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... nemovitosti do celého světa

Prachatice, variabilní objekt

Variabilní objekt v rezidenční části města.  
V přízemí t.č. montážní prostor, soc. zařízení, 
kancelář a kotelna. V patře montážní  
prostor, 3 kanceláře, jídelna, šatna, 2 balkony. 
Dobrý techn. stav, technologicky vybaveno. 
Multifunkční budova vhodná k výrobním,  
obchodním či společenským účelům.
Tel.: 739 277 772

Prachatice, administrativní objekt

RD 5+1(kolaudace r. 2007) v okrajové části 
malého města s výhledem. Samostatná garáž, 
terasa. V přízemí dílna, kotelna, koupelna, 
kuchyně a obývací pokoj. V podkroví 4 pokoje 
a koupelna. Topení ústřední na tuhá paliva 
(podlahové+radiátory), kombinovaný ohřev 
vody, možnost elektrokotle.
Tel.: 739 277 772

Objekt je využíván jako admin. budova  
s plochou střechou skládající se ze tří vzájemně 
konstručně propojených sekcí a na ně  
navazujících objektů garáží (7 garáží pro 
os. automobily). Sekce A má 1.PP a 5.NP. 
Sekce B je částečně podsklepená se 3.NP. 
Sekce C je částečně podsklepená se 4.NP.
Tel.: 739 277 772

4 850 000 Kč

2 480 000 Kč

Vlachovo Březí, RD se zahradou

21 000 000 Kč

Pěkně zařízená 5-pokojová chalupa na kraji 
malé obce, v krásné krajině šumavského 
podhůří. V přízemí chodba s krbovými  
kamny, obytný pokoj s kuch. koutem, 2 ložnice. 
Koupelna s vanou, WC. V mezipatře herna  
s kulečníkem. Podkrovní ložnice. Garáž, dílna. 
Venkovní posezení, přenosný gril a ohniště. 
Tel.: 739 277 772

1 995 000 Kč

Bušanovice, chalupa

Horní Kožlí, výhled na Šumavu

Chalupa se zastavěnou plochou 110 m2 a zah-
rádkou 171 m2. V přízemí kuchyňka, koupelna 
se sprchovým koutem, chodba, světnice  
s kachlovou pecí a sklad - dílna. V podkroví dva 
velké letní pokoje. Původní rekrační chalupa 
na krásném místě s výhledem do kraje, klid, 
příroda, houby.
Tel.: 739 277 772

Konopiště - RD s uzavřeným dvorkem

Chalupa s malým dvorkem a zahrádkou.  
Chodba, kuchyně, 2 pokoje, spíž, koupelna 
s WC, sklad, půda. Bez podsklepení. V okolí 
koupání, lyžování, turistika, rozhledna Javorník. 
Ihned obyvatelná chalupa před modernizací 
na klidném rekreačním místě s výhledem  
a s možností přikoupení zahrady (2.000 m2).
Tel.: 739 277 772

RD se stodolou, garáží a uzavřeným dvorkem. 
Velká obytná kuchyně, 2 ložnice, provozní  
prostory, koupelna, WC, sklep a prostorná 
půda. El. 220/380 V, voda obecní, kanalizace  
do septiku. Topení el. akumulační a sporák 
na tuhá paliva. Započatá modernizace. Klidné  
bydlení na trase Vl. Březí - Volyně.
 Tel.: 739 277 772

1 480 000 Kč

450 000 Kč

Rohanov, chalupa pod Javorníkem

1 260 000 Kč

RD se zast. plochou 125 m2, se vzrostlou zah-
radou (643 m2) a samostatnou garáží s dílnou  
(31 m2). 2 NP s dispozicí 2+1 se soc. zařízením, 
spíž, sklípek se studnou a kotelnou, kolna 
na dřevo. Napojeno na veřejné sítě vody,  
kanalizace a el.. Dům k zásadní rekonstrukci 
v klidné části města 25 km od ČB.
Tel.: 739 277 772

