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$(document).ready(function(){ $(".thumb_images img" ).mouseover(function() { $(".images .image
img").attr("src",this.src.replace("/95/","/400/")); $(".images .image a").attr("href",this.src.replace("/95/","/800/")); });
$(".images .image img" ).click(function() { src = $(".images .image img").attr("src").replace("/400/","/800/") e =
$(".thumb_images .thumb_box a" ); for (index = 0; index Adresa
Kostelec na Hané, okres Prostějov, kraj Olomoucký
Loader.load()
function odpoved(geocoder) { /* Odpověď */ if (!geocoder.getResults()[0].results.length) { alert("Tohle neznáme.");
return; } var vysledky = geocoder.getResults()[0].results; var data = []; while (vysledky.length) { /* Zobrazit všechny
výsledky hledání */ var item = vysledky.shift() var xx = item.coords.toWGS84(2); var center =
SMap.Coords.fromWGS84(xx[0], xx[1]); var m = new SMap(JAK.gel("mapa"), center, 15);
m.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable(); m.addDefaultControls(); var layer = new SMap.Layer.Marker();
m.addLayer(layer); layer.enable(); var marker = new SMap.Marker(center, "myMarker", {});
layer.addMarker(marker); return } } var query = " , Kostelec na Hané "; new SMap.Geocoder(query, odpoved, {url:
"geocode.php"});

Prodej, Pozemek, Pro bydlení, 1028 m²
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Cena
Užitná plocha:

890 000 Kč
1028 m2

Občanská vybavenost:
K dispozici:
IS:

kompletní
Ihned
studna

Popis

Obec Kostelec na Hané je situována cca 4 km severozápadně od města Prostějov a má 2868 obyvatel. Velmi
dobrá dostupnost prostřednictvím hromadné dopravy, bus i vlak. V obci je rozšířená infrastruktura (pošta, škola,
školka, zdravotnické zařízení, nákupní středisko, policie, služby).
S výhradním zastoupením majitele nabízíme k prodeji stavební pozemek / v současné době zahrada/ v okrajovém
části Kostelce na Hané. Pozemek je situovaný na výpadovce na Lešany po pravé straně. Pozemek složil jako
ovocná zahrada a je celý oplocený, Po obou stranách pozemku jsou v současné době ovocné stromy,
V zadní části pozemku je postavena kolna na seno a za ní je ražená studna s klasickou ruční pumpou.
Příjezd na pozemek je přímo z asfaltové komunikace patřící Olomouckému kraji. Jedná se o pozemek, který je
aktuálně veden jako zahrada, dle územního plánu města Kostelce na Hané je určen k zastavění. Před vlastním
pozemkem je položen elektrický na kabel, na který je možno se připojit. Oba sousední pozemky jsou na tuto
elektřinu připojeni.
Plocha pozemku je 1028 m2.
Cena je včetně provize a právní pomoci.

Kontaktujte

Ing. Josef Burda
Mobil: 602 519 098
burda@cmreality.cz
realitní makléř
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Dotaz na makléře Poslat známému

Jméno *

Telefon *

Email

Nemovitost

Dotaz *

Prosím opište text z obrázku

Odeslat

4/5

CM Reality

Vaše jméno*

Email známého*

Nemovitost

Zpráva*

Prosím opište text z obrázku:

Odeslat
var sample = "Prodej, Pozemek, Pro bydlení, 1028 m2 [číslo 1100]" $(".nemovitost_link input").val(sample);
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