
ŠTĚTICE

VLTAVA
R E A L I T Y

www.realityvltava.cz

RODINNÝ DŮM



VLTAVA
R E A L I T Y 2

O REALITY VLTAVA

Hana Marková

+420 775 664 942
markova@vltavareality.cz

www.realityvltava.cz

VLTAVA
R E A L I T Y

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

vaše realitní makléřka
oblastní specialistka

Mým profesním snem je vybudovat společnost, jejíž hlavním cílem je vysoká kvalita nikoliv 
kvantita.

Společnost, pro kterou nikdy nebudou čísla důležitější než klienti. Toto jsou zároveň priority, 
které mně samotné pomohly vybudovat si jméno a postavení, které v současné době ve 
světě realit mám.

Jsou to priority, za kterými si stojím a ze kterých jako makléř ani jako člověk neslevuji. 
Spolupráci s klienti mám založenou na osobním přístupu, důvěře, ale především jistotě, 
že jsem profesionál, pro kterého je maximální komfort klienta během celého obchodu 
samozřejmostí.
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INFORMACE O NEMOVITOSTI

Prodej rodinný dům, Štětice, 700 m2

Prodej rodinného domu na samém okraji obce Štětice s pozemkem o rozloze 700 m2. Rodinný 
dům prošel v posledních letech celkovou rekonstrukcí, při které byla vyměněna plastová okna, 
v domě byla zhotovena izolace a zateplení podlah, stěn i střechy, nové rozvody elektřiny, vody 
i odpady, byla také použita nová střešní krytina. Dům je dispozičně řešen v přízemní části 
vstupní chodbou, prostorným obývacím pokojem s kuchyní, koupelnou s vanou i sprchovým 
koutem, samostatnou toaletou, technickou místností a kotelnou, do které je vstup i z venkovní 
části. V prvním patře jsou umístěny celkem tři ložnice a hala. Celková podlahová plocha domu 
činí 122 m2, kotelna má plochu 13 m2. Při vytápění domu si můžete vybrat, zda budete topit 
elektrokotlem nebo kombinovaným kotlem na tuhá paliva. V přízemní části je vytápění řešeno 
podlahovým topením i radiátory, v podkrovní části pak pouze radiátory. Ohřev teplé vody je 
pomocí kombinovaného bojleru. Voda je do domu zavedena z vodovodního řádu, odpady jsou 
svedeny do 3 komorové vyvážecí jímky. Dále je zde možnost využití vody z kopané studny. 

Obec Štětice se nachází na strategickém místě, ze kterého je spojení pouze 10 minut do Písku, 
méně než 10 minut do Vodňan či Protivína a 20 minut do města Strakonice. V samotné obci 
nalezneme koňské stáje, které nabízí využití i pro veřejnost, občerstvení nebo autobusovou 
zastávku pro snadné spojení do města. Prodávající je současně majitelem sousední parcely, na 
vlastní náklady zhotoví část chybějícího plného plotu a také dodá novému majiteli pojezdovou 
bránu na pozemek. 
Pokud vás tedy zaujalo bydlení v klidu a zeleni, zároveň pouze pár minut jízdy od města, zavolejte 
mi a domluvte si prohlídku rodinného domu, jehož cena je nastavena za m2 čisté podlahové 
plochy bez pozemku, stejně jako cena za m2 bytu v panelovém domě v nejbližším městě.

Pokud Vás nabídka zaujala, zavolejte mi a ráda vás zde osobně provedu. 
S výběrem výhodného financování vám rádi pomůžeme.

Poloha nemovitosti okraj obce

Konstrukce cihla

Stav nemovitosti  velmi dobrý

PENB G

Plocha podlahová 122 m2

Plocha pozemku 700 m2

Parkování ano 

Voda vodovod

Topení lokální - tuhá paliva 

Odpad jímka

Telekomunikace ano

Elektřina 230 V, 400 V

Přístupová cesta zpevněná
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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 dům v klidu domova
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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


