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Prachatice, družstevní 3+1

Dolní Nakvasovice, Selské baroko

Brloh, ŘRD s výhledem

Prachatice, klidná lokalita

Stachy, dům na Šumavě

Ratiborova Lhota, uzavřený dvůr

Husinec, dům s věží 

Prachatice, RD v centru města

Volary, RD se zahradou 

Husinec, zděná budova

Lhenice, kvalitní bydlení 

Onšovice, původní roubenka

Prodej družstevního bytu 3+1 (72 m2).  Chodba 
s  vestavěnou skříní, obývák, pokoj, pokoj s novým 
balkonem, vyzděná koupelna se SK a WC. 6. patro za-
tepleného panelového bytového domu, výtah, sklep. 
Praktický byt blízko školy a hřiště, parkování, výhled.

Zemědělská rekr. usedlost, 3 km od Vl. Březí. Statek se 
štíty selského baroka z pol. 19. století. Obytná část 5 + 
1, sklep, prostorná půda, sýpka a hosp. část. Uzavřený 
dvůr, zahrada. El. 220/380 V, voda obecní + vlastní 
studna, kanalizace – septik. Bytelný stav, po část. cit-
livé rekonstrukci. 

Prodej krajního zděného ŘRD (100 m2) se zahradou 
(800 m2). V suterénu garáž, kotelna, uhelna, prostor na 
saunu, sprcha, sklep, dílna. V přízemí kuchyně a obý-
vací pokoj s terasou, chodba, WC. V patře 3 pokoje 
(1 s  lodžií), koupelna, WC. V podkroví pokoj a půda. 
Hezké místo s JZ expozicí a výhledem.

Byt 3+1 (64 m2) ve vlastnictví, ve zděném byt. 
domě. 2. patro bez výtahu. Dům po rekonstrukci, 
nová střecha, zatepleno, plast. okna. V bytě původní 
koupelna a  kuchyně bez linky a spotřebičů. K bytu 
náleží sklep a sklepní kóje  (19 m2). Topení ústřední 
plynové (kotel v bytě). Nízké provozní náklady. 

Původní zděný RD s dvěma č.p. u hlavní trasy Vacov 
– Kašperské Hory blízko centra. Dům má spol. vchod 
a 2 obytné části, první část je 2+1  a druhá část má ma-
lou ložnici, pokoj a koupelnu. Velká půda. V suterénu 
garáž. Původní stav, nutnost rekonstrukce. U domu 
malá zahrádka s dřevěnou kolničkou. 

Prodej původního statku s uzavřeným dvorem 
s  výměrou 1.322 m2 a okolním pozemkem 2. 562 
m2. El. přípojka, obecní vodovod, septik. Hezké místo 
s výhledem nad malou obcí v ovocnářsko – rekreační 
oblasti 15 km od Prachatic a 35 km od Českých 
Budějovic. Zajímavá příležitost, výzva pro budování. 

Prodej domu s věží. V přízemí 5 místností,v patře 
stejná plocha+balkon. Ve věži 2 místnosti. Podkroví, 
klenutý sklep. Lokál. topení a pec, kanalizace a plyn 
u domu, el. 220/380 V zavedena. Nutná rekonstrukce.

Prodej domu v historickém jádru města nedaleko 
kostela. Zastavěná plocha 159 m2, malý dvorek, 2 NP, 
černá kuchyně, pavlač, sklep, půda. Započata rekon-
strukce – nová střecha s opravou krovu, kvalitní okna, 
vyklizeno. Zajímavé historické prostory s možností 
realizace vlastní představy dokončení.

Prodej zajímavého RD v původní histor. části malého 
města se zahradou a garáží (celk. cca 850 m2). Dům 
po rekonstrukci. V přízemí 3 +1 a sociál. Velká půda 
s možností vestavby, nepodsklepeno. Voda a kanal. 
obecní, topení ústřední plynové a krbová kamna 
s výměníkem.

Prodej zděné budovy se zastavěnou plochou 257 m2 
a okolním pozemku cca 700 m2. 2 nadzemní podlaží, 
velká půda, sklep. Napojeno na inženýrské sítě, 
rozvod plynu v dosahu. Dříve využíváno jako správní 
budova s luxusními byty. Nutná rekonstrukce.

