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Město Nepomuk 

 

MONITORING REALITNÍHO TRHU 
  

k. ú. Nepomuk, Dvorec, Klášter 

 

5/2023 

Vysvětlivky:  

1 Dokument je aktualizován pravidelně jednou za dva měsíce. 

2 Nově vložené či aktualizované nemovitosti budou zvýrazněny – označeny zeleně. 

3 Prodané, rezervované či odstraněné nabídky jsou označeny červeně, např. „PRODÁNO“, 

v příští verzi přehledu budou smazány. 

4 Na jednotlivé nabídky lze přecházet hypertextovým odkazem přímo z obsahu. 

5 Adresy nemovitostí jsou zároveň hypertextovým odkazem na mapový server 

s vyznačeným umístěním objektu, pokud se ho podařilo dohledat. 

6 V případě prodeje či pronájmu jedné nemovitosti více realitními kancelářemi je do 

přehledu zařazena pouze nabídka s nejnovějším datem aktualizace či nejnižší nabídkovou 

cenou. 

7 Pozemky jsou kategorizovány na základě platného územního plánu. 

8 Prodáváte nemovitost? Obraťte se přímo na zpracovatele tohoto přehledu! Rádi ji 

zařadíme do seznamu: lukas.macha@urad-nepomuk.cz 

Pro Městský úřad Nepomuk zpracoval: Bc. Lukáš Mácha, 23. 5. 2023

mailto:lukas.macha@urad-nepomuk.cz
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A.1 - Rodinné domy na prodej - historické  

Husova, Nepomuk - Prodej rodinného domu 122 m², pozemek 214 m² –  
3 499 000 Kč 

Datum aktualizace: 5/2023 

Realitní kancelář: Bidli 

 

 

 

Popis (od prodejce): 

V exkluzivním zastoupení Vám nabízíme řadový dům v blízkosti historického centra města Nepomuk. 

Jedná se o dvoupodlažní řadový dům po částečné rekonstrukci. V přízemí naleznete prostornou jídelnu 

s kuchyňskou linkou, koupelna a obývací pokoj. V horním patře pak 2 prostorné pokoje s vestavěnou 

skříní. Půdní prostory vybízí šikovného kutila pro vybudování nové koupelny, dalších obytných 

prostor, nebo třeba posilovny. Nově zhotovené topení s plynovým kotlem zajišťuje vytápění celého 

domu 

Nemovitost se prodává i s vybavením a je možné se okamžitě se nastěhovat. 

Na terase, kterou je možné vybudovat na venkovních prostorách je možná užít si klidné večerní 

grilování. 

Nutno vidět! 

https://mapy.cz/zakladni?x=13.5837230&y=49.4845610&z=19
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Lze financovat Hypoúvěrem např. s použitím vlastních zdrojů 879 800,- Kč a měsíční splátkou 15 

980,- Kč se splatností 30 let. Volejte naše call centrum v době 9 - 19 hodin. Nepřijaté hovory budou 

vyřízeny v nejbližší době. Při komunikaci s námi uvádějte, prosím, číslo zakázky. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-

husova/3788404828#fullscreen=false&img=2 

 

Plzeňská, Nepomuk - Prodej rodinného domu 150 m², pozemek 279 m² –  
3 990 000 Kč 

Datum aktualizace: 3/2023 

Realitní kancelář: RE/MAX G8 Reality 

 

 

 

Popis (od prodejce): 

Hledáte rodinný dům s malou zahrádkou na jižním Plzeňsku a chcete mít vše na dosah ruky? V 

historickém jádru malebného města Nepomuk se v ulici Plzeňská jeden takový prodává. Dům se 

nachází v klidné jednosměrné ulici jen malý kousek od centra veškerého dění, což zaručuje, že veškeré 

služby a síť odchodů je v dochozí vzdálenosti. Jedná se o zděnou stavbu odhadovaného stáří cca 100 

let, která byla v průběhu let kontinuálně rekonstruována a opravována. Stavebně je tedy dům v 

pořádku, nicméně interiéry domu již dnešním standardům neodpovídají a tu a tam je potřeba drobných 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-husova/3788404828#fullscreen=false&img=2
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-husova/3788404828#fullscreen=false&img=2
https://mapy.cz/zakladni?x=13.5796670&y=49.4843060&z=19
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oprav. Dům je napojen na veřejnou kanalizaci, vodovod, elektrickou síť a k dispozici je i vlastní 

studna. Plyn je k dispozici v ulici před domem, do domu však zaveden není. Vytápění je aktuálně 

řešeno akumulačnímy kamny v kombinaci s krbovými kamny. Celková obytná dispozice domu je 

5+kk (3 místnosti v přízemí a dvě v podkroví viz. půdorysy). Na malé zahrádce za domem je ukryté 

zahradní posezení pod dřevěnou pergolou a stavba "stodoly", která nabízí poměrně dostatek prostoru 

pro tvůrčí využití (řemeslná dílna, skladovací prostory, atd.). Pokud Vás tedy nabídka oslovila, tak mě 

neváhejte kontaktovat a dohodnout si nezávaznou prohlídku. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-plzenska/2216073036 

 

U Potoka, Nepomuk - Prodej rodinného domu 80 m², pozemek 413 m² –  
3 350 000 Kč 

Datum aktualizace: 3/2023 
Realitní kancelář: EVROPA realitní kancelář NEPOMUK 

 

 

 

Popis (od prodejce): 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-plzenska/2216073036
https://mapy.cz/zakladni?x=13.5788710&y=49.4886440&z=19
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K prodeji nabízíme dům po nákladné rekonstrukci v Nepomuku, ul. U Potoka. V posledních deseti 

letech byla vyměněna střešní krytina a laťování, opravena fasáda, komín a provedena výměna oken. 

