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Prodej dvougeneračního domu ve Včelné u Českých Budějovic
Ve zvýšeném přízemí 3+1 s koupelnou, v podkroví 3+1 s terasou. 
Zahrada 1039 m2. Zděná garáž pro dvě auta 49 m2 a samostatný 
zahradní domek 2+kk 57 m2.

Novinka 4 999 000 Kč
Pavel Klimeš S 603 805 338

Prodej rekreační chalupy 4+1, Nahořany, Větřní 
4+1 s garáží, terasou, zahradou. U hl. silnice nedaleko Č.  Krumlova, 
poblíž řeky Vltavy. Zast. pl. 128 m2 a plocha zahrady je 1 105 m2. 
Využíváno k rekreaci, ale je možné zde i trvale bydlet.

Novinka 2 820 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej rodinného domu v Trhových Svinech 
Byt 3+1 a půdní prostor domu, vhodný k vestavbě dalších míst-
ností. Krov i střešní krytina je v dobrém stavu, pl. okna. Menší 
uzavřená zahrada s pův. zděnu dílnou s navazující velkou garáží.

2 499 000 Kč
Pavel Klimeš S 603 805 338

Prodej patrového RD s garážemi, ul. Jubilejní, České Budějovice 
2 samost. bytové jednotky 2+1, 64,4 m2, dvě garáže a tech. míst-
nost. Vl. vstupy ze společné chodby. Menší zahrádka s pergolou. 
Kolaudován v r. 2005. V žádané a klidné lokalitě, blízko centra. 

4 990 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej rodinného domu se zahradou, Zdíkov 
V domě jsou dva byty 4+1. V přízemí garáž a kotelna, prádelna, 
spíž a místnost pro uskladnění pelet. Topení automat. kotlem na 
pelety s rozvodem do radiátorů. Ohřev vody el. bojlerem.

Novinka 3 248 800 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088
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Sami tomu nevěříme, ale je nám teprve 20 let…
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Prodej rodinného domu v Českých Budějovicích 
197 m2, postavený v roce 2010, na pěkném prostorném pozemku 
s 1203 m2. Obytná část 4 + kk s velkou terasou, koupelnou, sa-
mostatnou toaletou a potřebným technickým zázemím.

6 386 000 Kč
Pavel Klimeš S 603 805 338
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Jihočeské Realitní Noviny / Tyto noviny vychází v nákladu 45 000 Ks a jsou distribuovány na 45 místech Jihočeského kraje

Nabídněte svoji nemovitost k prodeji, garantujeme slušné a profesionální jednání.

Náš profesionální tým je tu pro vás
Rozumíme své práci a neustále na sobě pracujeme, abychom vám mohli nabídnout pouze ty nejlepší 
služby. Obraťte se na kohokoliv z našeho týmu a my uděláme maximum pro vaši spokojenost.

Eva  
Kasandová
realitní makléř

eva.kasandova@kontaktservis.cz

+420 739 294 235

Petr  
Pekárek
realitní makléř

petr.pekarek@kontaktservis.cz

+420 608 847 727

Michal 
Kubát
realitní makléř

michal.kubat@kontaktservis.cz 

+420 732 122 525

Karolína 
Máderová
realitní makléř

karolina.maderova@kontaktservis.cz

+420 797 978 088

Vendula 
Kněžínková
asistentka ředitele

vendula.knezinkova@kontaktservis.cz

+420 605 238 493

Milan 
Černoch
ředitel společnosti

milan.cernoch@kontaktservis.cz

Pavel  
Klimeš
vedoucí  
obchodního týmu

pavel.klimes@kontaktservis.cz

+420 603 805 338
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Výhodně prodáme Váš dům, byt či pozemek – informujte se.

Prodej prostorného bytu 4+1, ulice V. Volfa, Č. Budějovice 
7. P, 80 m2, S a J, v pův. udržovaném stavu, umakartové jádro, 
podlay PVC či koberec. Vana, umyvadlo, WC samostat. Původní 
kuch. linka. Dům po rekonstrukci (pl. okna, zateplení, fasáda).

