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Prachatice, historický dům s byty

Vlachovo Březí, velký dům

Zdíkov, truhlářská dílna

Prachatice, bydlení s podnikáním

Dubovice, chalupa s výhledem

Prachatice, administrativní objekt

Svatá Maří, patrový RD na návsi

Zvěřenice, rekreační chalupa

Chroboly, dům a dílna

Prachatice, bydlení a podnikání

Strunkovice nad Blanicí, malý domek

Prachatice, ojedinělá lokalita

Prodej domu v hist. centru města v uliční frontě 
renesanční zástavby. 2 NP, podkroví, sklepy, dvorek. 
Započatá rekonstrukce (stav. povolení, projekt. do-
kumentace, nová střecha, fasáda, výkladec, vyklizení) 
na byt. dům (1x mezonet, 4x malý byt, provozovna. El. 
proud, voda, kanalizace, možnost plynu. 

Prodej RD (zast. plocha 139 m2, kolaudace 1986) se 
zahradou (936 m2). V suterénu kotelna a provozovna 
sídlištní pivnice, v přízemí 2+1 a 1+1, koupelna, WC, 
garáž. V patře kuchyně s jídelnou, koupelna, WC, 
lodžie. V podkroví 3 místnosti a WC se sprchou, lodžie. 
Voda a kanal. obecní, topení plynové. 

Prodej zkolaudované truhlářské dílny v obci na 
Šumavě. Celková plocha pozemků je 7.557 m2, z toho 
zastavěná plocha činí 731 m2. V podkroví přístavby 
kancelářské prostory (150 m2) s možností rekolaudace 
na byt. Sociální zařízení pro zaměstnance, provozní 
kancelář a další pomocné prostory.

Prodej domu na strategickém místě v centru města. 
V přízemí 3 samostatné provozovny 10, 36 a 21 m2, 
chodba a WC. V patře podkrovní otevřený byt 2+kk 
s koupelnou. Prostorný suchý sklep. Topení ústřední 
podlahové s kotlem na plyn a zásobníkem TUV. 
Oddělená elektřina. Parkování u domu. 

Prodej chalupy se zahradou (celkem 2840 m2). 
Chalupa v původním stavu – kuchyně, 2 místnosti, 
koupelna, špajz, dílna, maštal, kolna, udírna, vlastní 
kopaná studna, septik, el. 220/380 V. Malá klidná obec 
blízko města u výjezdu na Č. Budějovice. Zajímavé, 
dobře osluněné místo s nádherným výhledem.

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.  

Podskl. patrový RD s verandou a dvorkem ve středu 
obce. Zachovalý krov, nová střecha, okna, venkovní 
dveře a rozvod. skříň el. Možnost napojení na obec. 
vodovod a kanal. Započatá asanace vnitř. prostor, 
rekonstrukce vnitřních prostor dle vlastních představ. 
Obchod, školka a 1. stupeň ZŠ v místě. 

Prodej větší rekreační chalupy v malé obci nad řekou  
Blanicí. Dům - část původního statku s částečnými 
úpravami. Zast. plocha 300 m2, zahrada 462 m2. 2na-
dzemní podlaží, lokální topení na pevná paliva a el. 
přímotopy, voda obecní, kanalizace do septiku. Obec 
se základní vybaveností 2 km. 

Prodej bývalé fořtovny (zast. plocha 120 m2) s nava-
zující dílnou (150 m2) v malé obci 7 km od okresního 
města. Celk. pl. parc. 577 m2, 2 nadzemní podlaží, 
velký sklep se studánkou,  tč. „hrubá stavba“. Voda 
obecní, septik, zánovní střecha. Klidné místo s dobrým 
přístupem a dopravním spojením.

Prodej domu v histor. jádru města. Dům je součástí 
řadové uliční zástavby se započatou rekonstrukcí. 
V přízemí nebyt. prostory k podnikání, v 1. a 2. patře 
2 velké byty. Nová střecha, stavební povolení a doku-
mentace. Možnost parkování v ulici. Ideální příležitost 
pro bydlení spojené s podnikáním.