Uvnitř jsou nové rozvody sítí, kompletně zrekonstruovaná koupelna, obklady, dlažby, podlahy, 

podhledy, interiérové dveře, omítky. Ústřední topení na plynový kotel též jako nové. Zvláštní péče 

byla věnována odvětrání vlhkosti. Při rekonstrukci byly zachovány klenby a další zajímavé stavební 

prvky. Vnitřní dispozice je 2+KK, na obytnou část přímo navazuje sklepní prostor, na jehož střeše je 

prostorná terasa přístupná průchodem mezi domem a stodolou. Koupelna je průchozí do zastřešené 

verandy, která se používala převážně na sušení prádla. Přilehlá stodola má také vyměněnou střešní 

krytinu. Přízemí stodoly je využitelné jako garáž s navazujícím dílenským prostorem (bývalá maštal). 

Dům od přilehlé komunikace dělí vrostlý živý plot, který poskytuje příjemné soukromí. Za stodolou je 

ještě malá květinová zahrádka. Náměstí Augustina Němejce je jen pár minut pěší chůzí, park kolem 

zámku Zelená Hora je také poblíž. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-u-potoka/3456948044 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-u-potoka/3456948044
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Zelenodolská, Nepomuk - Prodej vícegeneračního domu 328 m², pozemek 583 
m² – 4 295 000 Kč 

Datum aktualizace: 5/2023 

Realitní kancelář: Carexim Group s.r.o. 

 

 

 

Popis (od prodejce): 

Exkluzivně nabízíme zajímavou investiční příležitost ve městě Nepomuk. Na prodej je vícegenerační 

dům o podlahové ploše 328 m2 na pozemku o velikosti 583 m2. Dům se skládá ze dvou nadzemních 

podlaží a půdy a nabízí dvě bytové jednotky 2+kk v 1.NP. Ve 2.NP se nachází byt o dispozici 3+kk o 

podlahové ploše 110 m2. V případě zájmu lze dispozice domu upravit až na 6 bytových jednotek. 

Nemovitost se nachází ve fázi započaté rekonstrukce. Na domě již byla dokončena rekonstrukce 

střechy, fasády a nových oken. Dále je téměř dokončena elektroinstalace, rozvody topení, vody a ve 2 

.NP již dokončeny štuky a obklady v koupelně. Díky zadnímu vjezdu na pozemek, lze na pozemku 

vymezit parkovací stání pro každý z bytů. Město Nepomuk nabízí veškerou občanskou vybavenost. 

Na vaše otázky rádi odpovíme. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/undefined/nepomuk-nepomuk-zelenodolska/1404007500 

https://mapy.cz/s/mazanohuro
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/undefined/nepomuk-nepomuk-zelenodolska/1404007500
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Náměstí Augustina Němejce, Nepomuk - Prodej rodinného domu 778 m², 
pozemek 998 m² – 11 990 000 Kč  

Datum aktualizace: 5/2023 

Realitní kancelář: RE/MAX G8 Reality 

 

 

Popis (od prodejce): 

Toužíte po venkovském sídle s možností spojit bydlení a podnikání dohromady? Pak právě pro Vás je 

tato nabídka. Nemovitost na vlastním pozemku o výměře 998m² v centru- náměstí Augustina 

Němejce- Nepomuk. Součástí nemovitosti je: byt 4+1 o podlahové ploše cca 156m2 + 3 komerční 

prostory (tabák, jídelna, řeznictví) + skladové prostory řeznictví, sklady venkovní cca 130m2 + 

velkorysá stodola 140m2 (viz půdorysy + foto). 

Komerční prostory jsou jsou léta plně funkční se stálou zákaznickou klientelou, měsíční výnos 

nájemného je cca 30.000,-/měs => příjemná návratnost na platbu hypoték 

Vstup do nemovitosti je zajištěn přímo z náměstí kde jsou parkovací místa pro zákazníky a 

návštěvníky města. Z inženýrských sítí je do domu zavedena elektřina, voda je z vlastní studny + 

obecní, napojení na plyn a elektřinu samozřejmostí. Byt je vytápěn výkonnými krbovými kamny. 

Střešní krytina je pálená taška. 

https://mapy.cz/s/pemodagoga
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Rádi Vám pomůžeme s profinancováním - s vyřízením hypotečního úvěru s nejlepšími aktuálními 

úrokovými sazbami na trhu,rád bezplatně pomohu s naším Hypotečním makléřem. Cena je uvedena 

včetně právního a realitního servisu. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-namesti-augustina-

nemejce/3741390668#img=1 

  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-namesti-augustina-nemejce/3741390668#img=1
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-namesti-augustina-nemejce/3741390668#img=1
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A.2 - Rodinné domy na prodej – novodobé 

Nádražní, Nepomuk - Prodej rodinného domu 270 m², pozemek 1 940 m² –  
10 000 000 Kč 

Datum aktualizace: 5/2023 

Realitní kancelář: EVROPA realitní kancelář BŘEZNICE 

 

Popis (od prodejce): 

K prodeji nabízíme luxusní rodinný dům v Nepomuku, v ulici Nádražní, zkolaudovaný v roce 2009. 