Prodej RD v dobrém tech. stavu v klidné lokalitě. 
V  přízemí 2+1 s jižní terasou do zahrady, koupelna 
s WC. V 1. NP 2 ložnice. Průjezdná garáž na zahradu 
s dřevníkem, skleníkem a ovoc. stromy. Voda a kanal. 
obecní, el. 220/380 V, topení ústřední plynové.

Prodej stylové původní roubenky (zast. plocha 168 
m2) na okraji malé obce v Pošumaví se zahradou 
1.028 m2. Stav před zásadní rekonstrukcí. Obytná 
část, stodola, plechová garáž. Voda obecní, el. 220/380 
V, septik. 2 pece, černá kuchyně. Zajímavá původní 
stavba vhodná pro nadšence a „fajnšmekry“. 

Byt 1+1, Havířov
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Drahenický Málkov, poz. ke stavbě

Prodej RD Kladenské Rovné

Prachatice, zavedená restaurace

Prodej rodinného domu Vráto

Radomyšl, pozemek z části k zastavění

Strakonice, prodej bytu 1+1

Prachatice - Libín, horský hotel

Prachatice, nebytové prostory 

Prodej RD ve výstavbě Jivno 

Strakonice, komerční pozemek 

Strakonice, prodej pozemku

Prachatice, kom. objekt "Kandlův Mlýn"

Prachatice, pronájem objektu 

Prodej výrob. areálu v obci Hoslovice

Strakonice, bytový dům

Sušice, komerční objekt

Strakonice, pronájem NP

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.

Nabízíme k prodeji rodinný dům o zastavěné ploše 
421 m2 a přilehlou zahradou o výměře 995 m2 v obci 
Kladenské Rovné, okr. Český Krumlov. Nemovitost 
byla stavěna ve stylu selského baroka. Dispozice RD 
- 4x pokoj, kuchyně, koupelna s vanou a WC, sklepy 
s klenutými stropy. Rozpracovaná rekonstrukce.  

Prodej zavedené restaurace u hist. centra města 
se zahrádkou. V přízemí restaurace se salonem, 
toalety, kuchyně, pokoj pro personál a kancelář 
s  příslušenstvím, 2 sklady, plyn. kotelna. V suterénu 
sklady, prádelna, sklep, náklad. výtah až do podkroví. 
V podkroví byt 3+kk se samostatným vchodem. 

Nabízíme k prodeji řadový rodinný dům v lokalitě 
Vráto. Jedná se o prostorný dvougenerační dům. Dům 
vhodný pro velkou rodinu nebo jako kombinaci by-
dlení a podnikání.

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. Přípojky na okraji pozemku.

Prodej bytu o velikosti 1+1 ve zděném domě ve Stra-
konicích. Nachází se ve zvýšeném přízemí nedaleko 
autobusového a vlakového nádraží. Sestává z pokoje 
a kuchyně, dále předsíně, komory, koupelny, WC, 
spíže, sklepa a zasklené lodžie. Byt je velice prostorný 
- celková výměra vč. příslušenství  65,5 m2.

Prodej horského hotelu 10 km od města Prachatice, 
na vrcholu masivu Libín (1096 m.n.m.) vedle rozhled-
ny a lanového parku. Celk. výměra pozemků 2.034 
m2. Komplex tvoří restaurace,ubytování, zimní terasa, 
technická budova, hřiště. Cena je vč. vybavení pro 
provoz penzionu a pořádání firemních akcí. 

Pronájem obchodních či kancelářských prostor (21 
m2) se samostatným vchodem z ulice v obchodním 
domě v Prachaticích. Součástí prostor je sociální 
zařízení a výloha. Strategická pozice na rušném místě 
Prachatic s vysokou koncentrací průchozích v blízkosti 
autobusového a vlakového nádraží. 

Nabízíme k prodeji rozestavěný rodinný dům 5+ 1  
v obci Jivno. Dům je nepodsklepený v hrubé stavbě. 
Možnost individuálního dokončení stavby.

 

Prodej pozemku v průmyslové zóně na okraji Stra-
konic ve směru na Prahu. Inženýrské sítě na okraji 
pozemku, celková výměra 8.605 m2. Možno prodat 
i po částech.

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.

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

Pronájem 2-podlažního objektu po rekonstrukci (užit. 
pl.  230 m2) s oploceným areálem ( 1.140 m2) a volnou 
parkovací plochou  (1.741 m2).  Budova napojena na 
el. rozvod, obecní voda a internet, kanalizace do sep-
tiku. Chráněno kamerovým systémem. Komunikačně 
dobře přístupné, vhodné jako sídlo firmy.