Prodej domku v uliční frontě městyse. Zast. pl. cca 
100 m2, dvorek 55 m2. Započatá zásadní modernizace 
(nový krov, střecha, okapy, izolace, podklad. betony 
s  rozvody, okna, franc. dveře do dvora, fasáda). Za-
jímavá moderní otevřená dřevěná ekologická kon-
cepce s možností realizace vlastní představy. 

Prodej stavebního pozemku s celkovou výměrou 
2.634 m2 na exkluzivním místě nad městem. el. 
přípojka, ostatní sítě v komunikaci. oslunění pozemku 
(JV), klidná lokalita s blízkostí přírody a zázemím 
města.

Byt 1+1, Havířov
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Pozemek 

2 450 000 Kč

2 100 000 Kč

3 580 000 Kč

3 290 000 Kč

1 190 000 Kč

16 900 000 Kč

680 000 Kč

1 760 000 Kč

940 000 Kč

1 950 000 Kč

390 000 Kč

1 700 000 Kč

nacházející 
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Prachatice, historický dům

Rohanov, chalupa pod Javorníkem

Husinec, dům v historické části

Strakonice, pronájem NP

Prachatice, nebytové prostory a byt

Paračov, ch. k rekreaci i k trv. bydlení

Vlachovo Březí, měšťanský RD

Maletice, rodinný dům

Strakonice, bytový dům v centru

Jirkalov, chalupa na Šumavě

Přední Zborovice, chata nad jezem

Prachatice, lázeňská vila

Nová Pec, chata

Drahenický Málkov, stav. pozemek

Klenovice u Mičovic, zem. usedlost

Nalžovské Hory, objekt bývalé školy

Strakonice, dům

Strakonice, prodej pozemku

Historický dům u kostela v centru města. V přízemí 
dvě samostatné provozovny (obchod, kancelář, byty, 
atp.). V patře velká místnost s kuchyňským koutem, 
2 ložnice a další samostatný pokoj. Nová koupelna, 
terasa. Velká půda s možností vestavby, původní his-
torické sklepy. Dům je po částečné rekonstrukci. 

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).

Dům u náměstí v histor. části města proti Husově 
domku. Umístěno ve frontě domu s průjezdem do 
zahrady svažující k řece Blanici (celk. plocha 952 m2). 
Výhled na park, všechny sítě včetně plynu. Dům je 
po částečné vnitřní rekonstrukci ve stádiu  "hrubé 
stavby". Zajímavé místo, variabilní dokončení.

Pronájem zrekonstruovaných prostor v přízemí zad-
ního traktu objektu na Velkém náměstí ve Strakon-
icích. Velká hala, další 2 místnosti, chodba, sociály. 
Celková výměra cc 117 m2. Zajímavé prostory-klenuté 
stropy, stará zástavba centra Strakonic, vhodné na at-
eliér, kanceláře, služby.

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. Ob-
jekt je napojen na rozvod plynu. 

RD s dispozicí 3+1 s dvorkem a zahradou v malé 
obci u Strakonic. Kuchyň s pecí, 3 pokoje, komora, 
WC, koupelna, sklípek. Dílna a stodola s garáží.  
Vzrostlá zahrada. Ve dvoře praktický samostatný ob-
jekt s krbem a posezením. Vhodné jako chalupa, po 
modernizaci k trvalému bydlení. Klid a soukromí.

RD v uliční frontě s uzavřeným dvorem a zahradou 
blízko náměstí. zast. pl. 130 m2, celkem 1.446 m2. 1. NP 
průchod do dvora, byt 1+1 s přísl. a dílna. 2. NP byt 
2+1 s prosklenou verandou, přísl. a krbem.  Dále sklad, 
garáž a kolna. Topení plyn. a lokální na pevná paliva, 
voda a kanal. obecní. 