Novinka 1 670 000 Kč
Eva Kasandová S 739 294 235

Prodej bytu 2+1, Pražská tř., České Budějovice 
byt 2+1 v OV, výměra 62 m2, sklep. 1.P rekonstr. domu se za-
teplenou fasádou a pl. okny. Je částečně zařízen (pračka, lednice, 
jídelní stůl apod.) a má zděné jádro s rohovou vanou. 

2 460 000 Kč
Petr Pekárek S 608 847 727

Prodej zděného bytu 2+kk 44 m2, ul. Skuherského, Č. B. 
2. P činžovního domu bez výtahu. Plastová okna se sítěmi proti 
hmyzu a nové vchodové dveře. Kuchyně je plně vybavena, v lož-
nici jsou vestavěné šatní skříně. Jádro bytu je zděné.

1 930 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej bytu 1+1, Dubenská ul., České Budějovice 
4.P panelového domu, 37 m2. Byt je v původním stavu. Dům je po 
celkové rekonstrukci (plastová okna, zateplení, fasáda, stoupač-
ky). K bytové jednotce náleží sklep. 

 1 860 000 Kč
Petr Pekárek S 608 847 727

Prodej bytu 3+1 v OV, centrum Českých Budějovic 
76 m2, zvýšené přízemí zděného činžovního domu. Dům po část. 
rekonstrukci před 9 lety, půdní vestavba s výměnou střechy a 
nová fasáda. Byt rekonstruován před cca 12 lety.

Novinka 2 222 000 Kč
Pavel Klimeš S 603 805 338

HOSIP
Bylo nebylo. Kdesi mezi lesy uprostřed 

Evropy ležel malý stát. Lidé v něm hovořili 
vlastním jazykem, platili jako jedni z mála 
stále vlastní měnou, měli se vlastně 
docela dobře až na to, že významná část 
tohoto národa onemocněla přetěžkou 
chorobou, která napadá paměťová centra 
mozku. "Hosip" se tenhle zlej mordus 
jmenuje (lékaři přijatá složenina ze slov: 
hovno si pamatuju) 

První příznaky onemocnění byly 
patrné již několik let poté, co se obecně 
předpokládalo, že komančové odešli na 
věky do věčných lovišť. Ovšem nebylo 
tomu tak a přesto, že mnozí občané 
v krátkodobé paměti udrželi vzpomínky 
na to, jak rudí naši zemi dlouhá leta 
plundrovali, v řádu několika let jim tito 
samí lidé vytvořili podmínky pro to, 
aby se se svými dostatečnými procenty 
stále drželi v parlamentu, na radnicích, 
v dozorčích radách velkých podniků 
a nepřímo, ale přitom jistě, se i nadále 
podíleli na chodu jejich země. Druhá 
fáze onemocnění přišla tehdy, když se 
lidé této země vydali opětovně budovat 
novou a sjednocenou Evropu. Ve snaze 
být co nejvíc in, vpravo a daleko od Ruska 
se povedlo vstoupit do svazku, kterému 
předsedají bývalí komunisti, maoisti 

a neomarxisti. Napadená mozková 
centra ignorovala fakt, že půjde-li člověk 
slepě a bez ptaní na západ, že se může 
ocitnout dosti výrazně vlevo. Naopak 
blízkost třetí světové války, kterou 
ruský car každou chvíli na kontinentu 
rozpoutá, dávala lidem za pravdu. Být 
součástí té nové multikulti Evropy je 
totiž o poznání bezpečnější varianta. 
Třetí stupeň choroby pak vypukl tehdy, 
když do svého čela po parlamentních 
volbách postavili úspěšného podnikatele 
a prozápadně laděného politika Čapíka, 
který je však také tak trochu mafián, 
estébák a vzorový představitel dávných 
pořádků. Tak jak to tedy je? Je to jako 
vpravo? Nebo je to vlevo? Ty vole, to je 
zmatek…. V tom aby se Pitomio vyznal. 
Ovšem Hosip postupoval dál a ve své 
čtvrté fázi zasáhl lid tak nemilosrdně, 
že připomínal morovou ránu. To bylo 
o těch prezidentských volbách. No o těch 
jak tam bylo docela dost kandidátů, ze 
kterých se dalo vybrat a jak si vybrali do 
finále ty dva nejhorší a jak se pak pacienti 
mezi se sebou málem porvali ve snaze 
ukázat, kdo z nich je víc zdravej…