Nabízíme k  prodeji multifunkční objekt s velkým po-
tenciálem využití o zastavěné ploše 1037 m2 v obci 
Hoslovice, okr. Strakonice. Levá obytná část objektu 
( původně uzavřené selské stavení) s dispozicí bytu  
5+1. Ve zbývající části objektu jsou 2 haly o velikosti 
20x7 m vhodné ke truhlářské či kovoobráběcí výrobě.

Bytový dům v jižní části Strakonic byl postavený 
kolem roku 1940. Dvoupatrový objekt je podsklepený, 
v  každém patře dva byty o velikosti 2+1, možnost 
půdní vestavby. Topení lokální a elektrické, voda 
i  kanalizace obecní, plyn u domu. Tři byty zrekon-
struovány. Celková výměra pozemku 304 m2.

Komerční objekt - historická budova na nábřeží Otavy. 
1.NP - bývalé bankovní prostory, 2. NP - kanceláře, 
podkrovní byt (78 m2), sklep, dvorek. Mnohostranné 
využití. 

Pronájem zrekonstruovaných prostor v přízemí zad-
ního traktu objektu na Velkém náměstí ve Strakoni-
cích. Velká hala, další 2 místnosti, chodba, sociály. 
Celková výměra cc 117 m2. Zajímavé prostory-klenuté 
stropy, stará zástavba centra Strakonic, vhodné na ate-
liér, kanceláře, služby.
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3 850 000 Kč

Cena v RK 
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ČESKÉ BUDĚJOVICE

Navštivte naše zastoupení
NEMO reality s.r.o.  

Telefon: +420 777 741 123
Email: nemorealitycb@nemoreality.cz

Telefon: +420 605 994 499
Email: nemorealityst@nemoreality.cz

STRAKONICE

byty



Lipovice
3+1 ve vl.                449.000,- Kč                                                       

Ktiš
2+1 ve vl.                          270.000,- Kč                                                           

Netolice
3+1 ve vl.                          696.000,- Kč                                                           

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

PRoNájmy



bytů, prostorů k podnikání, 
kanceláří a skladů  
v Prachaticích, Vimperku, 
Strakonicích, Čkyni  a Českých 
Budějovicích.

Více informací v realitní kanceláři.

Tel.: 388 319 990
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Křišťanov, parcela + 4 ha

N. Pec - Bělá, 1.162 m2 k výstavbě OV

Svatá Maří, pozemek k výstavbě

Vimperk, výrobní a sklad. areál 

Prachatice, chata s výhledem na město

Chlumany, 2 pozemky

Hliniště, pozemek u hranic

Vimperk, pozemek k výstavbě RD

Jarošov nad Nežárkou, k. výstavba u JH

Netolice, chata „Na Pekle“ 

Benešova Hora, zemědělská půda

Dubovice, pozemek k výstavbě RD

Prachatice, administrativní objekt

Šumavské Hoštice, chata a les                       

Hluboká nad Vltavou, U Hněv. přehrady

Číčenice, pozemek v průmyslové zóně

Lenora, bývalé zdravotní středisko

Krajníčko, zahrada s chatkou

Prodej pozemku určeného k výstavbě RD (3.000 m2) 
v čisté šumavské krajině 900 m.n.m.. Malá obec 20 km 
od Prachatic, možnost připojení na el. rozvod. V okolí 
rozhledna Libín a Knížecí stolec, příroda, turistika, lesy, 
sport. Možnost přikoupení až 4 ha louky pro chov 
zvířat.

Prodej pozemku (1.162 m2) určeného ÚP k výstavbě 
(občanská vybavenost).Místo za obcí Bělá na kopci 
před mostem u konce přehradní nádrže Lipno.Hezký 
výhled na hladinu jezera, JZ orientace u přístupové 
komunikace do Nové Pece a cyklostezky podél vody.

Prodej pozemku (1.957 m2) pravidelného tvaru nad 
obcí. ÚP určeno k výstavbě RD, el. pilířek, voda a ka-
nalizace u pozemku, přístup po zpevněné komuni-
kaci. Město Vimperk 6 km, koupaliště, příroda. Hezké 
místo s výhledem.