Rodinný dům na okraji jihočeské obce Maletice 
obsahuje byt 3+kk. Obývací pokoj je propojen 
s  kuchyňským koutem, dále ložnice, dětský pokoj 
a  příslušenství /koupelna s WC, vstupní chodba/. Na 
obytné navazuje stodola a dílna. Uzavřený dvůr, celk-
ová výměra 686 m2.

Dvoupodlažní bytový dům na Velkém náměstí ve 
Strakonicích je v současné době užíván jako prode-
jna. V  přízemí velká členitá prodejna, sklady, sociál, 
průjezd (využíváno cca 100m2). V patře původně 
2 byty,  celkem cca 155,5 m2, pavlač. Velké půdní pros-
tory s možností vestavby (2-3 byty). Malý dvorek.

Původní chalupa s velkou zahradou 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. Zajímavé místo s výhledem na Šumavu.
 

Prodej zděné chaty v lesní stráni nad řekou Volyňkou 
nedaleko města Strakonice. 2 podlaží se samostat-
nými vchody, terasa s výhledem na řeku. El. proud, 
lokální topení. Nová střecha,folie,okapy,elektrika,sádr
okartonové stropy,podlahy,omítky,štuky,vypínače,svě
tla,malby,nátěry. Dobrý poměr cena – výkon.

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

Chata se nachází na okraji obce Nová Pec s krásným 
výhledem na Lipno. Zděný objekt je nepodsklepený, 
obsahuje jednu větší místnost, dřevěnou prosklenou 
verandu a podkroví. Voda přivedena na pozemek, 
suchý záchod, elektřina. Dále kůlna na nářadí, celkový 
výměra 343 m2. Klidné místo.

Prodej pozemků severně od Blatné v obci Drahen-
ický Málkov. Pozemky na okraji obce jsou oplocené, 
v  současné době vedené jako trvalý travní porost. Dle 
územního plánu je využití jak pro stavbu rodinného 
domu, tak i možnost podnikání, případně i pro chov zvířat. 
Elektřina na hranici pozemku. Celková výměra 4.748 m2.

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, el. přípojka. 
Započatá rekonstrukce. Možnost dotvoření dispozic. 
Možnost dokoupení navazujících pozemků.

Objekt bývalé školy, zast. plocha 322 m2, napojeno na 
el. síť a obecní vodovod, odpad do septiku. 2 nadzem-
ní podlaží s částečným podsklepením, okolo budovy 
obecní pz. Hezké klidné místo nad obcí s výhledem. 
Po rekonstrukci vhodné jako víceúčelový objekt pro 
podnikání  či pro přestavbu na bydlení.

Prodej domu v centru Strakonic nedaleko městského 
parku. Zrekonstruovaná přízemní stavba s podkrovím 
má 2 bytové jednotky se samostatným vchodem. To-
pení vl. plynovým kotlem, ke každé části domu terasa 
a zahrádka. Možnost dokoupení parkovacího stání. 
Dům je možno využít pro účely bydlení i podnikání.

Pozemek nacházející se na okraji města Strakonice 
/k.ú. Řepice/ sousedí s příjezdovou komunikací 
I. třídy ze směru od Prahy. Dle územního plánu využití 
k  průmyslové a zemědělské činnosti, sítě na okraji 
pozemku či na sousedním.
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3 280 000 Kč

450 000 Kč

590 000 Kč

7 000 Kč/měsíc

2 900 000 Kč

880 000 Kč

2 190 000 Kč

1 490 000 Kč

4 500 000 Kč

1 450 000 Kč

250 000 Kč

3 900 000 Kč

650 000 Kč

990 000 Kč

1 250 000 Kč

970 000 Kč

4 200 000 Kč

500 Kč/m2

Pronájmy



bytů, domů, nebytových  
prostor, kanceláří a skladů  
v Prachaticích, Vimperku,  
Strakonicích, Netolicích   
a okolních obcích.

Více informací v realitní kanceláři.