Hele, ta nemoc fakt není žádná sranda. 
Si vemte, že něco fakt strašně nechcete 
a přitom děláte všechno proto, aby to 

tak bylo. Prostě chaos. Jako když jdete 
zleva doprava a výsledek je stejnej jako 
jít zprava doleva. Pěkně se to ukazuje 
na příkladu věty: "I zeman ležel na mezi" 
(přečti v obou směrech) Význam této 
věty ponechávám raději úplně stranou… 
Léky na tu nemoc zatím nejsou a jediná 
šance pro nenakažené je prý prevence 
spočívající v připomínání vlastní historie 
a stálém vysvětlování. To však platí jen pro 
ty zdravé. Nakaženým už nevysvětlíte nic. 
Aneb jak praví Paulo Coelho: "Neztrácejte 
čas vysvětlováním. Lidé stejně slyší jen 
to, co chtějí slyšet". 

Mějte se prima!

Milan Černoch
ředitel společnosti 
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Prodej bytu 2+kk 92 m2, České Budějovice
Ve 2.P činžovního domu v žádané lokalitě ul. Puklicova, dřevěná 
podlaha a keramická dlažba. Okna původní dřevěná, dva velké 
sklepy. Vytápění a ohřev vody plyn. kotel umístěný v koupelně. 

Novinka 2 600 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088
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Prodávejte s odborníky – nabízíme nejlepší podmínky na trhu nemovitostí

Prodej rodinného domu k rekonstrukci, Herbertov
V původním stavu, 3+1, vhodné k rekonstrukci. Částečně pod-
sklepeno, podlahy dřevěné a betonové. Voda ze studny, ale bude 
nutné zřídit nový vrt, odpad z toalety sveden do žumpy. 

499 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej chaty v obci Hradce, České Budějovice 
Podsklepená patrová chata 10 km od Č. B. V přízemí větší míst-
nost s krbem, sezením a kuch. koutem. V podkroví ložnice s pří-
stupem na balkón. Záchod suchý se samostat. vchodem z venku. 

670 000 Kč
Eva Kasandová S 739 294 235

Prodej chaty s pozemkem, Malý Ratmírov 
38 m2, celk. pl. 451 m2. Dřevěná chata s podezdívkou. V přízemí 
společenská místnost a tech. zázemí. Obývák spojený s kuchyní. 
V podkroví je ložnice. Elektřina i voda, odpad sveden do septiku.

 1 470 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Zděná chata 1+1, Borek, České Budějovice 
V pův. udržovaném stavu, cca 28 m2, která se nachází v Českých 
Budějovicích v místní části Borek (v těsné blízkosti střelnice). Celá 
nemovitost je zasazena do lesního prostředí v blízkosti potoka.

150 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088
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 › 20 let zkušeností na trhu
 › Osobní profi přístup
 › Největší inzerce v kraji
 › Více než 250 realit v nabídce
 › Bezplatné poradenství
 › Prodej v krátkém termínu
 › 100% garance zaplacení
 › Kompletní právní servis
 › Přímý výkup nemovitostí
 › Daňová přiznání, znalecké 

posudky

DŮVODŮ 
PROČ S KONTAKTEM

10

Dřevěná chata na břehu rybníka Lhotka, Olešnice
2+1 v původním, ale velmi udržovaném stavu. 30 m2, pozemek 
610 m2. Konstrukčně se jedná o montovanou stavbu z výtlačně 
lisovaných desek opláštěných sololitem.

720 000 Kč
Michal Kubát S 732 122 525

Prodej zděné chaty s terasou, Klení 
zast. pl. 64 m2, parcela je 652 m2. Zavedena elektřina, na pozem-
ku vrt, voda rozvedená není. Septik. Přístřešek s možností parko-
vání a terasa o výměře 15 m2. Sklad nářadí a kolna. 

1 270 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej rekreační chalupy a chaty, Kuří - Benešov nad Černou 
6+kk 172 m2, garáž s dílnou. Součástí je také chata s číslem 
evidenčním, 56 m2. Chata je 2+kk s koupelnou a toaletou. Oba 
objekty jsou napojeny na vodu ze studny a odpad do septiků.