Dispozice 5+1 o užitné ploše 270m2 ve dvou nadzemních podlažích poskytne dostatek soukromí a 

komfortu i početnější rodině. V přízemí domu je prostorný obývací pokoj s krbem, kuchyně, dva 

pokoje (pracovny či ložnice, nebo obojí), samostatná toaleta a koupelna se sprchou a druhou toaletou. 

Podlaží je řešeno bezbariérově, se širšími dveřmi, bez prahů a je průchozí na velkorysou terasu 

(vysoce odolné dřevo Massaranduba, 69m2, realizace r. 2019). Zároveň je spojeno celodřevěným 

schodištěm s podkrovím a suterénem. Podkroví disponuje dvěma ložnicemi, šatnou a balkonem s 

výhledem na město o výměře 9,7m2. Navazuje půdní prostor o výměře 59m2, ideální pro odkládání 

všeho, co není bezprostředně k užitku. Patro má svojí koupelnu s WC a hlavně – disponuje vestavěnou 

infrasaunou. Suterén je z části využit pro garážové stání 26m2 (vjezdová vrata s elektrickým pohonem 

na dálkové ovládání), dále pak pro technické zázemí spojené s dílnou, průchozí do zadní části zahrady.  

https://mapy.cz/zakladni?x=13.5868160&y=49.4863150&z=19
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Dům je vytápěn teplovzdušně s rekuperací tepla jednotkou DUPLEX RK 1800/420 o výkonu 6340 W 

umístěnou v suterénu. Systém zároveň umožňuje větrání, ale i dodatečné připojení na solární systém 

pro případ jeho dostavby. Vzduchovody rozvádí teplo do jednotlivých místností, kde jsou ukončeny 

vyústkami s regulací, detailní informace řeší projektová dokumentace. Součástí je akumulační nádrž, 

která zároveň slouží pro ohřev teplé vody. 

Pro úsporu energií je provedeno zateplení základů tvrzeným polystyrenem 100mm, zdiva fasádním 

polystyrenem 150mm a podkroví deskami z tvrdé PUR pěny 140-160mm. Klasifikace tepelné 

náročnosti budovy je C - úsporná budova, podle vyhl. MPO 291/02 Sb. PENB bude zpracován. 

Vybavení domu je doplněno o venkovní žaluzie s elektrickým ovládáním, které zároveň slouží v době 

nepřítomnosti majitele jako doplňkové zabezpečení objektu. K dispozici jsou dvě komínová tělesa s 

možností napojení kouřovodu na terase pro venkovní kuchyni. 

Pozemek má i druhý vjezd v severní části přes obecní cestu, jednoznačně se tedy nabízí možnost další 

výstavby, či případně podle potřeby do budoucna odprodej části pozemku. Nyní je tato část využívána 

ke krytému parkování. 

Zahrada byla navržena architektem a je trvale udržována profesionální firmou. Oplocení bylo ze všech 

stran pozemku vystavěno spolu s hlavní stavbou. Krom klidu a příjemného venkovního posezení je k 

dispozici i skleník. 

Nemovitost je ve velmi dobrém stavu a může hravě konkurovat novostavbám. Její další výhodou je 

umístění v dosahu školy i centra města pěší chůzí. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-nadrazni/2313204812#img=0 

 

  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-nadrazni/2313204812#img=0
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Nádražní, Nepomuk - Prodej rodinného domu 250 m², pozemek 1 455 m² -  
Info o ceně u RK  

Datum aktualizace: 5/2023 

Realitní kancelář: M&M reality 

 

Popis (od prodejce): 

Rodinný dům je po kompletní rekonstrukci, nová střecha, latě, zateplení, fasáda, plastová okna, 

rozvody vody, elektřiny a topení. V přízemí domu se nachází zimní zahrada, koupelna se sprchovým 

koutem a toaletou, garáž a kotelna s moderním kotlem na tuhá paliva Atmos Euro třídy 5 s 

akumulačními nádobami, díky nimž stačí topit obden, topení je řízeno termostatem. Do domu je 

zavedená plynová přípojka. Teplou vodu zde zajišťuje bojler, který je napojený na kotel. V prvním 

patře je prostorná předsíň, ložnice s vestavěnou skříní z masivu, koupelna s vanou, sprchovým koutem 

a toaletou. Podlaha v koupelně je vyhřívaná kotlem na tuhá paliva. Dále zde najdeme prostornou 

kuchyň, obývací pokoj s krbem, který má průduch do ložnice, proto je možné krbem vytopit celé 

patro. Ve druhém patře se nachází další pokoj a půda, ze které je možné vybudovat další dva prostorné 

pokoje. Nesmírným benefitem je zahrada s krytým bazénem, sezením a udírnou. Náklady na bydlení 

jsou minimální. 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-nadrazni/1006752844#img=15 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=13.5857510&y=49.4848580&z=19
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/nepomuk-nepomuk-nadrazni/1006752844#img=15
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B.1 - Obytné domy s komerčními prostory na prodej - 

historické 

Momentálně se nepodařilo žádné nemovitosti v nabídce dohledat. 