Tel.: 388 319 990

STrAKonICíCh

Navštivte naše 
zastoupení 
ve

NEMO reality s.r.o.
U Svaté Markéty 118 
386 01 Strakonice 
Telefon: +420 605 994 499
Email: nemorealityst@nemoreality.cz

možná sleva

možná sleva
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Hlásná Lhota, poz.s výhl. na Boubín

Hracholusky, 3+1 ve vlastnictví

Krtely, zahrada jižních Čech

Albrechtovice, poz. s lesem u CHKO

Prachatice, podkrovní 2+1

Vimperk, zděný teplý byt 2+1

Těšovice, zahrada k výstavbě

Chroboly, lovecká chata s lesem

Volary, 1+1 ve vlastnictví

Prachatice, klidná Liliová

Drslavice, pozemek k výstavbě RD

Budkov, stavby u lesa

Vimperk, družstevní 2+kk

Trhonín, pozemek se stavbou

Prachatice, družstevní byt 1+1

Záhoří, stavební pozemek

Žernovice - Dubovice, exkl. parcela

Pozemek s celkovou výměrou 5.137 m2 u komunikace 
na okraji zastavitelné části obce. Elektřina u pozemku, 
plánovaná obecní kanalizace do ČOV. Hezké, dobře 
přístupné místo s výhledem nedaleko rekreačního 
Křišťanovického rybníka a hradu Hus. Možnost 
rozdělení.

Prodej bytu 3+1 ve vlastnictví. 2. patro montovaného 
bytového domu bez výtahu. Topení plynové, voda 
a kanalizace obecní. Ekonomické bydlení na hlavní 
trase České Budějovice 35 km,  Prachatice 10 km 
a BDR 40 km.

Prodej ucelených pozemků s celkovou výměrou 
12.061 m2 navazující na zastavěnou část malé 
jihočeské ovocnářské obce. Hezké místo pod lesem, 
dobrý přístup, výhled.

Prodej velkého uceleného pozemku (stavební 
3.871  m2, 3 ha luk, 2 ha lesa) na hranici CHKO 
Šumava. Ideální JZ expozice, přístup, el. přípojka, 
výhled na šum. krajinu. Krásné místo pro stavbu 
domu s dostatečným odstupem od civilizace. V okolí 
koupání, lyžování, turistika, sport, příroda.  

Prodej podkrovního bytu 2+1 (66 m2) ve 3. patře 
zděného bytového domu s dvorkem. Kuchyně, 
2  pokoje, koupelna s vanou + WC, komora, sklep. 
Teplá voda a ústřední topení dálkové, zánovní tech
nický stav. Kvalitní byt blízko centra města s možností 
parkování. 

Byt 2+1 v OV, ve 2. NP zděného bytového domu. 
Prostřední teplý byt po dokončené rekonstrukci. 
Zděné jádro, obklady, nové rozvody, plovoucí pod
laha, nově zbroušené parkety . Zařízená kuchyň 
a koupelna se sprchovým koutem. K bytu náleží dva 
sklepy. Klidné prostředí, zeleň a parkovištěm u domu. 

Zahrada (2.250 m2) s částečným oplocením a  dře
věnou kolnou. Možnost výstavby RD ev. spojené 
s podnikáním. Bezprostředně navazuje na zastavěnou 
část obce. U komunikace, sítě v místě. Logisticky 
atraktivní místo. Dobré autobusové i vlakové spojení. 
Prachatice 6 km.

Prodej dřevěného srubu (33 m2 stav. parcela) na 
paloučku s okolním lesním porostem celkem 4,2 ha. 
Skryté místo pod Libínem, přístupné autem, 9 km od 
okresního města. Vytápěná místnost, 2 dvou palandy, 
lesní studánka s pitnou vodou. Romantické zákoutí 
pro relaxaci, lesní hospodaření, včelařství atp.

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

Prodej bytu 3+1 ve zděném domě (celkem 4 byty).  
Zvýšené přízemí, 3 sklepy. Topení ústřední plynové 
s kotlem ve sklepě. Standardní stav s dílčími úpravami. 
Bezprostřední klidná lokalita v ideální blízkosti centra.

