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Residence Řepín
Nemovitost měsíce

Exkluzivně nabízíme soubor několika nemovitostí ke koupi.

Pozemek o velikosti 491 m2 | který je zastavěn hlavní budovou, depandancí, a 
krytým parkovacím stáním pro dvě vozidla.
Hlavní budova | o dvou podlažích, dispozici 4 + kk a celkové podlahové ploše ca 
240 m2, kterou v přízemí tvoří rozlehlá kuchyně s jídelnou a spíží, koupelna s 
toaletou, šatna, a velkolepý obývací pokoj s výstupem do zahrady. V patře je 
umístěna velká hala (obývací pokoj), nadstandardní ložnice s výhledem do 
zahrady, a lázně s toaletou. Hlavní budova je napojena na obecní vodovodní a 
kanalizační řad, a elektřinu. Vytápění a ohřev TUV zajišťuje elektrokotel. Hlavní 
budova byla stavebně dokončena v 04. 2007.
Depandance | o dvou podlažích, dispozici 4 + kk a celkové podlahové ploše ca 
148 m2, kterou v přízemí tvoří rozlehlá hala (obývací pokoj) s možností vestavby 
kuchyňské linky, jídelna (ve snížené úrovni) a spíž. V patře je umístěna velká 
ložnice (s možností rozdělení na dva pokoje), koupelna s toaletou a pracovna. 
Depandance je napojena na obecní vodovodní a kanalizační řad, a elektřinu. 
Vytápění a ohřev TUV zajišťuje elektrokotel. Depandance byla stavebně 
dokončena v 12.2012.
Kryté parkovací stání | pro dvě vozidla, na zpevněné a odvodněné ploše, které 
zároveň slouží jako vstup / vjezd do residence prostřednictvím kované branky a 
kované, dálkově ovládané vjezdové brány.
Pozemky o velikosti 820 m2 | které jsou aktuálně využívány jako okrasná 
zahrada s posezením a zahradním jezírkem, a z části jako užitková zahrada. Tyto 
pozemky jsou dle platného územního plánu stavebně využitelné (funkce SV - 
plochy smíšené, venkovského charakteru, využitelné pro bydlení).
Pozemek o velikosti 2 024 m2 | který je využíván jako "horní zahrada", 
pohledově osazená vzrostlou jehličnatou a listnatou vegetací. Tyto pozemky jsou 
dle platného územního plánu stavebně využitelné (funkce VZ - plochy pro 
zemědělskou výrobu a skladování, v projednávání s obcí byla výstavba pštrosí 
farmy).
Pozemky o velikosti 11 576 m2 | tvoří plochu "soukromého lesa", smíšeného, 
stáří dřeviny ca 30 let.
Pozemky o velikosti 332 m2 | tvoří přístupovou komunikaci k "soukromému 
lesu"

Pro více informací kontaktujte +420 603 196 838 | miroslav.herain@re-max.cz.
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Ivana Daníčková
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„Nejlevnější“ a „nejlepší“ hypotéku vám 
nabídne každý, my vám ale zajistíme navíc 
hypotéku s plným komfortem. 

Nikam nebudete muset chodit, vše dojednáme 
na jednom místě v kanceláři RE/MAX, hned 
potom, co si vyberete svou nemovitost. 
A nikdo vás nepředběhne.

S RX FINANCE máte na jednom místě 
nabídky všech bank a zkušené specialisty, 
kteří s vámi připraví všechny podklady. 
Nebudete muset obíhat ani banky, ani úřady, 
vše zajistíme za vás. A uzavřením smlouvy s 
bankou naše práce nekončí.

Hypoteční specialistka

Banky otevírají 
novou cestu k 
levným hypotékám

Česká spořitelna začala svým klientům 
nabízet možnost převedení hypotéky 
na kupujícího jejich nemovitosti i s 
původní sazbou. Česká spořitelna 
nabízí fixace od 1 roku do 20 let a ve 
většině případů se jedná o výhodnější 
podmínky, než jaké by kupující dostali 
na trhu nyní. Ačkoliv některé banky 
umožňovaly převzetí starých úvěrů při 
zachování původních podmínek už v 
minulosti, ale ve velmi specifických 
případech, Česká spořitelna chce být v 
tomto ohledu mnohem aktivnější a 
podpořit kupování nemovitostí.

ČNB nezměnila limity pro 
hypotéky ani sazbu na ochranu 
úvěrového trhu

Bankovní rada České národní banky po 
projednání podzimní Zprávy o finanční 
stabilitě ponechala limity pro poskytování 
hypoték beze změny. Zachovala i výši 
sazby takzvané proticyklické kapitálové 
rezervy na ochranu úvěrového trhu, která se 
má na základě dřívějších rozhodnutí 
zvyšovat z aktuálních 1,5 procenta na 2,5 
procenta na počátku dubna. Centrální 
banka také konstatovala, že finanční sektor 
v Česku zůstává vysoce odolný vůči 
zhoršenému ekonomickému vývoji. Podle 
odhadu ČNB zůstávají ceny bytů 
nadhodnocené, v prvním pololetí příštího 
roku lze očekávat cenovou korekci.

Zdroj: Seznam zprávy, České noviny

Co se děje na hypotečním trhu?



Nejprve si připravte marinádu ze sojové omáčky, mletého 
kmínu, zázvoru, utřeného česneku, papriky, soli a trochy vody. 
Vykoštěné filety z kapra nakrájejte příčně na hranolky a 
nechte v marinádě několik hodin uležet.
V misce smíchejte hladkou mouku se solamylem a červenou
paprikou. V této směsi pak naložené hranolky jednotlivě 
obalte.
Ve vyšší vrstvě oleje hranolky usmažte do křupava.
Podávejte jako hlavní chod s bramborovou kaší nebo jako 
pochoutku pro vánoční návštěvy s dipem a chlebem.
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Marináda:
4 stroužky česneku

40 g sójové omáčky

1 lžička mleté sladké 

papriky

2 lžičky mletého zázvoru

2 lžičky mletého kmínu

2 lžičky soli

Na smažení:
100 g hladké mouky

60 g solamylu

1 lžíce sladké papriky

olej nebo sádlo

Ingredience Postup

Kapří hranolky

Víte o někom, kdo prodává 
svou nemovitost?
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Předejte mi s jeho souhlasem kontakt a v případě, že 
se obchod zrealizuje, čeká Vás finanční odměna.
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