1 670 000 Kč

Netolice, RD se zahradou a garáží

Prachatice, nebytové prostory a byt

Nebyt. prostory s bytem 3+KK v objektu 
histor. jádra okresního města. V přízemí 
několik místností se 3 sam. vchody, zázemím 
a klenutým sklepem. V 1. patře byt s přístupem 
z nebyt. prostor i hlavního vchodu. Možnost 
zřízení pavlače, zahrádky a mezonetu. Objekt 
je napojen na rozvod plynu.
Tel.: 739 277 772

Ostrov, modernizovaná usedlost 

Třípodlažní RD - suterén, přízemí, zvýšené 
podkroví ve výborném udržovaném stavu 
v rezidenční čtvrti města Prachatice.  Kolem 
domu velká udržovaná zahrada. K domu 
přiléhají dvě stavební parcely, které lze  
v případě zájmu dokoupit.

Tel.: 739 277 772

Modernizovaná usedlost s uzavřeným dvorem 
a zahrádkou. Střed malé obce na okraji města 
Prachatice. V obytné části 4+1, koupelna, WC, 
kotelna. V podkroví se samostatným vcho-
dem nově vzniklý otevřený prostor (90 m2)  
s koupelnou a WC. Ve dvoře dvě garáže,  
pergola, dílna, sklep, kolna.
 Tel.: 739 277 772

2 900 000 Kč

7 995 000 Kč

Prachatice, luxusní RD se zahradou

2 850 000 Kč

Roubený dům v centru šumavského města. 
V 1.NP vstupní hala, kuchyně, obývací pokoj, 
2 ložnice, koupelna s WC a samostatné WC.  
V suterénu technické zázemí a dvojgaráž.  
Topení ústřední plynové a krb. 
Dům po rozsáhlé rekonstrukci s připraveným 
projektem na půdní vestavbu 4+1.
Tel.: 739 277 772

1 950 000 Kč

Vimperk, roubenka v centru
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Volary, areál bývalého pivovaru Prachatice, komerční objekt

Branišov u Zdíkovce, RD se zahradou

Strakonice, komerční prostor Strakonice, bytový dům v centru

Areál bývalého pivovaru (6.138 m2) na okraji 
města na Šumavě. Varna, sladovna, rozlehlé  
klenuté sklepy, dvůr, garáže a další prostory.  
Zajímavá lokalita blízko přehradní nádrže Lipno.

Komerční zděný objekt v historicky 
rekreační části “Kandlův Mlýn”. Více účelový  
prostor - sál (disco, sport, skladování, výroba)  
se soc. zařízením, barem, kuchyní a bytem.

Patrový RD se 2 byty 2+1, celý podsklepený.  
V přízemí je sednice s funkčními kamny s pecí  
v původním stavu, dále zrekonstruovaná obytná 
kuchyně. V patře byt po celkové rekonstrukci. 
Voda obecní. 

Prodej nebytového prostoru v přízemí domu 
v blízkosti centra města Strakonice. Celková 
výměra 74,17 m2 obsahuje zádveří, vstupní halu, 
2 provozní místnosti, sociální zázemí. 

Dvoupodlažní bytový dům na Velkém náměstí 
ve Strakonicích je v současné době užíván  
jako prodejna. V přízemí velká členitá prodejna,  
sklady, sociál, průjezd (využíváno cca 100m2). 
Malý dvorek.

1 470 000 Kč 3 850 000 Kč

2 475 000 Kč

1 557 000 Kč 4 900 000 Kč

 tel. 739 277 772  tel. 739 277 772

 tel. 605 994 499

 tel. 605 994 499  tel. 605 994 499

Prachatice, lázeňská vila Husinec, dům v historické části

Původní vila (oblast Lázně Sv. Markéty) 
s okolním pozemkem. 4 byty, 3 garáže, sklepy, 
další prostory. Zajímavá investice v perspe-
ktivní oblasti se záměrem vybudování wellness 
a spa centra.

Dům u náměstí v historické části města (proti 
Husově domku). Umístěno ve frontě domu  
s průjezdem do zahrady prudce se svažující  
k řece Blanici (celková plocha 952 m2). Výhled 
na park, všechny sítě.3 900 000 Kč 680 000 Kč

Jirkalov, chalupa na Šumavě Vrbice u Vacova, roubenka Zálezly, chalupa Ovesné, chalupa na samotě

Původní chalupa v okrajové části obce Stachy. 
3 místnosti, chodba, koupelna, WC, dílna, velká 
půda, 2 sklípky, samostatná kolna a sklad. Voda 
a kanalizace obecní, el. 220/380 V, topení lokální. 
Nutná modernizace. 