 

B.2 - Obytné domy s komerčními prostory na prodej - 

novodobé 

Momentálně se nepodařilo žádné nemovitosti v nabídce dohledat. 
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C – Byty na prodej 

Na Vinici III., Nepomuk - Prodej bytu 2+1 61 m² – 2 499 000 Kč – SMAZÁNO Z 
NABÍDKY 

Datum aktualizace: 3/2023 

Realitní kancelář: Remax 

 

Popis (od prodejce): 

Nabízíme ke koupi byt dispozice 2+1 ve 4.patře panelového domu v klidné části Nepomuku. 

Byt prošel kompletní rekonstrukcí, je zde nová koupelna, nové podlahy, dveře Sapeli, bezpečnostní 

vchodové dveře, plastová okna. Kuchyňskou linku si nový majitel pořídí dle vlastních představ, jsou 

připravené přípojky na vodu, odpady, myčku. 

Dispozičně se jedná o vstupní chodbu, koupelnu se sprchovým koutem, samostatné wc, obývací pokoj 

a dětský pokoj. 

K bytu náleží sklep 4,5m2 a v domě je společná kolárna. 

Parkování u domu. Topení a ohřev tuv zajišťuje vlastní plynová kotelna v suterénu domu, byty mají 

vlastní měřiče tepla a vody. 

Měs.náklady 1700,- Kč ( 3 osoby) + FO 1600,-Kč. 

V současné době probíhá zateplování celého domu. 

https://mapy.cz/?x=13.593060&y=49.492207&z=18
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Byt se nachází v klidné části Nepomuku, v blízkosti přírody a nedaleko Zelené Hory.  

Byt je ihned k dispozici, pro další informace či termín prohlídky volejte makléřku 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-iii-

/3674425692#fullscreen=false&img=1 

Pivovarská, Nepomuk - Prodej bytu 3+kk 84 m² – 3 750 000 Kč – SMAZÁNO Z 
NABÍDKY 

Datum aktualizace: 3/2023 

Realitní kancelář: agbydleni 

 

Popis (od prodejce): 

Hledáte hezký, prostorný a slunný byt, chcete být přímo u historického centra města, ale zároveň 

bydlet v klidu a v blízkosti zeleně? AGbydleni.cz si Vám dovoluje nabídnout k prodeji velice hezký, 
moderní a částečně zařízený byt o dispozici 3+kk, v obci Nepomuk, okres Plzeň - jih. Bytová jednotka 

se nachází v ulici Pivovarská s nádherným výhledem do okolí. Užitná plocha bytu je 85 m2. Byt je 

umístěn ve 3. NP cihlového domu bez výtahu. Byt je členěn na prostornou předsíň, 2 neprůchozí 
pokoje, koupelnu s vanou, sprchovým koutem a WC, prostorným obývacím pokojem s kuchyní, 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-iii-/3674425692#fullscreen=false&img=1
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-iii-/3674425692#fullscreen=false&img=1
https://mapy.cz/?x=13.581629&y=49.486890&z=19
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přičemž prostor kuchyně a obývacího pokoje je oddělen barovým pultem. K bytu náleží 1 skladovací 

kóje na patře. Vytápění a ohřev vody je zajištěno vlastním plynovým kotlem, voda je dálkově, v 

obývacím pokoji jsou balkonové dveře a všechna okna jsou plastová. V kuchyni jsou vestavěné 
spotřebiče jako elektrická trouba, sklokeramika, digestoř, myčka nádobí. Další vybavení prostorná 

šatní skříň, komoda, náhradní materiál, interiérové dveře Sapeli. Rozvody vody v plastu, rozvody 

elektřiny v mědi. Podlahy plovoucí podlaha a dlažba. Volné ihned. Možnost parkování přímo na 
parkovišti u domu (ulice není dále průjezdná a tím je tak zajištěn klid). 

 

Jedná se o byt v osobním vlastnictví. V místě je výborná občanská vybavenost, výborná dopravní 

obslužnost ČD i ČSAD. Klidné prostředí, zeleň, v blízké vzdálenosti historického centra města, velmi 
dobré možnosti parkování. Ve městě Nepomuk naleznete polikliniku, lékařský dům, 2 lékárny, 2 

supermarkety, další obchody a služby, mateřskou a základní školu, úřady, poštu, pohostinství, 

vlakovou a autobusovou dopravu; přičemž v blízkosti bytu (do 3 min. pěší chůze) se nachází 
supermarket, základní škola, lékařské středisko. 

 

Bližší info v RK. Doporučujeme prohlídku. Nemovitost je možno financovat i hypotékou, kterou Vám 
rádi zdarma vyřídíme. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/nepomuk-nepomuk-pivovarska/2004027212 

  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+kk/nepomuk-nepomuk-pivovarska/2004027212
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Na Vinici III., Nepomuk - Prodej bytu 2+1 71 m² – 2 200 000 Kč 

Datum aktualizace: 5/2023 

Realitní kancelář: EVROPA realitní kancelář BŘEZNICE 

 

Popis (od prodejce): 

K prodeji nabízíme byt v první nadzemním podlaží (zvýšeném přízemí) bytového domu v Nepomuku, 

ulice Na Vinici III, č. p. 442. Dům je po revitalizaci, zateplený, po výměně oken i vchodových dveří, 
stoupaček. Také je provedeno zasklení lodžií. 