 

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

Prodej pozemku s celkovou výměrou 7.373 m2 pod 
lesem s výhledem do kraje. Územním plánem určeno 
pro bydlení a podnikání. V místě el. přípojka. Hezké 
klidné místo vhodné pro 1 či několik domů nad malou 
obcí v Pošumaví.

Prodej udržovaného družstevního bytu 2+0+B 42m2 
ve 2.patře zatepleného panelového domu, plastová 
okna, 2 sklepy. Usporný slunný byt s krásným výhle
dem. Parkoviště v blízkosti domu. Výhodné bydlení 
pro pracující v SRN.

Zajímavý ucelený pozemek (celkem 5.054 m2, z toho 
2.885 m2 tvoří les), bezprostředně u města Vimperk 
se zděnou, částečně oplocenou stavbou. Pozemek je 
dobře komunikačně přístupný, variabilně využitelný. 
Chráněné místo s vlastním lesem s výhledem na 
město.

Prodej družstevního bytu 1+1 s balkovem ve 4. patře 
4 patrového panelového domu. Byt ve standardním 
stavu se zděným jádrem. V koupelně sprchový kout. 
Okna původní. Dům zateplený. Blízko centra města.

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

Oplocená zahrada s možností stavby RD na hezkém 
místě s výhledem na Šumavu 3 km od města Prachati
ce. Přístup z asfaltové komunikace, možnost napojení 
na rozvod el. proudu, západní expozice s mírným sva
hem a vzrostlými stromy. Exkluzivní místo v malém 
„kondomiu“ blízko města i přírody.
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190 Kč/m2

250 000 Kč

49 Kč/m2

3 150 000 Kč

990 000 Kč

620 000 Kč

390 000 Kč

650 000 Kč

290 000 Kč

1 195 000 Kč

142 Kč/m2

190 Kč/m2

407 000 Kč

490 000 Kč

540 000 Kč

170 000 Kč

1 645 500 Kč

byty



Prachatice
3+1 druž.        667 000, Kč
3+1 druž.        599 000, Kč                                                            

Lipovice
2+KK ve vl.         540 000, Kč

Volary
3+1 druž.          371 000, Kč

Vimperk
2+KK druž. s vybavením 485 000, Kč

Více na www.nemoreality.cz - byty 

Tel.: 388 319 990

PozemKy
Více na www.nemoreality.cz - pozemky 

Tel.: 388 319 990, 739 277 772

Obec Rozloha Cena Obec Rozloha Cena

Chroboly 651 m2 260 000 Kč Prachatice 9 002 m2 165 Kč/m2 

Dubovice 7 132 m2 1 120 000 Kč Prachatice 7 267 m2 4 470 000 Kč

Dvory u Lažišť 27 904 m2 3 350 000 Kč Prachatice 37 172 m2 6 970 000 Kč

Čichtice 9 658 m2 250 Kč/m2 Kubova Huť 17 318 m2 170 Kč/m2

Chvalovice 1 369 m2 290 Kč/m2 St. Prachatice 8 337 m2 270 Kč/m2

Husinec 6 298 m2 285 Kč/m2 Skříněřov 8 443 m2  1 650 000 Kč

Nové Hutě 2 217 m2 870 Kč/m2 Vimperk 5 089 m2 340 000 Kč

Volary 11 973 m2 75 Kč/m2 Vimperk 2 328 m2 680 Kč/m2

Strážný 6 368 m2 92 Kč/m2 Vl. Březí 1 103 m2 340 000 Kč

Prachatice 1 869 m2 840 000 Kč Svatá Maří 1 747 m2 550 000 Kč
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Žijte svůj život ...
... a prodej nechte na nás.













































NEMO reality s.r.o. , Kostelní náměstí 17, 383 01 Prachatice 
 388 319 990  nemoreality@nemoreality.cz   www.nemoreality.cz 