Stylová roubenka s předzahrádkou na návsi 
obce. Dvě NP, otevřené podkroví, prosklená 
pavlač, 2 původní pece, histor. interiéry, nábytek 
a doplňky. Zajímavé okolí kopaliště, sjezdovka, 
lesy.

Dům s hospodářskou částí a velkou zahradou. 
Dispozice 3+1, koupelna, WC, 2x komora, sklep, 
prostorná půda, průjezdná garáž. Za domem 
dvorek, garáž, dílna, 2 kolny, maštal, skleník. 

Samostatně stojící chalupa v malebném údolí 
Zlatého potoka se započatou rekonstrukcí. 
Zast. plocha 133 m2, zahrada 545 m2. Původní  
kamenné stavení - chodba, 3 místnosti, podkroví. 

1 450 000 Kč 1 480 000 Kč 885 000 Kč 397 000 Kč
 tel. 739 277 772  tel. 739 277 772  tel. 739 277 772  tel. 739 277 772

 tel. 739 277 772  tel. 739 277 772

Prachatice
NEMO reality s. r. o.

Kostelní náměstí 17, 383 01 Prachatice
Tel.: 388 319 990, 739 277 772

E-mail: nemoreality@nemoreality.cz
Web: www.nemoreality.cz

Klenovice u Mičovic, zeměd. usedlost

Původní zemědělská usedlost se zahradou  
na návsi malé chalupářské obce. Dispozice dům  
s navazující maštalí, kolna, sklep, dvorek, 
výminek. Voda obecní se studnou před domem, 
kanalizace septik. 1 250 000 Kč

 tel. 739 277 772

Strakonice, 2+1 ve vlastnictví

Byt o velikosti 2+1 - cca 54 m2 ve 2. patře 
třípatrového domu bez výtahu, částečně 
zrekonstruovaný. Dům je zděný, postavený 
začátkem 60-tých let. Vytápění dálkové, voda 
i kanalizace obecní. 3 850 000 Kč

 tel. 605 994 499

Netolice, malý domek

Domek se zastavěnou plochou 108 m2 
u historické části města pod kostelem. 3 místnos-
ti v linii, koupelna a WC. Půda a prostorný suterén 
(sklep). Po zásadní rekonstrukci romantické  
a klidné bydlení. 146 000 Kč

 tel. 739 277 772

Strakonice, obytný dům s provozovnou 

Prodej domu v centru Strakonic - nedaleko 
Velkého náměstí a městského parku. Jedná  
se o podsklepený třípodlažní objekt. V suteré-
nu chodba, garáž s dílnou, uhelna, sklípek,  
při zadním vchodu. 4 500 000 Kč

 tel. 605 994 499

Strakonice, byt 5+kk

Prodej bytu o velikosti 5+kk v třípodlažním  
dvojdomku v centru Strakonic. Byt je po 
celkové rekonstrukci a připraven na indidivuální  
kompletaci vnitřních prostor. Celková výměra 281 
m2, byt 188 m2. 2 300 000 Kč

 tel. 605 994 499

Radomyšl, pozemek z části k zastavění

Pozemek o výměře 2.539 m2 v zastavěné 
části městyse Radomyšl - 7 km od Strakonic. 
Souhlasné vyjádření obce i správců sítí potřebné  
k výstavbě rodinného či bytového domu. 

385 000 Kč
 tel. 605 994 499

Prachatice, statek s pozemky

Původní rozsáhlý statek nad městem Prachatice 
s okolními pozemky (celkem 17.795 m2). 
Pozemky určené ÚP k zastavění, usedlost před 
zásadní přestavbou, dobrý přístup. Úžasné místo 
s výhledem. 4 470 000 Kč

 tel. 739 277 772

Pronájmy
bytů, domů,  

nebytových prostor,  
kanceláří a skladů  

v Prachaticích, Vimperku, 
Strakonicích, 

Netolicích a okolních obcích.

více informací v kancelářích

www.nemoreality.cz
Tel.: 388 319 990

 tel. 739 277 772
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České Žleby, pozemek k výstavbě RD Zvěřenice, pozemek z části k zastavění

Vimperk, pozemek u zámku

Volary, 1+1 ve vl.