 2 250 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej chalupy, Žumberk u Nových Hradů 
30 km od Č.B. a 8 km od Trhových Svinů. Po část. rekonstrukci 
nová střecha, rozvody elektřiny a vody. 3+kk, je zde velká obyva-
telná místnost v podkroví domu, komora, chodba, sociály a garáž. 

2 490 000 Kč
Petr Pekárek S 608 847 727

G G

Rekreační chata, Chlum u Křemže
Na okraji lesa s výhledem na městys Křemže, stojí na soukromém 
pozemku a má zděné základy, zbytek je dřevěná konstrukce se 
střechou z vlnitého eternitu. V chatě je zavedena elektřina 230V.

349 000 Kč
Michal Kubát S 732 122 525

Prodej chalupy v obci Štipoklasy, u Týna nad Vltavou
30 km od Českých Budějovic. Nemovitost se skládá z obytné 
části 3+kk s koupelnou a WC. K objektu dále náleží stodola, ga-
ráž, dílna. Celková výměra pozemků je 1125 m2.

 1 480 000 Kč
Petr Pekárek S 608 847 727
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Dobrá lokalita

Novinka

Doporučujeme

Doporučujeme Po výrazné slevě

Novinka Doporučujeme
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Vyberte si nemovitost u nás a my Vám půjčíme stěhovací vůz!

Prodej stavebního pozemku 12 873 m2, Všemyslice – Neznašov 
K výstavbě rekreačních zařízení, v blízkosti Vltavy. Inženýrské 
sítě jsou na hranici pozemku. Lokalita je velice navštěvovaná  
a pozemek je vhodný pro podnikatelský záměr.

4 972 572 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej stavebního pozemku, Vráto, České Budějovice
Pozemky mají 2 483 m2. Elektřina zavedena v kapličce, kanalizace 
a voda na hranici pozemku. V místě je veškerá obč. vybavenost 
včetně MHD. Podrobné informace poskytne makléř zakázky.

2 300 Kč/m2

Petr Pekárek S 608 847 727

Unikátní stav. pozemek rezidenčního typu, Hlincová Hora, Č. B. 
5518 m2, zastavitelná plocha dle UP činí cca 1000 m2). Inženýr-
ské sítě: veškeré sítě jsou v dosahu - elektr. ener. je přivedena až 
k pozemku, voda + kanalizace do cca 50 m.

6 047 000 Kč
Michal Kubát S 732 122 525

Stavební pozemek pro výstavbu rekr. objektu (chaty), Zátaví 
s JV orientací cca 1930 m2, cca 3 km od Písku nedaleko chatové 
a rodinné zástavby s výhledem na Zátavský most a řeku Otavu.

775 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej pozemku 2.801 m2, Přední Výtoň – Pasečná 
Přístupné z veř. komunikace a sousedí s pl. určenými pro bydlení. 
V těsné blízkosti hotel Svatý Tomáš a rozestavěný penzion. Zales-
něno, vhodné k budoucí výstavbě RD nebo rekreačního zařízení.

 2 931 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej stavebního pozemku Prachatice - Lázně sv. Markéty 
soubor dvou pozemků 1 439 m2 do tvaru "L". Pozemek se lehce 
svažuje od jihu k severu. Na okraji města Prachatice. Je schváleno 
stavební povolení a vypracován projekt na RD. 

2 465 000 Kč
Michal Kubát S 732 122 525

Prodej stavebních pozemků 5 192 m2, Dešná, Hluboká u Dačic
Trafostanice je umístěna cca 10 m od hranice pozemku. Voda je 
plánována z vrtu, nutno vybudovat jímku nebo domácí ČOV. Vý-
hodou pozemků je umístění na polosamotě s výhledem do přírody.

Novinka 751 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Pozemek k rekreaci Horní Brána - s výhledem na Č. Krumlov
Zahrada 771 m2 s krásným výhledem na historickou část města 
Český Krumlov. Pozemek se nachází na konci městské části Horní 
Brána. Na pozemku mobilheim 33 m2 stojící na podezdívce.

