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Poskytujeme kompletní realitní servis, provedeme vás celým 
procesem ať už nemovitost prodáváte nebo kupujete. 

Pro mnohé z nás je dům tím největším 
obchodem, jaký kdy uděláme. 
Díky nám je takový krok jednodušší.

vaše realitní makléřka
oblastní specialistka

Jsme odhodláni poskytovat našim klientům prvotřídní služby a špičkové odborné znalosti 
na trhu. Naším cílem je překvapit naše klienty rodinným přístupem, poskytovat výjimečné 
služby a překonávat jejich očekávání v každém kroku transakce. 

Chceme, aby byla naše práce nezapomenutelná a taková, abyste chtěli, aby to zažili ostatní.
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INFORMACE O NEMOVITOSTI

Prodej rodinného domu, 750 m2, Písek, ul. V Lukách
Prodej jednoznačně nadčasového rodinného domu, který se nachází v rezidenční čtvrti města Písek. Toto 
nadstandartní bydlení nabízí dostatek klidu a zeleně, zároveň krásný výhled a pouze několikaminutovou 
dojezdovou vzdálenost do centra města. Tento rodinný dům s čistou podlahovou plochou 347 m2 můžeme 
bez obav nazvat dvou a více generačním. Dům nabízí tři plnohodnotné bytové jednotky s dispozicemi 2+1, 
4kk, další 4kk, které má navíc podkroví 1+1. V každém patře vlastní koupelna, celkem 5 toalet. V přízemí 
domu, do kterého je přístup vlastním vchodem ze zadní části, je dispozice řešena společenským pokojem 
s úložným prostorem, jídelnou s otevřeným krbem a kuchyní, dále trezorovou místností s bezpečnostními 
dveřmi, ve které je umístěn samostatný trezor na střelné zbraně, pokračujeme ke schodišti, kde je dílna, 
toaleta, sprchový kout a místnost pro plynový kotel. Po schodech se dostáváme do prvního patra, do 
kterého vede i hlavní vstup z ulice. Dispozičně je řešen vstupní chodbou s vestavěnými šatními skříněmi, 
toaletou, pracovnou, halou vstupujeme do obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ze kterého je vstup 
na prostornou terasu, dvě ložnice a koupelna s rohovou vanou, sprchovým koutem a WC. Druhé patro 
má velmi podobnou dispozici, skládá se z dětského pokoje, ze kterého je přístup na další terasu, toalety, 
dále halou opět vstupujeme do obývacího pokoje s krbovými kamny, který je od kuchyně oddělen 
barovým pultem, pokračujeme dvěma ložnicemi, z jedné z nich je vstup na balkon, který je propojený se 
vstupem do obývacího pokoje, koupelnou s rohovou vanou a WC. Následuje podkrovní bydlení, kde je 
prostorný pokoj využívaný jako ložnice a oddělená šatna s pracovním prostorem. Plocha teras a balkonu 
činí 49 m2. Dům nabízí hned několik skladovacích a technických místností. V domě je garážové stání 
pro dva automobily s výměrou 34 m2, dílna, kryté posezení, či přístřešek s udírnou a krbem. Do domu je 
zavedena voda z vodovodního řádu, na pozemku je zároveň vlastní studna, odpad je sveden do veřejné 
kanalizace. Vytápění je řešeno dvěma plynovými kotly tak, aby se dalo oddělit vytápění jednotlivých 
bytových jednotek. Okolo domu je okrasná, udržovaná zahrada, po které jsou vedeny rozvody studniční 
vody.

Pokud byste měli zájem o prohlídku této nadstandartní nemovitosti, neváhejte mě kontaktovat.

Poloha nemovitosti Okraj obce

Konstrukce Cihla

Stav nemovitosti Velmi dobrý

Podlaží 4

Plocha pozemku 750 m2

Podlahová plocha 347 m2

Parkování garáž

Voda vodovod, studna

Topení plynovod

Odpad veřejná kanalizace

Telekomunikace ano

Elektrřina 230V, 400V

Doprava MHD, bus, vlak
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FOTOGALERIE NEMOVITOSTI
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KATASTRÁLNÍ MAPA
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MAPA OKOLÍ
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VIDEO NEMOVITOSTI

Naskenujte QR kód vaším 
mobilním telefonem.

Prohlédněte si nemovitost v klidu domova

https://www.youtube.com/watch?v=qv1gI6ZKM2M&ab_channel=RealityVltava
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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ

Naše partnerská firma Pišnovi nabízí možnosti financování 
a pojištění vaší nemovitosti.

Rychlé a bezproblémové zpracování vaší hypotéky 
+ pojištění dané nemovitosti 

Ostatní finanční služby

Veškeré služby jsou pro vás zdarma
Ušetříme vám čas a vše zajistíme

www.pisnovi.cz

Vít Pišna
777 235 409

Andrea Pišnová
601 142 787
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REALITY VLTAVA

Mostecká 267
37501 Týn nad Vltavou

www.realityvltava.cz

info@realityvltava.cz

Reality Vltava


