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NABÍDKOVÝ LIST 
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. nabízí k prodeji bytovou jednotku č. 2 o ploše 
36,5 m2, s dispozicí 1+1, v 2. NP panelového bytového domu Za Nádražím č. p. 209, Nádražní 
předměstí, Český Krumlov.  
 

Bytový panelový dům prošel částečnou rekonstrukcí v roce 2010. Proběhlo zateplení kontaktním 
zateplovacím systémem, včetně výměny oken za plastová s izolačním sklem. Dům je vybaven 
zánovním výtahem. Bytová jednotka se nachází v původním udržovaném stavu s umakartovým 
obloženým jádrem. Částečná rekonstrukce proběhla formou výměny povrchů podlah a obložením 
bytového jádra. TUV a vytápění je přivedeno z centrální plynové kotelny. Součástí bytové jednotky je 
sklepní kóje v 1. NP. 
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Minimální cenová nabídka dle znaleckého posudku činí 2.100.000,- Kč.  
Způsob prodeje: obálková metoda 
V případě zájmu o koupi bytové jednotky doručte Vaši vyplněnou písemnou nabídku (formulář v 
příloze) osobně nebo poštou na adresu sídla naší společnosti nejpozději do 15.12.2021, do 12:00 
hodin, a to v zalepené obálce s nápisem vlevo dole „Za Nádražím 209“.  
O výsledku výběrového řízení obálkovou metodou budou všichni zájemci informováni do 22.12.2021. 
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré podané nabídky. Konečné schválení prodeje 
bytové jednotky je v pravomoci jediného společníka, vykonávané prostřednictvím rady města.  

 
Struktura nabízeného bytu, viz půdorys:  
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Prohlídku bytu lze sjednat po předchozí telefonické domluvě, viz kontakt na prodejce.  
 

Prodejce: 
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.      
Masná 131, 381 01 Český Krumlov 
IČ: 42396182, DIČ: CZ42396182 
 
Ing. Věra Sládková, ředitelka společnosti, obchodní jednání     
Tel.: +420 380 704 613, sladkova@ckfond.cz 
 
Bc. Petr Šimák, správa bytů a prostor k podnikání, prohlídky nabízeného bytu 
Tel.: +420 605 217 539, email: simak@ckfond.cz     
   
Průkaz energetické náročnosti objektu Za Nádražím 209, 381 01 Český Krumlov 