1 195 000  Kč
Michal Kubát S 732 122 525

Prodej zajímavých pozemků 31 535 m2, k.ú. Husinec, Výrov
V blízkosti řeky Blanice, 2 291 m2, smíšené výrobní plochy  
3 801 m2 na části stavba bývalé pekárny (cca 300 m2), lesní poze-
mek 6 157 m2 a ostatní zeměděl. pozemky 19 286 m2. 

3 978 600 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Pozemek pro rodinný dům 1 006 m2 Chlum u Třeboně 
Kanalizace a voda přímo na pozemku, elektřina a plyn na hranici. 
Plot je před dokončením. Zděný objekt 75 m2, možné po úpravě 
využívat jako skladový prostor, garáž, dílnu či jako přístavbu.

Michal Kubát S 732 122 525

Prodej pozemku 4 339 m2, Přeseka, Třeboň 
V ÚP je pozemek zařazen jako orná půda, žádost o zařazení do 
výstavby je podána. Nedaleko Třeboně a rybníka Rožmberk.  
V obci je dobrá občanská vybavenost.

 1 366 700 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Stavební pozemek 3 269 m2 v Bežerovicích u Bechyně 
Na okraji obce Bežerovice (část obce Sudoměřice u Bechyně  
v okrese Tábor) 5 km od Bechyně a 14 km od města Týn nad 
Vltavou. 2018 až 2019 plánováná výstavba obecního vodovodu.

495 350 Kč
Michal Kubát S 732 122 525

NovinkaNovinka
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Dobrá lokalita DoporučujemeDobrá lokalita

Novinka Dobrá lokalita Po výrazné slevě

955 000 Kč



Jihočeské Realitní Noviny / Tyto noviny vychází v nákladu 45 000 Ks a jsou distribuovány na 45 místech Jihočeského kraje

Najdeme Vám nové bydlení, zařídíme veškeré papírování, informujte se!

Prodej nebytového prostoru 21 m2, Pražská tř., Č. Budějovice
V přízemí rekonstruovaného panelového domu, na lukrativním 
místě ul. Pražská, nedaleko NC IGY a OD Družba. Kancelář má 
vlastní vchod a je vhodná k provozování služeb či menší výroby.

1 212 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Budova bývalého motorestu - Jindřichův Hradec 
Přímo u silnice 23, Jindřichův Hradec - Veselí nad Lužnicí. Obec 
Děbolín leží tři kilometry od Jindřichova Hradce. Vl. pozemek 
(1319 m2) jako parkoviště pro cca 30 aut. Zast. plocha 588 m2. 

5 922 000 Kč
Michal Kubát S 732 122 525

Bytový dům 4 x 2+1 Čejetice u Strakonic 
2 NP, část. podsklepen. V každém patře 2 byty 2+1 (á 70 m2 - lož-
nice, obývák, velká hala, kuchyně, spíž, koupelna, WC + sklepní 
kóje), část. nová pl. okna, topení ústřední - tuhá paliva.

3 500 000 Kč
Michal Kubát S 732 122 525

Prodej souboru nemovitostí v obci Rájov u Českého Krumlova 
soubor tří samost. nemovitostí, 5 km od Č. Krumlova a 18 km 
od Č. Budějovic. Na břehu řeky Vltavy, s výborným potenciálem 
využitelnosti pro bydlení v kombinaci s komerčním využitím.

4 990 000 Kč
Pavel Klimeš S 603 805 338
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Prodej komerční nemovitosti, Budějovická ul., Tábor (200 m2)
Prodejní prostor 100 m2 v přízemí. V 1. NP dílna, sklad a soc. za-
řízení k prodejně (40 m2). Ve 2. NP bytová jednotka 2+1, 60 m2  
s komorou, WC a koupelnou, pl. okny a novou kuch. linkou.

4 900 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej souboru dvou nemovitostí v Dolním Bukovsku 
Řadový RD 3+kk (cca 72 m2, včetně dvora 205 m2). Druhá bu-
dova z r. 1973, rekonstruována. Obě nem. propojeny pozemkem 
306 m2 (parkovací stání a venk. posezení pro mobil. občerstvení).