 

Byt je kompletně vyklizený, v původním stavu, s původním umakartovým jádrem. Nový vlastník má 
tedy výbornou příležitost uchopit renovaci bytu podle svého vkusu a přizpůsobit si bydlení vlastním 

představám. Vytápění a ohřev vody zajišťuje společná plynová kotelna, odpadají tedy starosti o kotel a 

případně i o bojler. Náklady na bydlení v poslední době vychází na příznivých 4.400 Kč/měs. do SVJ 

(teplá, studená voda, fond oprav a ostatní poplatky) a 2.400 Kč/měs. za elektřinu. Radiátory jsou 
opatřeny snímači tepla pro následný odečet, elektroměr má jednotka samozřejmě vlastní. Okna 

obývacího pokoje a lodžie jsou orientovaná na jih. Vnitřní dispozice 2+1, 71 m2 a to včetně lodžie 

3,95 m2 a sklepní kóje 5,30 m2. 
 

Bytový dům je téměř na konci zástavby, nedaleko příjemné zeleně lokality Pod Oborou, která 

umožňuje klidné procházky až na zámek Zelená Hora. Na vlakové nádraží s výborným spojením na 
Plzeň je to pěší chůzí lehce přes kilometr, podobná vzdálenost dělí dům od centra města. V bližším 

okolí je škola, restaurace, prodejna smíšeného zboží, poliklinika, lékárna a další. 

Webová adresa: 

https://mapy.cz/zakladni?x=13.5930600&y=49.4922070&z=18
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https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-iii-/108864588 

 

U Sokolovny, Nepomuk - Prodej bytu 3+1 84 m² (Podkrovní) – 2 990 000 Kč – 
SMAZÁNO Z NABÍDKY 

Datum aktualizace: 11/2022 

Realitní kancelář: Reality Honzíková 

 

Popis (od prodejce): 

Prodej, byt 3+1, 84m2, ul. U Sokolovny, Nepomuk 

 

Exkluzivně si Vám dovoluji nabídnout ke koupi byt 3+1 v osobním vlastnictví, 84m2, ul. U 
Sokolovny, Nepomuk. Jedná se o podkrovní byt, nacházející se ve 4.NP cihlového domu bez výtahu. 

Bytová jednotka se sestává z velké prostorné předsíně a je velice zajímavě řešený. Je zde velký 

prostorný pokoj vhodný jako obývací pokoj. Poté následuje vstup z předsíně do kuchyně s jídelním 
koutem a následuje jeden pokoj. Z předsíně je ještě vstup do koupelny, na samostatné WC, velká 

komora sloužící jako úklidová - možno použít jako šatnu a další pokoj je až na konci předsíně. Pokoje 

nejsou průchozí. K bytu náleží sklep o velikosti cca 5,74m2. Byt bude kompletně vystěhován, zůstane 

zde pouze kuchyňská linka a vestavěné skříně v jednom z pokojů. Bytová jednotka bude nově a 
kompletně vymalována bílou barvou. Rozvody vody v plastu, rozvody elektřiny v mědi. Vytápění je 

společné pro celý dům v suterénu. Možnost parkování přímo na parkovišti u domu. V místě je výborná 

občanská vybavenost, výborná dopravní obslužnost ČD i ČSAD. Klidné prostředí, zeleň, v blízké 
vzdálenosti historického centra města. Ve městě Nepomuk naleznete polikliniku, lékařský dům, 2 

lékárny, 2 supermarkety, obchody a služby, MŠ a ZŠ, úřady, poštu, pohostinství. Více informací a 

případně domluvení osobní prohlídky na níže uvedeném tel čísle. 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-iii-/108864588
https://mapy.cz/s/modobupuno
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Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/nepomuk-nepomuk-u-sokolovny/624764492#img=0 

Nepomuk, okres Plzeň-jih - Prodej bytu 2+kk 62 m² - 2 800 000 Kč – SMAZÁNO 
Z NABÍDKY 

Datum aktualizace: 3/2023 

Realitní kancelář: Tomáš Sup 

 

Popis (od prodejce): 

Byt o dispozici 2+kk a výměře 50,34 m2 s balkonem (4,12 m2) a komorou (8 m2), který je umístěný 

ve 2. patře cihlového domu v ulici Za Kostelem v Nepomuku. 

Dům byl zkolaudován v roce 2000 a je umístěn v centru města přímo pod náměstím. Město Nepomuk 

leží v jihovýchodní části Plzeňského kraje, ve vzdálenosti 35 km od Plzně a 25 km od Klatov, na 

mezinárodní silnici E49 Karlovy Vary - České Budějovice. Nedaleko města protéká jeden z přítoků 

Berounky, řeka Úslava. Dominantou krajiny je vrch se známým zámkem Zelená Hora 

V Nepomuku najdete veškerou občanskou vybavenost. 

