozemek je situovaný v jihozápadní části katastru obce a je součástí souboru pozemků plánované zástavby,
která plynule navazuje na již započatou výstavbu domů a zároveň je nedílnou součástí obce. Charakter pozemku je rovinatý,
vyplývající z okolního rázu krajiny. Jihozápadní hranice lokality přiléhá k obousměrné komunikaci č.II/607 (Chomutov –
Praha). Dopravní obslužnost parcel je doplněna prostřednictvím stávajících silnic III.třídy a navržené obslužné komunikace v
rámci plochy. Developer provede výstavbu IS , parkovacích ploch, veřejného osvětlení , obslužných komunikací a
vodoměrných šachet. Výstavbu šachet následně hradí kupující. Jednotlivé inženýrské sítě (IS) budou v rámci následné údržby
a majetkoprávních vztahů předávány správcům sítí. Na obec bude bezplatně převedena místní obslužná komunikace (po
kolaudaci) s věcným břemenem dotčeným správců sítí. Cenová kalkulace za jednotlivé parcely je stanovena dle charakteru
režimu hlavní (890 Kč/m2) a vedlejší okrajové (455 Kč/m2). Součástí hlavní parcely bude stavba. Vedlejší okrajové parcely
jsou částečně zatíženy ochranným pásmem. Samotnou výstavbu domů bude možné realizovat po kolaudaci IS a obslužných
komunikací ve III.čtvrtletí 2019. Ve vesnici se nachází zastávka autobusové linkové dopravy. Kompletní služby občanského
vybavení jsou dostupné v Chomutově. Nejbližší železniční stanice je Březno u Chomutova na trati Lužná u Rakovníka –
Chomutov vzdálená přibližně pět kilometrů. Nezabylice jsou obec v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. Stojí v Mostecké
pánvi v nadmořské výšce 270 metrů, šest kilometrů jihovýchodně od Chomutova. Zájemce o prohlídku pozemku má možnost
využít bezplatné poradenství a zajištění ﬁnancování spojené s koupí a výstavbou nemovitostí.
Typ

pozemky, -

Okres

Chomutov

Lokalita

Nezabylice

Vlastnictví

Osobní

Město

Nezabylice

Energetický štítek

G

Užitná plocha

0 m2