Prodej výrobního a sklad. areálu (bývalá Jitona). 
Výrobní haly, sklady, admin. budova, garáže, další 
pozemky (celkem 43.000 m2, z toho zastavěno 15.000 
m2). Zajímavá poloha na okraji šumavského města 
Vimperk, blízko vlak. nádraží a hranic s BRD. Variabilní 
využití.

Prodej zahrady (835 m2) včetně dřevěné chaty 
s kůlnou na nářadí (20 m2) v zastavěné okrajové části 
města pod lesem. ÚP určeno jako plocha k bydlení. Na 
pozemku vzrostlé ovocné stromy a keře, osadní voda, 
el. na hranici. Východní expozice, výhled na město. In-
vestice do budoucna.

Prodej dvou pozemků o výměrách 3.767 m2 a 2.391 
m2 v bezprostřední blízkosti zastavěné části obce 
Chlumany. Oba pozemky mají pravidelný tvar a jsou 
dobře přístupné ze zpevněné komunikace. Investice 
do budoucna.

Prodej pozemku (výměra 708 m2) určeného ÚP 
k  výstavbě RD na polosamotě s dobrým přístupem 
z komunikace Vimperk – Pasov (BRD). Možnost napo-
jení na elektrickou síť. Praktická velikost, blízkost 
hranic s Německem, příroda.

Prodej pozemku  2.904 m2 s výhledem na město 
Vimperk. ÚP určeno k výstavbě RD. Mírný SV svah, 
přístup shora po veřejné komunikaci, z dolejší strany po 
nezpevněné cestě. Na pozemku je přípojka el. proudu, 
vrtaná studna, k dispozici projekt. dokumentace 
k jednopodlažnímu domu 5+KK s garážovým stáním.

Víceúčelová budova s uzavřeným nádvořím (skla-
dy, výroba, ubytovna atp.) s celkem cca 12.000 
m2 zastavitelných pozemků. Dále bývalá sýpka 
s  přístřeškem a pozemky (cca 7 ha) u řeky Žirovnice 
s vzrostlým lesem (cca 2 ha), rybníkem a náhonem na 
MVE na okraji obce. Možnost prodeje po částech.

Prodej chaty (40 m2) se zahradou (393 m2) na 
pěkném místě u lesa nedaleko rybníka. Dřevěná 
chata se zděnou podezdívkou, z části podsklepena. 
V přízemí obývací místnost s balkonem a kuchyňkou. 
V patře 2 ložnice. Vlastní studna s užitkovou vodou. 
Svažitý pozemek s dobrým přístupem. 

Prodej zemědělského pozemku s celkovou výměrou 
8.154 m2 (travní porost) nad zemědělským areálem 
u Benešovy Hory směrem na Úbislav.

Prodej pozemku s možností stavby RD s velkou 
zahradou o výměře 5.345 m2 a nedalekým lesem 
o výměře 4.784 m2.  Svažitý pozemek s odpoledním 
sluncem a překrásným výhledem na šumavskou kra-
jinu. El. v  sousedství. Okraj malé osady blízko města 
Prachatice.

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.  

Oplocená zahrada s chatou (440 m2)  a včelínem, 
obklopená vlastním lesem (2889 m2). Bez el. proudu, 
tekoucí voda z pramene a vlastní vrt. Romantické uta-
jené místo pod Boubínem.  

Prodej pozemků v bezprostřední blízkosti 
Hněvkovické vodní nádrže v části Buzkov. Celkem 
74.088 m2 v kulturách zemědělská půda, les a ostatní 
plocha. Zajímavá investuční příležitost s potenciálem 
do budoucna.

Pozemek s výměrou 4.998 m2 v průmyslové části obce 
u vlakového nádraží. Dobrý přístup, sítě v místě, stra-
tegická poloha, možnost rozšíření.

Prodej komerčního objektu (497 m2) a okolního 
pozemku (1.207 m2) se 2 samost. částmi ve středu 
obce. Po vnitřní rekonstrukci - nové rozvody topení, 
každá část napojena na samostatný plyn. kotel.  Tč. 
funkční jako zdrav. středisko s možností variabilního 
využití. Dobrý přístup, parkoviště.

Prodej zahrady (400 m2) s chatkou (20 m2) a el. 
přípojkou na okraji malé obce pod hradem Helfen-
burk. Na zahradě dále kolna na nářadí, ovocné stromy 
a keře. Dobrý přístup, možnost připojení na vodovod-
ní řad. Výrazná rekreační a užitková funkce.