Samotný byt má hezké dispoziční řešení. Disponuje prostornou chodbou, odkud vedou vstupy do 

jednotlivých místností - na samostatné WC, do koupelny s vanou, do technické místnosti, ložnice s 

balkonem a do obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Technická místnost je příjemná nejen pro 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/nepomuk-nepomuk-u-sokolovny/624764492#img=0
https://mapy.cz/?x=13.563451&y=49.485998&z=11
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uschování nepotřebných věcí, ale také je zde umístěný plynový kotel, který zajišťuje jak vytápění, tak 

ohřev vody v bytě. Okna jsou v bytě plastová, orientovaná na slunný jihovýchod. 

Byt je vybavený kuchyňskou linkou a sporákem. Jinak je vyklizený. Je v pěkném stavu, bez nutnosti 

dalších úprav. 

Na patře přímo vedle bytu se nachází sklep o výměře 8 m2, kterou lze s bytem přímo propojit a zvětšit 

tak obytný prostor. 

Byt doporučuji zejména vzhledem k jeho dobrému stavu, hezké dispozici, dobré dopravní dostupnosti 

z Plzně a umístění v centru města, odkud se pěšky dostanete do obchodů, na poštu, do lékarny či k 

lékařům za pár minut. 

Prodej od přímého majitele, RK NEKONTAKTOVAT. 

Webová adresa: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/nepomuk--/738137164 

 

Na Vinici I., Nepomuk - Prodej bytu 2+1 56 m² – 1 600 000 Kč 

Datum aktualizace: 5/2023 

Realitní kancelář: Dumrealit.cz Bonus 

 

Popis (od prodejce): 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+kk/nepomuk--/738137164
https://mapy.cz/s/rahupekaku
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Naše společnost Vám zprostředkuje prodej bytové jednotky 2+1 o celkové ploše 56 m² v Nepomuku, 

ul. Na Vinici I. Bytová jednotka je v původním stavu před rekonstrukcí. Vytápění a ohřev vody je 

zajištěn plynovým kotlem. V okolí domu je veškerá občanská vybavenost (škola, školka, 

zdravotnictví, obchody, restaurace, sportoviště atd.). V současné době probíhá kompletní zateplení 

celého domu. Nemovitost se nachází v klidné části obce, v blízkosti přírody a nedaleko Zelené Hory. 

Našim klientům zdarma vyřídíme vhodné financování. Vzhledem k tomu, že před zadáním do inzerce 

nebyl vyhotoven PENB, je tento dům v souladu s platným zákonem zařazen do energetické třídy G. 

Ev. číslo: 642634. 

Webová adresa: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-i-

/2742559820 

 

Na Vinici I., Nepomuk - Prodej bytu 2+1 65 m² – 2 900 000 Kč 

Datum aktualizace: 5/2023 

Realitní kancelář: RE/MAX Professional Partners 

 

Popis (od prodejce): 

Unikátní nabídka! Přestavěný a revitalizovaný byt 2+1 v Nepomuku proměněný v prostorný byt 3+1 s 

nízkými náklady. Tento skvělý byt prošel nedávnou částečnou rekonstrukcí včetně zateplení fasády a 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-i-/2742559820
https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-i-/2742559820
https://mapy.cz/s/rahupekaku
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celkovou revitalizací bytového prostoru. Vybaven vlastní kotelnu s moderním kotlem na uhlí a dřevo, 

tento byt nabízí nižší provozní náklady ve srovnání s ostatními jednotkami. 

Jeho prostorný interiér zahrnuje příjemný obývací pokoj, dvě ložnice, které poskytují dostatek 

prostoru pro rodinu či individuální potřeby, a navíc je zde další místnost, kterou lze využít jako 

pracovnu nebo další ložnici. Kuchyň je plně vybavená moderními spotřebiči a nabízí dostatek 

úložného prostoru. 

Výhodou tohoto bytu je jeho výborná poloha v Nepomuku, blízkost veškeré občanské vybavenosti a 

snadná dostupnost veřejné dopravy. Parkování je možné před domem. 

Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost získat prostorný byt s výhodou nízkých nákladů na topení a 

vytápění. Kontaktujte nás ještě dnes a domluvte si prohlídku tohoto půvabného bytu v Nepomuku!" 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-i-/3638391884#img=1 

 

  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-i-/3638391884#img=1
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D - Komerční objekty na prodej 

Na Kaplance, Nepomuk (okres Plzeň-jih) - Prodej výrobního objektu 4564 m²– 
14 500 000 Kč  

Datum aktualizace: 5-2023 

Realitní kancelář: NOVIS reality s.r.o 

 

Popis (od prodejce): 

Prodej výrobního objektu v obci Nepomuk. Objekt se skládá z hlavní budovy, kde je zázemí 

kanceláře, jídelna, šatny a sociální zázemí. V šatnách se nachází plynový kotel se zásobníkem na TUP, 

který vytápí tyto prostory. V celé této části je keramická dlažba a jsou zde vyměněny okna za plastová. 