 3 600 000 Kč
Pavel Klimeš S 603 805 338
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Dobrá lokalita Novinka

Karolína Máderová
manažer projektu

+420 797 978 088
karolina.maderova@kontaktservis.cz

Kasárenská ul., České Budějovice

PRONÁJEM
POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU

Skladové a výrobní prostory 125 až 311 m2 
cena od 6 200 Kč/měs.

Přízemní obchodní prostor 33 m2  
cena od 3 400 Kč/měs.

Kanceláře 17 – 40 m2  
cena od 1 790 Kč/měs.

 › frekventovaná část města 

 › parkování u objektu zdarma

 › ihned k dispozici - cenově velice dostupné

Novinka Dobrá lokalita Novinka

Novinka
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Vykoupíme Váš pozemek za hotové kdekoliv v JČ kraji – informujte se

Vesnické stavení, Něchov u Trhových Svinů 
30 km od Č. Budějovic a 5 km od Trhových Svinů.  Chalupa je dis-
pozičně řešena jako 2 x samostatné 2+1 se sociály a WC. Součás-
tí domu je velká stodola, půda, garáž a zahrada o ploše 1 505 m2.

3 490 000 Kč
Petr Pekárek S 608 847 727

Prodej hrubé stavby RD v Lišově, pozemek 866 m²
4+kk. Na okraji obce, směr Štěpánovice. Dům 137 m2 s terasou  
(9 m2) na jih. 3 pokoje, koupelna s WC, samost. WC, tech. míst-
nost a obývák s kuch. koutem s vstupem na terasu a zahradu. 

3 285 000 Kč
Michal Kubát S 732 122 525

Zemědělská usedlost, Nihošovice 
Obytná část (1+1 + koupelna + wc) tvoří s přidruženými objekty 
(stodola, maštal, kůlna) jeden uzavřený celek. Lze využít jak půdní 
prostory, tak sklepní (18 m2 pod obytnou částí a 6 m2 maštal).

1 700 000 Kč
Michal Kubát S 732 122 525

Prodej prostorného rodinného domu 935 m2, Blažejov – Oldřiš 
Nemovitost prošla rozsáhlou rekonstrukcí interiérů a střechy. Na 
pozemku vybudovaná voliéra s ohradou a zázemím s vytápěním 
a přívodem vody. V případě financování z vl. zdrojů výrazná sleva.

 4 950 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej RD s rozlehlým pozemkem 7 484 m2, Trhové Sviny 
20 km od Č. B., umístění u hlavní silnice v řadové zástavbě.  
V zadní části zahrady jsou pronajaté čtyři parcely o rozlohách 
300 m2 a 600 m2. Dispozičně je nemovitost řešena jako 3+1.

4 080 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej bytu 3+1, Čechova ul., České Budějovice
OV, 3+1, 119 m2 s příslušenstvím a balkonem. 3. P zděného třípat-
rového domu bez výtahu. Po rekonstrukci, nová kuch. linka, podla-
hy, pl. okna. Blízko do centra města. Orientace J+Z. 

3 190 000 Kč
Petr Pekárek S 608 847 727

Prodej bytu 2+1 v Českých Budějovicích, Suché Vrbné
55 m2, 2. NP zděného činžovního domu. Slunný družstevní byt po 
rekonstrukci. Nová kuch. linka, mezonet. prostor na spaní a náby-
tek na míru v předsíni. V kuchyni plovoucí podlaha, v pokojích PVC. 

2 065 000 Kč
Pavel Klimeš S 603 805 338

Prodej bytu 1+1, J. Plachty, České Budějovice
OV, 34 m2, sklep. V 1. P rekonstr. panelového domu se zateple-
nou fasádou a plast. okny, nedaleko OC Igy. Část. zařízen, zděné 
jádro se sprch. koutem. Výhodou jsou nízké náklady na bydlení. 

1 670 000 Kč
Petr Pekárek S 608 847 727

Prodej rodinného domu 4+kk se zahradou, Svatý Jan nad Malší 
V posl. letech rozsáhlá rekonstrukce, nová střecha, izolace, zatep-
lení, nový rozvod elektřiny a vody, pl. okna, nová koupelna a plo-
voucí podlahy. Vytápění krbem a přímotopy, ohřev vody bojlerem.