Záhoří, stavební pozemek

Drslavice, pozemek k výstavbě RD

Chvalovice, prodej pozemku pro bydlení

Pozemek s celkovou výměrou 3.286 m2 určený 
ÚP ke stavbě rodinných domů. Možnost  
napojení na el. proud, obecní kanalizaci a vodu. 
Hezké místo svýhledem na Šumavu blízko hranic 
s BRD. 

Pozemek o velikosti cca 1ha na okraji osady  
nad řekou Blanicí na Šumavě. Přístup po asfaltové 
komunikaci. Řešeno návrhem územního plánu. 
Kouzelné místo s výhledem do kraje, příroda, 
rekreace.

Pozemek s výměrou 2.328 m2 určený územ-
ním plánem jako smíšená obytná zóna. Atrak-
tivní místo za zámeckým areálem s možností 
výstavby 1-2 RD. Možnost napojení na el., vodu 
 a kanalizaci. 

Byt 1+1 ve vlastnictví. 2. patro ze 4, výtah,  
zatepleno, plastová okna, sklep. Okna na jih 
do vnitrobloku, dálkové topení, standardní 
stav. Nízké náklady na bydlení. Praktický byt se 
službami.

Pozemek pravidelného obdelníkového tvaru 
(501 m2) na návsi malé obce 10km od města 
Prachatice, směrem na ČK. Přístup z obecní  
komunikace, přípojka el. energie, vody a kanali-
zace u pozemku.

Pozemek s výměrou 3.121 m2 vhodný  
k výstavbě 1 - 2 RD nebo rekreačních srubů  
na zajímavém místě u středověké tvrze. El. proud  
u pozemku. Hezké  místo s výhledem  
na šumavskou krajinu.

Pozemek s výměrou 1.369 m2 určený územ-
ním plánem k zastavění RD. Možnost napojení  
na obecní vodovod, kanalizaci a el. proud. Okraj 
obce s dobrým přístupem. Klidné bydlení blízko 
ČB - 23 km.

510 Kč/m2 68 Kč/m2

680 Kč/m2

290 000 Kč

170 000 Kč

142 Kč/m2

350 Kč/m2

 tel. 739 277 772  tel. 739 277 772

 tel. 739 277 772

 tel. 739 277 772

 tel. 739 277 772

 tel. 739 277 772

 tel. 739 277 772

Borová Lada, družstevní byt 3+1

Hlásná Lhota, pozemek s výhledem

Volary, družstevní byt 3+1

Družstevní byt 3+1 (69 m2) v 1. patře ve zděném 
domě bez balkonu. Bytové jádro po rekonstrukci, 
nová kuch. linka. V pokojích parkety. V koupelně 
nový boiler. Topení přímotopy, nebo krbové 
vytápění. 

Pozemek s celkovou výměrou 5.137 m2 u komu-
nikace na okraji zastavitelné části obce. Elektřina 
u pozemku, plánovaná obecní kanalizace  
do ČOV. Hezké, dobře přístupné místo s výhl-
edem.

Družstevní byt 3+1 (69 m2) ve 4. patře bytové-
ho domu s výtahem. Plastová okna, zateplení  
vč. střechy a dodatečné interiérové izolace ob-
vodových zdí, vyzděná koupelna, plovoucí pod-
lahy, vestavná skříň.887 000 Kč

190 Kč/m2

371 000 Kč

Vimperk, zděný teplý byt 2+1

Byt 2+1 v OV, v 2. NP zděného bytového 
domu. Prostřední teplý byt před dokončením  
rekonstrukce. Zděné jádro, obklady, nové  
rozvody, plovoucí podlaha, nově zbroušené  
parkety . 778 000 Kč

 tel. 739 277 772 tel. 739 277 772

 tel. 739 277 772

 tel. 739 277 772

Prachatice
NEMO reality s. r. o.

