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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 chalupy, Vesce
Prodej chalupy v malebném prostředí jižních Čech, která stojí na okraji malé a útulné vesnice 
Vesce, mezi lesy, loukami a pastvinami, v neposlední řadě pouze pár minut chůze od řeky 
Lužnice či Bilinského potoka. Tento dům byl postaven před více než sto lety a jeho umístění na 
okraji obce mu zajišťuje jedinečný výhled přímo do přírody. Stavba byla postupně rozšiřována až 
vznikla ideální obytná dispozice 3+1, ta je vyřešena zádveřím, kde je také WC, chodbou, kuchyní, 
obývacím pokojem, dvěma ložnicemi a koupelnou s vanou, ze které je přístup do sklepa. Ve 
sklepě pramení potůček. 

Dům je vytápěn pomocí etážového topení,  které je rozvedeno po celém domě od kotle na tuhá 
paliva, ohřev vody zajišťuje bojler. Podlahy jsou betonové, okna špaletová. Voda je zavedena do 
domu z vodovodního řádu, odpad sveden do obecní kanalizace, na pozemku se také nachází 
vlastní kopaná studna. Na zahradě dále stojí prostorná stodola, do které je zavedena elektřina 
a která navazuje na obytnou část, vstup do ní je velkými vraty ze dvora, na zahradě také stojí 
kůlna či dřevník, podle způsobu využití. Tato chalupa je jednoznačně určena pro klienta, kterého 
nadchne atmosféra, kterou toto místo bezpochyby má, okolí nedaleko vyhledávaných Kolodějů 
nad Lužnicí, zároveň oproti zmíněné obci v naprostém klidu a pohodě venkova. Dům vyžaduje 
mnoho technických i estetických úprav, každopádně to je ale kvalitní stavba, která čeká pouze 
na majitele, který dokáže využít její potenciál. 

Okolí je vyhledávané nejen rybáři, ale také cyklisty či milovníky přírody. Nedaleko se nachází 
například Kořensko, kde můžete vidět soutok Lužnice a Vltavy, v Týně nad Vltavou, vzdáleném 
cca 5 min jízdy, naleznete pak veškerou občanskou vybavenost jako jsou obchody, restaurace, 
divadlo, kino, lékařská péče, školy či školky, cyklostezka okolo řeky, koupaliště s tobogány, v létě 
je zde možnost využití lodní dopravy pro vyhlídkové plavby.

Pro více informací, kontaktujte makléře nabídky.
S výběrem výhodného financování vám rádi pomůžeme.

Poloha nemovitosti okraj obce

Konstrukce cihla

Stav nemovitosti  dobrý

PENB G

Plocha podlahová 72 m2

Plocha zastavěná 180 m2

Plocha pozemku 330 m2 

Voda vodovod / vodovod

Topení tuhá paliva 

Odpad veřejná kanalizace

Telekomunikace ano

Elektřina 230 V / 400 V

Přístupová cesta asfalt
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FOTOGALERIE NEMOVITOSTI
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KATASTRÁLNÍ MAPA
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PŮDORYS DOMU
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MAPA OKOLÍ
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VIDEO NEMOVITOSTI

Naskenujte QR kód vaším 
mobilním telefonem.

Prohlédněte si dům v klidu domova

https://www.youtube.com/watch?v=FYp0knDbWAs&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

https://www.youtube.com/watch?v=FYp0knDbWAs&ab_channel=RealityVltava
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REALITY VLTAVA

Mostecká 267
37501 Týn nad Vltavou

www.realityvltava.cz

info@realityvltava.cz

Reality Vltava


