CZK 3.050.000

Prodej stavebního pozemku v Kašperských Horách
Kategorie
Typ nemovitosti
Zem?
Stát
Lokalita
Adresa
Plocha celkem

: Chci koupit
: Pozemek
: ?R
: ?R
: Vyšší Šumava
: Kašperské Hory
: 2919 m2

K prodeji oplocený pozemek o vým??e 2919 m2 na okraji Kašperských Hor za?azený v územním plánu obce
pro výstavbu 1 – 2 rodinných dom?. Obecní vodovodní ?ad a kanalizace jsou v obecní komunikaci, napojení na
teplovodní vytáp?ní v této lokalit? se p?edpokládá do 1 – 2 rok?. Pozemek je rovinatý, slunný, z pozemku je
krásný výhled na hrad Kašperk. Pozemek je možno geometricky odd?lit pro 2 rodinné domy. M?sto Kašperské
Hory poskytuje veškerou ob?anskou vybavenost a je celoro?n? navšt?vováno turisty, v zimním období lyža?i, v
lét? cykloturisty a turisty. Okolí Kašperských Hor vábí pro krásnou p?írodu i pro blízký hrad Kašperk, ležící v
nadmo?ské výšce 886 metr?. Kašperské Hory jsou šumavským horským m?stem, které se rozkládá v blízkosti
horního toku zlatonosné ?eky Otavy. Kašperské Hory jsou ideálním místem pro všechny, kte?í hledají malebné
okolí a nep?ebernou škálu atraktivních výlet?. Ve m?st? se k?ižují turistické a cyklistické trasy. Zalesn?né
strán? na ?ad? míst v okolí Kašperských Hor skrývají ?etné stopy staré d?lní ?innosti t?žby zlata. Jsou to
jednak zbytky štol a šachet a jednak jámy, hluboké p?íkopy a náspy vzniklé povrchovou t?žbou. Ski areál
Kašperské Hory leží na jihovýchodním okraji m?sta. Jedná se o st?edisko vhodné zejména pro rodinné zimní
dovolené s d?tmi. Areál nabízí 4 sjezdovky. Ve m?st? je možno navštívit podzemí radnice, Muzeum Šumavy,
Muzeum historických motocykl?, kostel, kašnu … a nebo vyjít na výlet za stádem bizon?. Nedaleká obora s
pasoucími se pravými americkými bizony je pastvou pro o?i d?tí i dosp?lých. Zdejší vzduch je ideální pro lidi s
dýchacími potížemi.
Zahrada m2 : 2919
Umíst?ní : okraj obce
Zdroj vody : obecní vodovod
Odpad : obecní kanalizace
Škola v míst?
Autobus
Nákupní centrum v míst?
Lesy v okolí
Ryba?ení
Plavání
Cyklistika
Lyžování

Bruslení
Myslivost
Turistika
Restaurace v míst?
Kavárna
Kino
D?tské h?išt?
Praktický léka? v míst?
Možnost parkování
P?íjzd osobním autem
P?íjezd nákl. autem

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