Kostelní náměstí 17, 383 01 Prachatice
Tel.: 388 319 990, 739 277 772

E-mail: nemoreality@nemoreality.cz
Web: www.nemoreality.cz

Prachatice, zděný byt 3+1 ve vlastnictví

Byt 3+1 ve vl. s balkonem. Zvýšené přízemí 
zděného zatepleného 3podlažního BD, plastová 
okna, sklep, dálkové ústřední topení, boiler, 
dubové vlysové podlahy, částečně zařízeno. 

845 000 Kč
 tel. 739 277 772

Prachatice, bezbariérový byt 3+1

Družstevní byt 3+1 s komorou a sklepní kójí  
(68 m2) v přízemí panelového domu. Byt 
po kvalitní modernizaci (podlahy, omítky,  
plastová okna, koupelna). Dům zateplen s novou 
střechou. 695 000 Kč

 tel. 739 277 772

Prachatice, družstevní byt 3+1

Dr. byt 3+1 (cca 70 m2) v zatepleném 
panelovém domě s plastovými okny 
na V. bytovém okrsku. 2. patro s výtahem, sklep.  
V blízkosti škola, školka, obchody, dětské hřiště. 
Parkoviště u domu. 780 000 Kč

 tel. 739 277 772

Prachatice, zahrada s chatkou

Zahrádka (460 m2) v lokalitě nad Kandlovým 
Mlýnem u lesa. Možnost připojení na el. proud 
220/380 V a užitkovou vodu. Materiál na stavbu 
chaty. Zajímavá relaxační lokalita s výhledem.

225 000 Kč
 tel. 739 277 772

BYTY 
Prachatice
3+1 druž. 667 000 Kč
3+1 druž. 676 000 Kč
3+1 druž. 680 000 Kč
Vimperk  

3+1 druž. 426 000 Kč
Lenora
3+1 ve vl. 570 000 Kč
2+1 ve vl. 445 000 Kč
Volary
3+1 druž. 350 000 Kč
3+1 druž. 365 000 Kč
 vč. zařízení

více na www.nemoreality.cz - byty
Tel.: 388 319 990

Prachatice, zahrada s chatou

Oplocená zahrada s dřevěnou chatou (45 m2) 
v Prachaticích na zajímavém místě s výhod-
nou jihozápadní expozicí. Pod chatkou sklep, 
 v podkroví ložnice. Voda - studna, elektřina. 

550 000 Kč
 tel. 739 277 772

Chroboly, pozemek k zastavění

Menší parcela o výměře 651 m2 k zastavění RD 
ve stávající liniové zástavbě. Pravidelný tvar, jižní 
expozice s výhledem, sítě (voda, kanalizace, el.)  
v komunikaci na hranici pozemku.

260 000 Kč
 tel. 739 277 772

POZEMKY
Chroboly 779 m2 270.000,- Kč
Čkyně 12.097 m2 190,- Kč/m2
Dvory u Lažišť 27.904 m2 3.350.000,- Kč 
Čichtice 9.658 m2 250,- Kč/m2
Lhenice 3.308 m2 165,- Kč/m2
Husinec 2.500 m2 350,- Kč/m2
Těšovice 2.250 m2 390.000,- Kč
Volary 11.973 m2 75,- Kč/m2
Strážný 6.368 m2 92,- Kč/m2
Prachatice 1.869 m2 1.140.090,- Kč
Kubova Huť  17.318 m2  170,- Kč/m2
Staré Prachatice  8.337 m2 270,- Kč/m2
Skříněřov 8.443 m2 1.650.000,- Kč
Kvilda 7.267 m2 2.200,- Kč/m2
Lažiště 4.578 m2 58,- Kč/m2
Svatá Maří 1.747 m2 550.000,- Kč

a mnoho dalších - více na www.nemoreality.cz - pozemky
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Vrbice u Vacova, domek po rekonstrukci Vlachovo Březí, rozestavěný ŘRD

Domek na okraji obce se zahradou a výhledem 
na Šumavu. V přízemí prostorná kuchyň s krbem, 
koupelna. V podkroví 3 menší místnosti a veran-
da. Malý sklípek a půdička. Vnitřní rekonstrukce 
v r. 2011. 