Část zázemí dále navazuje na výrobní halu, případně na prostor dle jeho využití. Zde jsou kompletní 

rozvody elektřiny (220 i 380), plynu, který je naveden do lokálních plynových, nástěnných, topných 

automatů. Dále je zde rozvod vody. Do haly je možnost vjezdu přes 2 rolovací vrata. Hala dále 

pokračuje do prostoru, který je možno využít jako lakovnu či dílnu. Do tohoto prostoru je možno vjet 

vraty. Haly mají kompletně betonové podlahy. Před tímto objektem se nachází plechový přístavek na 

několik vozidel. Na pozemku naleznete ještě jednu budovu s kancelářským zázemím a dvěma 

prostornými garážemi, do kterých je možno vjet přes vrata. Za tímto objektem a halou se nachází další 

pozemek (stavební), který je součástí prodeje. 

Webová adresa: 

https://mapy.cz/zakladni?x=13.5827380&y=49.4845994&z=18&source=stre&id=143883
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https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-nemovitost/nepomuk-na-

kaplance/6131ef55b82e6f69d04f0658/ 

Plzeňská, Nepomuk, okres Plzeň-Jih - Prodej restaurace 256 m² – 3 980 000 Kč  

Datum aktualizace: 5-2023 

Realitní kancelář: Broker Consulting, a.s. 

 

Popis (od prodejce): 

Prodej komerčního prostoru u náměstí v Nepomuku 

Nabízíme k prodeji komerční budovu na atraktivním místě , ve které byla provozována pizzerie. 

Objekt je uvnitř ve velmi hezkém stavu. Ve vnitřním prostoru je bar a 35 míst k sezení, dva salonky (8 

a 10 míst) a místnost na kuchyň a skladování. Na objekt navazuje ohraničená terasa pro letní sezení s 

kapacitou cca 50 míst, venkovním barem a podiem pro menší kulturní akce. Součástí objektu je také 

menší samostatná prodejna s vlastním sociálním zařízením. Druhé nadzemní podlaží tvoří půda , 

kterou lze předělat na podkrovní byt. Na pozemku jsou kompletní inženýrské sítě a vlastní studna, 

kterou lze využívat. Podél budovy je vjezd na vlastní pozemek s parkovacími místy. Prostor se nachází 

na frekventovaném místě u náměstí. Vhodné jako investiční nemovitost. 

V případě zájmu se na Vás budu těšit na prohlídce. 

Webová adresa: 

https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-nemovitost/nepomuk-

plzenska/639ad8879abc5d2c43362436/ 

  

https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-nemovitost/nepomuk-na-kaplance/6131ef55b82e6f69d04f0658/
https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-nemovitost/nepomuk-na-kaplance/6131ef55b82e6f69d04f0658/
https://mapy.cz/s/fosohanota
https://mapy.cz/s/fosohanota
https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-nemovitost/nepomuk-plzenska/639ad8879abc5d2c43362436/
https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-nemovitost/nepomuk-plzenska/639ad8879abc5d2c43362436/
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E - Pozemky na prodej - pro RD a zahrady 

Momentálně se nepodařilo žádné nemovitosti v nabídce dohledat. 

 

F – Pozemky na prodej - komerční 

Momentálně se nepodařilo žádné nemovitosti v nabídce dohledat. 
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G - Pozemky na prodej – zemědělské 

Nepomuk, okres Plzeň-jih - Prodej pole 675 m² –  28 500 Kč (42 Kč za m²)  

Datum aktualizace 5-2023 

Realitní kancelář: Martin Koníček martin.konicek@orcaestate.cz 

 

Popis (od prodejce): 

Nabízím k prodeji pozemek v katastrálním území Dvorec, o celkové rozloze 1349 m2. Pozemek je 

zapsaný na LV 372 s parcelním číslem 468. Majitel vlastní jednu polovinu pozemku. Celková cena je 

27 000,- + provize RK. Pokud máte o pozemek zájem, kontaktujte nás prosím primárně skrze níže 

uvedenou e-mailovou adresu. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/pole/nepomuk-dvorec-/448271436 

 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=13.6070610&y=49.4933890&z=19
https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/pole/nepomuk-dvorec-/448271436
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Nepomuk - Dvorec, okres Plzeň-jih  - Prodej pole 10 513 m² –  431 033 Kč (41 
Kč za m²) – SMAZÁNO Z NABÍDKY 

Datum aktualizace 5-2023 

Realitní kancelář: Hugo Strachvic strachvic.svetla@seznam.cz 

 

Popis (od prodejce): 

Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky z LV-1569 k.ú. Dvorec, okres Plzeň-jih o celkové výměře - 10 

513 m2. Pozemky jsou pronajaté do konce roku 2025. Inzerent je majitelem nemovitosti. V případě 

více zájemců bude nemovitost prodána zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/pole/nepomuk-dvorec-/708301900#img=1 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=13.6073830&y=49.4942940&z=14
https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/pole/nepomuk-dvorec-/708301900#img=1
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H - Dražby  
Momentálně se nepodařilo žádné nemovitosti v nabídce dohledat. 
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CH – Pronájmy – Byty k pronájmu 

Na Vinici III., Nepomuk - Pronájem bytu 2+1 63 m² – 8 000 Kč za měsíc – 
SMAZÁNO Z NABÍDKY 

Datum aktualizace: 5-2023 

Realitní kancelář: M&M reality 

 

Popis (od prodejce): 

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 o rozloze 63 m² situovaný v 1.NP panelového domu na okraji obce 

