
Cena pro klienty Modul-LEG®

Typový Modul-LEG®

Typizovaný Projekt rodinného domu Modul-LEG® 48 525 Kč

Atypický Projekt rodinného domu Modul-LEG® 48 525 Kč

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 4 868 Kč

Typizovaný Projekt osazení domu na pozemek 12 188 Kč

Malý projekt rodinného domu - ! POUZE CIHLA ! 2 428 Kč

Typový projekt garáže a stání vozu 3 283 Kč

Typový projekt altánu pro zahradu 3 283 Kč

Typový projekt plotu a oplocení – čelní pohledová strana 2 428 Kč

Typový projekt plotu a oplocení – každá další strana 1 208 Kč

Typový projekt plotu a oplocení – příplatek za svažitost 20% k ceně projektu

Individuální projekt garáže a stání vozu od 6090 Kč

Individuální projekt plotu a oplocení pozemku od 6090 Kč

Projekt plynové p řípojky 4 819 Kč

Objednávka dvou projekt ů přípojek 9 089 Kč

Objednávka t ří projekt ů přípojek 12 139 Kč

Vynětí ze zemědělského p ůdního fondu – ZPF** 3 648 Kč

Hluková studie cena  stanovena individuálně

Hydrogeologický pr ůzkum** cena  stanovena individuálně

Projekt čisti čky odpadních vod – ČOV cena  stanovena individuálně

Projekt změn stavby před dokončením 2 428 Kč

Vyřízení povolení stavby (vč. Předinženýringu)* 31 598 Kč

Další paré k projektové dokumentaci (maximáln ě 2 ks) 2 428 Kč

Měření radonu 4 868 Kč

Konzultace na pozemku 3 660 Kč

Projekt centrálního vysavače k typovému projektu 598 Kč

Projekt vjezdu (standardní, bez propustku) 14 030 Kč

Projekt žumpy 1 818 Kč

Projekt vodovodní p řípojky 4 819 Kč

Projekt kanaliza ční přípojky 4 819 Kč

*Zjistí-li se v průběhu předinženýringu, že nelze stavět, je cena služby vrácena po odečtení nákladů na 

předinženýring ve výši 6 990 Kč.

**V případě požadavku příslušných orgánů na pedologický průzkum bude cena stanovena 

individuálně

Uvedené ceny a služby se vztahují k projektům zakoupeným u Modul-LEG ,s.r.o.

(Chcete-li objednat tyto služby pro projekt od jiného dodavatele, kontaktujte nás. Bude-li to možné, 

zpracujeme Vám individuální cenovou nabídku).

Uvedené ceny jsou včetně DPH, Modul-LEG®,s.r.o. si vyhrazuje právo změny.

*Zjistí-li se v průběhu předinženýringu, že nelze stavět, je cena služby vrácena po odečtení nákladů na 

předinženýring ve výši 6 990 Kč.

PROJEKTY A SLUŽBY