Koncový ŘRD těsně před dokončením  
na pozemku 347m2. 1.NP - garáž, dílna, kotelna,  
WC, uhelna. 2.NP - kuchyně, velký pokoj, špajz a  
chodba. 3.NP - koupelna, WC, 3 ložnice. Možnost 
půdní vestavby. 1 450 000 Kč 1 190 000 Kč

Prachatice - Pod Lázněmi, 3+1 s garáží Paračov, chalupa k rekreaci i k trvalému bydl.

Velký byt 3+1 (80 m2) s lodžií ve zvýšeném 
přízemí zděné čtyřbytovky v lokalitě  
Pod Lázněmi. V suterénu společné prostory,  
2 sklepy (7 m2) a prostorná garáž (19 m2). Topení 
ústřední dálkové.

RD s dispozicí 3+1 s dvorkem a zahradou v malé 
obci u Strakonic. Kuchyň s pecí, 3 pokoje, komo-
ra, WC, koupelna, sklípek. Dílna a stodola s garáží. 
Vzrostlá zahrada. Ve dvoře praktický samostatný 
objekt s krbem.1 210 000 Kč 980 000 Kč

 tel. 739 277 772  tel. 739 277 772

 tel. 739 277 772  tel. 739 277 772

Strunkovice nad Blanicí, zděný DB 3+1

Družstevní byt 3+1 (64 m2) ve zděné bytovce. 
Zvýšené přízemí bez balkonu, původní stav.  
K bytu náleží sklep. TUV a vytápění ústředním 
plyn. topením s vlastním plyn. kotlem. Klidná 
lokalita. 450 000 Kč

 tel. 739 277 772

Prachatice, historický dům

Historický dům u kostela v centru města.  
V přízemí dvě samostatné provozovny (ob-
chod, kancelář, byty, atp.).V patře velká  
místnost s kuchyňským koutem, 2 ložnice a další  
samostatný pokoj. 3 280 000 Kč

 tel. 739 277 772

Lipovice, byt 3+1

Byt 3+1 (67 m2) s garáží (19 m2) v přízemí 
zděného bytového domu. Z bytu je východ  
na zahradu s terasou a bazénem. Topení ústřední
(kotel se zásobníkem), voda levná obecní. 

640 000 Kč
 tel. 739 277 772

Žernovice - Dubovice, exkluzivní parcela

Oplocená zahrada s možností stavby RD 
na hezkém místě s výhledem na Šumavu 3 km  
od města Prachatice. Přístup z asfaltové komu-
nikace, možnost napojení na rozvod el. proudu, 
západní expozice. 1 645 500 Kč
 tel. 739 277 772

Volary, prostory na náměstí   Jarošov n/Než., víceúčel. budova

Prodej nebyt. prostor s cca 65 m2.  Hlavní větší 
provozovna s dlažbou a umyvadlem, 2. menší 
místnost se samost. vstupem z ulice. Dále sociální 
zařízení (umyvadlo + WC). Dobrý tech. stav.

Víceúčelová budova s uzavřeným nádvořím 
(sklady, výroba, ubytovna atp.) s celkem  
cca 12.000 m2 zastavitelných pozemků. Dále 
bývalá sýpka s přístřeškem a pozemky (cca 7 ha) 
u řeky Žirovnice.498 000 Kč Informace v RK

 tel. 739 277 772  tel. 739 277 772

Ovesné, malá chalupa

Část původního statku uzpůsobená jako 
rekreační chalupa. V přízemí místnost  
se vstupem z průjezdu, komora a nadzemní sklep. 
V patře místnost a komora, v podkroví půda. 
Nutná modernizace. 350 000 Kč

 tel. 739 277 772

Prachatice, hist.RD se zahradou

Dvoupatrový historický dům s pavlačemi 
a s parkánovou zahradou (celková pl. 266 m2). 
Částečně podsklepeno, v 1. patře kuchyň, pokoj, 
koupelna s vanou., v 2. patře 2 pokoje, komora. 

2 580 000 Kč
 tel. 739 277 772


