LICITA s.r.o., Keřová 7, 301 00 Plzeň
tel: 777 707 310, 777 618 187

LICITA

Prodej pozemku o výměře 5227 m2
v katastrálním území Kopidlo, okres Plzeň – sever

Cena: 165 Kč/m2 (860.000,- Kč)
Z pověření vlastníka nabízí společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500, k prodeji pozemek vhodný ke stavbě
rodinného domu a založení sadu či zahrady v katastrálním území Kopidlo, okres Plzeň - sever.

1. Zprostředkovatel prodeje:
LICITA s.r.o., se sídlem Keřová 360/7, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 26328500, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30608, tel. 377 227 979, e-mail: licita@licita.cz,
http://www.licita.cz, ID datové schránky: ajyeyb2

2. Předmět prodeje:
2.1. Popis předmětu prodeje
Předmětem prodeje je rovinatý pozemek (zemědělská půda) o celkové výměře 5227 m2 na západním okraji
obce Kopidlo. U východního okraje pozemku lze postavit rodinný dům venkovského typu a zbývající výměru
pozemku využít pro zahradu či sad. Pozemek je přístupný z místní zpevněné komunikace. Z inženýrských sítí
jsou k dispozici elektřina - přípojné místo 15 m od hranice pozemku, plynovod s přípojným místem 30 m od
hranice pozemku a dešťová kanalizace s přípojným místem 10 m od hranice pozemku. Pro zásobování vodou
je nutné zřídit vrtanou studnu a k likvidaci odpadních vod je nutná stavba malé domácí čistírny s následným
připojením k dešťové kanalizaci. Jak obec, tak odbor územního plánování při Městském úřadu v Kralovicích
vydaly k možnosti stavby rodinného domu své písemné souhlasy.
2.2.Infrastruktura, příroda a památky v místě a okolí obce Kopidlo
Pohostinství, BUS, koupaliště, nejbližší obchod 3 km v obci Hadačka, prodejny s veškerým sortimentem,
škola, školka, ordinace lékařů jsou v 6 km vzdáleném městě Kralovice. Krásná příroda, řeka Střela, barokní
památky v Kralovicích a v Plasích, Mariánský Týnec.
Kontaktní osobou pro podání bližších a vysvětlujících informací k prodeji je Bc. Aneta Hájková, tel. 777 009
922 (377 22 7979), e-mail: hajkova@licita.cz.