2 500 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088

Prodej domu v Kardašově Řečici 
K bydlení či komerčním účelům. Využíváno jako modlitebna Čes-
kobratrské církve evangelické. 2NP, v přízemí samost. přístupná 
místnost, např. kancelář nebo ordinace a bytová jednotka 2+1. 

 1 400 000 Kč
Pavel Klimeš S 603 805 338

Prodej rodinného domu o dispozici 3+2 s garáží, Světlík 
147 m2. Dům v centru obce, cca 21 km od města Č. Krumlov. Pa-
trový dům s garáží. Plast.okna, dveře s obložkami, podlahy dřevě-
né a dlažba. Topení kamny na pev. paliva a ohřev vody el. bojler.

2 310 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088
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Prodej řadového domu, České Budějovice
Prostorný dům 7+1 s garáží a zahradou v lukrativní lokalitě, ko-
laudace v roce 1993. V přízemí je umístěna velká garáž s průcho-
dem na zahradu, prádelna s toaletou, technické zázemí a sklípek.

5 200 000 Kč
Karolína Máderová S 797 978 088
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Dobrá lokalita



nám. Přemysla Otakara II.
tel. 602 176 271

Nákup pohodlně a s radostí.

obchodní galerie Dvořák

Nabídněte svoji nemovitost k prodeji, garantujeme slušné a profesionální jednání.
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Vše k financím najdete
na jednom místě 

Bližší informace o produktech a službách ČSOB 
vám rádi poskytneme v pobočce:
ČSOB České Budějovice (MERCURY CENTER)
Nádražní 1759
Tel.: 386 100 081
E-mail: info.cb-nadrazni@csob.cz
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Prodej zavedeného penzionu v obci Pištín
kolaudce 1993, u hlavní komunikace ve směru z Českých Budě-
jovic na Písek v malebné obci Pištín cca 12 km od Č. B. Kapacita  
v restauraci je 46 míst, 12 míst na terase a 12 míst v altánku.

Karolína Máderová S 797 978 088

Rekreační areál Rechle u Prachatic 
1,5 km od obce Oseky na pravém břehu řeky Blanice. Prachatice 
vzdáleny 5,5 km. Areál dříve sloužil jako základna pro letní dětské 
tábory a v posledních letech jako místo k pořádání hudebních akcí.

Michal Kubát S 732 122 525

Prodej bytu 3+kk, Čéčova, České Budějovice 
Nabízíme k převodu členská práva k družstevnímu bytu 3+kk  
s balkonem, 8. P rek. panelového domu s výtahem. 2+1 předělá-
no na 3+kk, po část. rekonstrukci, kuch. linka, koupelna, sociály.

Petr Pekárek S 608 847 727

Družstevní byt 2+1, J. Opletala, České Budějovice 
Nabízíme k převodu členská práva k družstevnímu bytu 64 m2,  
5. P, 2+1. Vstupní chodba, kuchyně s jídelnou, koupelna, WC  
a dva pokoje. V původním stavu.

Pavel Klimeš S 603 805 338

Prodej garáže 15 m2 v Českých Budějovicích
udržovaná garáž v OV, u křižovatky Nádražní a Jírovcova. Lze při-
pojit k el. rozvodu. Zdi suché a udržované, ve vstupu jsou zánovní 
vrata. Přístup po obecní cestě. Dosah MHD je 150m.

Michal Kubát S 732 122 525

Prodej bytu 3+1 s balkónem, ulice Karla Štěcha, Č. Budějovice 
68 m2. V 1. P nově revitalizovaného panelového domu. Po celk. 
rekonstrukci, zděné jádro. Pokoje neprůchozí. Fond oprav 1 600 
Kč + zálohy na služby dle spotřeby. Jedná se o klidné místo.

Eva Kasandová S 739 294 235

Novinka

Reklama
94,5 x 126,5 mm

Novinka

Novinka 1 780 000 Kč Novinka

již 20 let s vámi…

výroční koncert k 15 letům kapely

www.blamage.cz

+ hosté

KD GERBERA  
České Budějovice15. 9. 201815. 9. 2018 KD GERBERA  
České Budějovice

1 699 000 Kč 3 990 000 Kč
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