Nepomuk. Skládá se z prostorné předsíně s úložnými prostory, obývací pokoj s lodžií (5 m²), ložnice, 

kuchyně, koupelny a samostatného WC. Ústřední vytápění a ohřev vody dálkově. Byt je v 

udržovaném původním stavu, vhodný k rekonstrukci, ale dá se okamžitě nastěhovat. V kuchyni a 

ložnici jsou nová plastová okna. Tato okna jsou orientována na sever s výhledem do přírody, lodžie je 

naopak na jih. Měsíční nájemné činí 8,000 Kč, k tomu se platí zálohy za energie a služby ve výši 6,000 

Kč/měsíc a zálohy za spotřebu elektřiny ve výši 2,000 Kč/měsíc při počtu 2 osob. Vratná kauce činí 

16,000 Kč. Celý dům bude v letošním roce zateplen, jednotka je však už nyní energeticky úsporná. V 

obci je veškerá občanská vybavenost. Pro více info volejte makléře. 

Webová adresa: 

https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-iii-/195310668#img=2 

https://mapy.cz/zakladni?x=13.5926940&y=49.4920790&z=19
https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/nepomuk-nepomuk-na-vinici-iii-/195310668#img=2
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I – Pronájmy - Komerční objekty a prostory 

k pronájmu 

 

Náměstí Augustina Němejce, Nepomuk - Pronájem obchodního prostoru 110 
m² – 12 000 Kč/měsíc (109 Kč za m²/měsíc)  

Datum aktualizace: 3-2023 

Realitní kancelář: EVROPA 

 

Popis (od prodejce): 

K pronájmu nabízíme prostory bývalé herny a baru v přízemí domu na náměstí v Nepomuku. 

Provozovna je na jednom z nejfrekventovanějších míst na náměstí. Komerční využití je vhodné 

například pro kavárnu, cukrárnu, občerstvení, restauraci, nebo pro prodejnu, sídlo firmy, či zázemí 

pro výrobu. Náměstí Augustina Němejce hostí mnoho návštěvníků především při pouti, pivních 

slavnostech a dalších kulturních akcích. Nejen v letních měsících navštěvuje Nepomuk mnoho turistů, 

které neláká jen Zámek Zelená Hora, který se zapsal do paměti národa knihou a snímkem Černí 

baroni, ale i okolí. Měsíční nájemné je stanoveno na 12.000,-Kč + energie + provize kanceláře. 

Webová adresa: 

https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/komercni-nemovitost/nepomuk-namesti-augustina-

nemejce/63b6c270f7b3801b9e08a1ef/ 

 

 

 

https://mapy.cz/?x=13.581792&y=49.485339&z=19
https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/komercni-nemovitost/nepomuk-namesti-augustina-nemejce/63b6c270f7b3801b9e08a1ef/
https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/komercni-nemovitost/nepomuk-namesti-augustina-nemejce/63b6c270f7b3801b9e08a1ef/
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Plzeňská, Nepomuk, okres Plzeň-Jih  - Pronájem obchodních prostor 66 m² –  
7 000 Kč/měsíc (106 Kč/m² ) Poznámka k ceně: + provize RK 

Datum aktualizace: 5-2023 

Realitní kancelář: EVROPA 

 

Popis (od prodejce): 

Obchodní prostory k pronájmu, 66m², Nepomuk 

K pronájmu nabízíme nebytové prostory v ulici Plzeňská, č. p. 156, v Nepomuku. Jedná se o původní 

prodejnu o dvou místnostech (vlastní prodejní plocha a příruční sklad) s prostornou chodbou 

využitelnou jako další skladovací místo. Prodejna má velkou výlohu a okno směrem do Plzeňské ulice, 

obojí dobře využitelné jako prostorná reklamní plocha. Dům stojí téměř naproti kostelu, na velmi 

frekventovaném místě, na dohled z náměstí Augustina Němejce. 

Prodejna má možnost odděleného měření elektrické energie, k dispozici toaleta s umyvadlem pro 

personál. Plynová přípojka je v plášti budovy, do provozovny plyn není zaveden. Topení kamny na 

pevná paliva a akumulačními kamny. Po dohodě s majitelem je zde možné pronajmout další 

skladovací a dílenské prostory do 100 m². 

Měsíční nájemné 7.000 Kč. Zálohy na elektřinu, vodné a stočné 3.000 Kč za měsíc (zálohy mohou být 

podle typu provozu upraveny) + provize kanceláře. Vratná kauce 20.000 Kč. Kdo hledá obchodní 

příležitost, kancelářské, nebo výrobní prostory, či najde pro prodejnu jiné využití, je zván na 

prohlídku. Webová adresa:https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/komercni-nemovitost/nepomuk-

plzenska/63f4e6789e92668c04056f47/  

https://goo.gl/maps/5KSMr9drodACidiK6
https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/komercni-nemovitost/nepomuk-plzenska/63f4e6789e92668c04056f47/
https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/komercni-nemovitost/nepomuk-plzenska/63f4e6789e92668c04056f47/
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J – Ostatní 

Momentálně nejsou v nabídce žádné nemovitosti v kategorii ostatní. 

K – Inzeráty 

Momentálně nejsou v nabídce žádné nemovitosti v kategorii inzeráty 


