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Pro mnohé z nás je dům tím největším 
obchodem, jaký kdy uděláme. 
Díky nám je takový krok jednodušší.

vaše realitní makléřka
oblastní specialistka

Mým profesním snem je vybudovat společnost, jejíž hlavním cílem je vysoká kvalita nikoliv 
kvantita.

Společnost, pro kterou nikdy nebudou čísla důležitější než klienti. Toto jsou zároveň priority, 
které mně samotné pomohly vybudovat si jméno a postavení, které v současné době ve 
světě realit mám.

Jsou to priority, za kterými si stojím a ze kterých jako makléř ani jako člověk neslevuji. 
Spolupráci s klienti mám založenou na osobním přístupu, důvěře, ale především jistotě, 
že jsem profesionál, pro kterého je maximální komfort klienta během celého obchodu 
samozřejmostí.
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INFORMACE O NEMOVITOSTI

Prodej byt 2+1, 65 m2, ul. Večerní, Hodkovičky
Prodej bytu v osobním vlastnictví o dispozici 2+1, který se nachází v klidné části pražských 
Hodkoviček. Celý byt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a jednoznačně nabízí mnohá plus, která u 
podobných nabídek budete jen těžko hledat. Všechna okna (mimo menšího okna v koupelně) 
jsou vybavena elektrickými venkovními roletami ovládanými tlačítkem u okna, dále je zde 
možnost, k vytápění radiátory, využít také podlahového topení s tím, že místnosti mají jednotlivé 
ovládání a tím i regulaci. Byly samozřejmě také zhotoveny nové rozvody plynu a elektřiny, vody 
a odpadů.
 
Zděný dům je prošel částečnou revitalizací a je zasazen v klidné části sídliště s dostatkem zeleně, 
nedaleko domu se nachází například Hodkovičský les, kterým protéká Branický potok a je 
místem pro krásné procházky či sportovní aktivity. Před domem je dostatek parkovacích míst. 
Tento bytový blok je vybudován do písmena U, proto příjezdovou komunikaci tvoří jednosměrná 
cesta, která je využívána zpravidla pouze majiteli bytových jednotek.
K bytu dále náleží sklepní kóje (7 m2) umístěna v suterénu, ve které je položena nová dlažba a 
je tím pádem další místností, která je vhodná k uskladnění sezónních věcí apod. V domě je také 
možnost využití společných prostor jako je kolárna, sušárna či posilovna.

Hodkovičky vždy patřily k vyhledávané lokalitě pro bydlení, jelikož nemají povahu klasického 
panelákového sídliště. Nabízí dostatek klidu a zeleně, nenarušuje je žádný stálý hluk, zároveň 
nabízí velmi dobrou dostupnost co se týče obchodů, škol či doktorů. Branické nádraží, které 
je vzdáleno necelé dva kilometry umožňuje využití jak vlakového tak tramvajového spojení s 
výhodou dostat se během pár minut do samého centra města a to i v nočních hodinách. Za 
pár minut se můžeme také octnout na cyklostezce přímo u řeky, podél které je mnoho míst 
pro sportovní, rekreační a volnočasové aktivity, včetně vodních sportů, dětských venkovních 
hracích center, minigolfu, lanových parků, skateparků, restaurací, barů apod. Touto cyklostezkou 
se pohodlně podél řeky přesunete až do centra města či při využití stezky na opačnou stranu 
do Vraného nad Vltavou. Tato stezka je lemována krásnou přírodou.

S výběrem výhodného financování vám rádi pomůžeme. 
Pro více informací, kontaktujte makléře nabídky.

Poloha nemovitosti střed obce

Konstrukce cihlová

Stav nemovitosti velmi dobrý

PENB G

Plocha podlahová 65 m2

Plocha užitná 72 m2

Plocha sklepu 7 m2 

Voda vodovod

Topení lokální plynové 

Odpad veřejná kanalizace

Telekomunikace ano

Elektřina 230V

Přístupová cesta asfalt
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FOTOGALERIE NEMOVITOSTI
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MAPA OKOLÍ
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VIDEO NEMOVITOSTI

Naskenujte QR kód vaším 
mobilním telefonem.

Prohlédněte si byt v klidu domova

https://www.youtube.com/watch?v=LS_xgo-R9js&ab_channel=RealityVltava
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Naše partnerská firma Pišnovi nabízí možnosti financování 
a pojištění vaší nemovitosti.

Rychlé a bezproblémové zpracování vaší hypotéky 
+ pojištění dané nemovitosti 

Ostatní finanční služby

Veškeré služby jsou pro vás zdarma
Ušetříme vám čas a vše zajistíme

www.pisnovi.cz

Vít Pišna
777 235 409

Andrea Pišnová
601 142 787

https://www.youtube.com/watch?v=LS_xgo-R9js&ab_channel=RealityVltava
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REALITY VLTAVA

Mostecká 267
37501 Týn nad Vltavou

www.realityvltava.cz

info@realityvltava.cz

Reality Vltava