739 277 772

739 277 772

739 277 772

739 277 772

739 277 772

739 277 772
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739 277 772

739 277 772

739 277 772

739 277 772

739 277 772

739 277 772
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739 277 772

739 277 772

290 Kč/m2

490 Kč/m2

398 Kč/m2

32 350 000 Kč

298 000 Kč

Cena v RK 

190 000 Kč

1 260 000 Kč

6 900 000 Kč

450 000 Kč

215 000 Kč

1 120 000 Kč

16 000 000 Kč

475 000 Kč

2 200 000 Kč

750 000 Kč

3 900 000 Kč

235 000 Kč

G

G

E

G G

GG

G

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

Stožec 1.725 m2 690,- Kč/m2 Prachatice 37.172 m2 6.970.000,- Kč

Štítkov 255 m2 98.000,- Kč Kubova Huť 17.318 m2 95,- Kč/m2

Libníč 966 m2 1.335.000,- Kč St. Prachatice 8.337 m2 270,- Kč/m2

Černá Lada 9.955 m2 2.990.000,- Kč Skříněřov 8.443 m2 1.650.000,- Kč

Chvalovice 635 m2 290.000,- Kč Vimperk 5.089 m2 340.000,- Kč

Krtely 12.061 m2 49,- Kč/m2 Vimperk 1.912 m2 435,- Kč/m2

Trhonín 5.054 m2 490.000,- Kč Vimperk 2.328 m2 680,- Kč/m2

Volary 11.973 m2 75,- Kč/m2 Vlachovo Březí 1.103 m2 340.000,- Kč

Strážný 6.368 m2 92,- Kč/m2 Svatá Maří 1.747 m2 550.000,- Kč

Prachatice 1.869 m2 790.000,- Kč Lipka 3.832 m2 595,- Kč/m2
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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 G

Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.

Prachatice, bydlení a podnikání

Nová Pec, apartmány u Lipna

Vrbice u Vacova, roubenka

Prachatice, historický dům s byty

Nová Pec, penzion u Lipna

Boubská, bývalý výměnek

Volary, areál bývalého pivovaru

Prachatice, nebytové prostory a byt

Jivno, průmyslový areál

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 rekreačních apartmánů u Lipna v šumavské 
obci Nová Pec v blízkosti Lipenského jezera a rakou s
kého lyžařského střediska Hochficht. Resort složen ze 
3 budov po 12 apartmánech. V každé budově v 1. NP 
4 apartmány typu 2+kk. Ve 2. a 3. NP 8 mezonetových 
apartmánů typu 3+kk. Součástí parkoviště.

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

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

Prodej hotelu/penzionu v rekreačním centru obce 
Nová Pec na Šumavě. Zast. plocha 580 m2, pozemek 
2.434 m2. V objektu 2 apartmány (2+kk) a dalších 
8  pokojů s 33 lůžky. Nově vybavená kuchyň, restau
race s krbem (80 osob), venkovní posezení na terase. 
Parkování u hotelu. Příroda, sport, turistika.

Prodej původního výměnku se započatou rekon
strukcí na RD na návsi malé obce 1 km od města 
Vimperk. Zastavěná plocha 85 m2, navazující plocha 
s plechovou garáží cca 350 m2. Po dokončení vhodné 
k trvalému bydlení nebo jako rekreační chalupa na 
Šumavě s výhodou zázemí blízkého města.

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 a šumavských středisek. Alter
nativní využití.

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 mezo
netu. Objekt je napojen na rozvod plynu. 

Průmyslový objekt ČB  Jivno se nachází 6 km od ČB 
u hlavní silnice směr Třeboň. Skládá se z haly 1650 m2, 
moderní kancelářské budovy, RD, dalších skladů, čtyř 
garáží, trafostanice, betonových ploch a celkově cca 
28 000 m2 pozemků. Elektřina, voda i plyn k dispozici. 
Rozsáhlý potenciál k podnikání.

Byt 1+1, Havířov
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739 277 772

739 277 772

Pozemek 

1 990 000 Kč

Cena v RK 

1 190 000 Kč

2 490 000 Kč

3 200 000 Kč

380 000 Kč

1 470 000 Kč

2 900 000 Kč

Cena v RK 

nacházející 
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G
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Vr-
bice 

G

G

G
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Prachatice
388 319 990  /  739 277 772

České Budějovice
777 741 123

Strakonice
605 994 499

 Vimperk                            Volyně
   606 226 497                   728 385 654


