
 

Chata nedaleko známé rekreační 

lokality Kamenný Přívoz, v KÚ Třebsín,  

v klíně překrásné přírody Posázaví, 

uprostřed lesa, nedaleko charizmatické 

řeky Sázavy, která teče v údolí. 

Chata je na samém konci osady v lese, 

s přímým příjezdem po lesní cestě až 

na místo. 

Je postavena na mírně svažitém 

pozemku. Celé oploceno. 

 

I když to tak na první pohled 

nevypadá, chata je velmi prostorná,  

situačně 4+1+ prosklená veranda. 

Malými vrátky přijdete na zahradu a po pár krocích jste v chatě. Za vstupní předsíní je delší 

chodba s okny na zahradu. V chodbě je umístěna skříňka, pračka a chladnice s mrazákem. 

Hned vedle je WC a koupelna se sprchovým koutem.  

Vpravo vstoupíte do prostorné kuchyně, ze které se vstupuje do ložnice. 

 

Z kuchyně je schodiště do podkroví, kde jsou dvě místnosti. 

Z kuchyně se vchází do obývacího pokoje, kde je rohový krb. 

 

Příjemný, vlídný interiér. 

V okolí překrásné hluboké lesy se spoustou hub, borůvek, malin, ostružin…  

 

Do nejbližší obce (Kamenný Přívoz nebo Krňany) je to 3 km. V obou obcích je základní 

občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je v Jílovém u Prahy - 10km) 

Cena nemovitosti je 1,3 mil Kč. 

 

Hledáte klid, pohodu, nerušený odpočinek? 

Potřebujete si oddechnout od blázince a hluku města? 

Chcete o víkendech či o prázdninách absolvovat fantastické dlouhé procházky či výlety na 

kole? 

Chcete sjíždět na lodi úžasnou stříbropěnnou Sázavu, kterou tu máte na dosah? 

Pak je tahle chata pro Vás to pravé místo! 

 
Technické údaje: 

Zastavěná plocha dle LV 24m2, užitná plocha cca 80m2, zahrada 490 m2 

Pozemky nejsou předmětem prodeje, jsou jiného majitele. 

IS: elektřina 220/380V 

Voda: studna 2x 

Plyn není 

Odpady: septik 

Topení: ÚT na tuhá paliva, kotel Dakon, stáří cca 5 let 

Umístěn mimo hlavní objekt v garáži, která je na pozemku. 

Stavba je kombinovaná, kámen, cihla, dřevo, 

Střecha eternit a kanadský šindel. 

Okapy potřebují opravu. 

Náklady na provoz: záloha na elektřinu 1000,- Kč měsíčně. 

Daň z nemovitosti cca 488,- Kč/rok 

Odpady (popelnice) 800,- Kč/rok 

Nájem za pozemek 2466,- Kč/rok 

Závěrem poznámka: 

Nebojte se toho, že máte chatu na cizím pozemku. Takových je tady asi 50 jen v této osadě. 

Chaty se tu prodávají i kupují, majitelé se nebojí do svých nemovitostí investovat, dokonce tu staví i nové domy na 

místech původních starých chat, jinak je tu stavební uzávěra. Takhle to tu funguje od nepaměti dlouhá desetiletí a 

ještě se nestalo, že by byl s majitelem pozemku nějaký problém. 

 