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz

Volary, RD  se zahradou

Netolice, RD se zahradou a garáží

Leptač, chata u lesa

Vrbice u Vacova, roubenka

Ostrov, modern.usedlost s uz. dvorem

Prachatice, zahrada s chatou

Chocholatá Lhota, chalupa s dvorkem

Prachatice, hist. RD se zahradou

Zvěřenice, pozemek z části k zastavění

Volary, pronájem RD

Prachatice, luxusní RD se zahradou

Husinec, výstavba s prostorem

Prodej RD v původní zástavbě města s velkou zahra-
dou za domem cca 2500 m2 a hosp. částí. Započatá re-
konstrukce (omítky, el., voda, odpady, střecha, okna) 
s možnou změnou dispozic. Voda a kanal. obecní, 
možnost připojení na plyn. Klidné místo s výhledem 
na Šumavu, za zahradou teče Volarský potůček.

RD se zast. plochou 125 m2, se vzrostlou zahradou 
(643 m2) a samostatnou garáží s dílnou (31 m2). 2 NP 
s dispozicí 2+1 se soc. zařízením, spíž, sklípek se stud-
nou 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.

Prodej chaty se zast. plochou 43 m2 v lesním pozemku 
na okraji zastavěné části obce. Prosklená veranda, 
pokoj, 2x ložnice, kuchyňka. Kamna na tuhá pa-
liva, přívod el. proudu, obecní vodovod, suché WC 
a  nezpevněný příjezd. Klidné skryté místo k relaxaci 
blízko od okresního města s vlakovým spojením. 

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.

Modernizovaná usedlost s uzavřeným dvorem a zah-
rádkou. Střed malé obce na okraji města Prachatice. 
V obytné části 4+1, koupelna, WC, kotelna. V podk-
roví se samostatným vchodem nově vzniklý otevřený 
prostor (90 m2) s koupelnou a WC. Ve dvoře dvě 
garáže, pergola, dílna, sklep, kolna.

Prodej velké oplocené zahrady s dřevěnou podsklepe-
nou chatou (18 m2) v Prachaticích na zajímavém místě 
s výhodnou jihozápadní expozicí. Pod chatkou sklep, 
v podkroví ložnice. Voda - studna, elektřina. Pozemek 
navazuje na zastavěnou klidovou část města. Místo 
k relaxaci s budoucností.

Prodej domku v uliční frontě v původním stavu před 
zásadní rekonstrukcí. Zast. plocha s dvorkem je 255 m2 
a zahrada má 277 m2. Kuchyně, 2 místnosti, stodola se 
sklípkem a maštalí, koupelna a suché WC je na dvorku. 
El. 220/380 V, voda z řadu, septik, topení lokální na 
tuhá paliva a el. akumulační. 

Původní hist. dům se zahradou v centru města.  
V  1.  NP chodba, 2 klenuté místnosti se vstupem na 
zahradu a do sklepa. 2. NP  - kuchyň, pokoj, koupelnu 
s vanou a boilerem a pavlač. Ve 3. NP – 2 pokoje, ko-
mora a pavlač. Možnost půdní vestavby. Topení plyn. 
přímotopy a lokální, voda a kanal. obecní. 

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.

Dlouhodobý pronájem zrekonstruovaného historic-
kého RD se zahradou a garáží v klidné lokalitě staré 
části malého města na Šumavě blízko Lipna. Topení - 
plyn, voda a kanalizace obecní.

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

Prodej pozemku s výměrou 15.405 m2 z jedné třetiny 
určeného ÚP jako plocha k bydlení. Osluněná loka-
lita navazující na zastavěnou část města s dobrým 
přístupem z hlavní komunikace. Zajímavá investiční 
příležitost.

Byt 1+1, Havířov
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Pozemek 

2 200 000 Kč

1 670 000 Kč

190 000 Kč

1 390 000 Kč

2 850 000 Kč

550 000 Kč

600 000 Kč

2 580 000 Kč

68 Kč/m2

12 000 Kč/měs. + en. 

7 770 000 Kč

37 Kč/m2

nacházející 


