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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, Rudolfov, 809 m2

Město Rudolfov je zajímavé nejen svoji historií, ale také tím, že nabízí bydlení v klidu a zeleni, zároveň s 
dostupností pouze pár minut do centra Českých Budějovic. Na samém okraji Rudolfova s výhledem do 
přírody, v jednosměrné ulici, se nachází rodinný dům s celkovou rozlohou pozemku 809 m2. Na pozemek 
vstupujeme vraty na dálkové ovládání, dům disponuje jak krytým parkovacím stáním, tak garáží s 
úložným prostorem. Dispozičně je řešen jako 6+1 s podlahovou plochou 182 m2, skládá se ze zádveří, ze 
kterého je zároveň také vchod do zadní části zahrady, vstupní hala, kuchyně se spíží, obývací pokoj, který 
je vybaven funkčním krbem a jídelnou, dále je zde WC, po dřevěném, širokém schodišti se dostáváme do 
prvního patra, kde jsou dvě pracovny, dvě ložnice, koupelna s vanou a WC. Z pracovny a ložnice je přístup 
na balkon, který umožňuje velmi pěkný výhled do okolí. 

Dům má také obytné suterénní prostory, do kterých je přístup po schodišti přímo ze vstupní haly domu. 
Skládají se z chodby, kde je umístěn nový plynový kondenzační kotel se zásobníkem, místnost využívaná 
jako prádelna, která je vybavena sprchovým koutem, dvě skladovací místnosti a velká pracovna. Je 
zde dostatek prostoru pro vybudování sauny apod. Dům obklopuje jedinečná zahrada, kterou tvoří 
okrasné i ovocné stromy a keře. V přední části je umístěn zabudovaný menší bazén, v zadní části je kryté 
posezení, které nabízí dostatek soukromí, zahradní domek, dřevěná chatka a dětské hřiště. Dům prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí, kdy byl mimo jiné i zateplen a izolován proti vlhkosti. Objekt je chráněn kvalitním 
zabezpečovacím systémem a nachází se mimo zátopovou oblast. Rudolfov nabízí základní občanskou 
vybavenost jako je základní a mateřská škola, zdravotní péče, obchody, pošta nebo sportoviště. 

Pokud máte zájem si nemovitost osobně prohlédnout, zavolejte mi. 

Poloha nemovitosti Okraj obce

Konstrukce Cihla

Stav nemovitosti Dobrý

PENB

Plocha pozemku 809 m2

Podlahová plocha 182 m2

Parkování ano

Voda ano

Topení plyn

Odpad veřejná kanalizace

Telekomunikace ano

Elektrřina 230V, 400V

Doprava MHD



VLTAVA
R E A L I T Y 4

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=QJnUA-cwVDM&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


