
MORAVSKÉ VYDÁNÍ                     2013

RE   LITYEKRK
Evropský Klub Realitních Kanceláří w

w
w

.e
kr

k.
eu

w
w

w
.e

kr
k.

eu
w

w
w

.e
kr

k.
eu

... nemovitosti do celého světa

Penzion Chvalčov
Zavedený penzion v prostředí Hostýnských vrchů, po celkové vnitřní rek., s 
ubytovací kapacitou 47 lůžek v celkem 10-ti pokojích. Součástí prodeje jsou 
také dvě samostatné, plně vybavené chaty.

775 696 172

9 900 000 Kč

Více inzerce na straně 3-6

Nový Jičín
Kopřivnice

Hranice
Frýdek-Místek

Opava - Předměstí
Nadstandardní vila po rekonstrukci v prestižní lokalitě. Má 8 místností, 
kuchyň vybavenou elektrospotřebiči, 2 koupelny, 4 WC. Terasu, pergolu, 
venkovní bazén.. Garáž + 2 park.místa.

777 252 662

7 900 000 Kč

Více inzerce na straně 7-9

Opava

Ostrava - centrum
PRONÁJEM 3+kk ve zděném domě na křížení ulic Poděbradova a 30.dubna. 
Plocha 100 m2, lodžie, balkón, je kompletně zařízen a prošel celkovou mod-
ernizací. Možno pronajmout i jako nezařízený.

774 774 184

9 900 Kč/m
ěs.

Více inzerce na straně 10-12

Ostrava

Prodej - chata - Žopy u Holešova
Chata 3+1 na rovinatém pozemku.Přízemí: zádveří s WC, z chodby kuchyňka 
s komorou, obývací pokoj s kachlovými kamny a ložnice. Patro: pokoj s 
šatnou, úložné půdní prostory a vstup na terasu.

603 824 786

850 000 Kč

Více inzerce na straně 13-15

Holešov, Hulín
Bystřice p. Hostýnem



REALITY EKRK
reality z Vaší lokality

www.ekrk.eu

Dobrý den, otázky, které se v souvislosti s touto kauzou vynořily slýcháme 
velmi často a věřte, že i my společně s kolegy z jiných seriozních RK se snažíme 
ze všech sil o úpravu zákona, který by podobné � rmy vymazal z realitního 
trhu. K vašemu dotazů ohledně kvalit výhradní smlouvy se pokusím alespoň 
v bodech vyjádřit nutné náležitosti při uzavíraní takového kontraktu.

1. Cokoliv podepisujete vždy důkladně přečtěte, popřípadě chtějte 
odpovědi na vše čemu nerozumíte. Ať už Vám makléř tvrdí, že se jedná o 
evidenční list či potvrzení o návštěvě. Po podpisu je na čtení pozdě.
2. Smlouva musí být čitelná a srozumitelná. Musí obsahovat jasnou 
identi� kaci smluvních stran, přesnou speci� kaci prodávané nemovitosti, 
požadovanou cenu, výši účtované provize, dobu trvání, možnosti obous-
tranného odstoupení.
3. Mé osobní doporučení č.1: NIKDY nepodepisujte smlouvu, ve které 
bude vyznačena Rozhodčí doložka, tedy podmínka, kdy budou veškeré 
případné spory řešeny rozhodcem namísto soudu (v takovém případě 
jakýkoliv spor téměř jistě prohrajete).
4. Mé osobní doporučení č.2: NIKDY nepodepisujte smlouvu, ve které 
budou všeobecné smluvní podmínky popsané někde na konci smlouvy, 
případně v příloze maličkým písmem (zprostředkovatelská smlouva není 
nijak složitý dokument a proto není pro schopného právníka problém up-

ravit veškerá ujednání srozumitelně přímo do smlouvy).
5. Není v žádném případě potřeba zavazovat se jedné kanceláři na 
dlouhou dobu. Optimální dobou je šest měsíců. RK, která za tuto dobu 
neprokáže dostatečné úsilí si nezaslouží nemovitost nabízet. Naopak 
pokud jste s prací spokojeni, vždy je možné smlouvou prodloužit.
6. Smlouva musí dále obsahovat přesný rozpis služeb, které Vám v rámci 
provize RK poskytne. Pokud ve smlouvě tyto služby nejsou, těžko se bu-
dete jejich plnění zpětně domáhat.
7. Cena! POZOR! Vždy musí být uvedena cena, kterou za nemovitost 
požadujete a musí být jasně uvedeno zda-li je ve smlouvě uvedená 
kupní  cena včetně provize či po jejím odpočtu. (NIKDY nepodepisujte 
smlouvu, ve které nebudou vyplněny všechny kolonky, vyhnete se jejímu 
případnému zneužití).
8. V případě, že se nemovitost neprodá je vyloučené, aby si RK nárokovala 
jakoukoliv odměnu či uhrazení nákladů.
9. V situaci, kdy si nejste obsahem smlouvy jisti nebojte se říct makléři o 
čas na prostudování. Solidní obchodník s tím jistě nebude mít problém.
10. Nezapomínejte, že jde často o milionový obchod. Nenechte se zatlačit 
do kouta a nesvěřujte obchod osobě, ke které nemáte dostatečnou 
důvěru.

REALITNÍ PORADNA
Časté otázky našich klientů

Mám platit realitce i když náš byt neprodala?
Dobrý den, obracím se na vaší realitní poradnu, kterou jsem 

našla na vašich internetových stránkách, protože si nevím rady 
s jednou realitní společností. Žádají po mě zaplacení nákladů, 
které údajně vynaložili při nabízení mého bytu. Nabízeli ho půl 
roku, nepodepsala jsem jim žádnou smlouvu a byt se dodnes ne-
prodal. Mají na něco nárok?

Sebejistý argument „Nic jsem nepodepsal, tudíž nejsem k 
ničemu zavázán“ slýcháme velmi často a pramení bohužel 
z neznalosti občanského práva. Málokdo totiž ví, že 
zprostředkovatelská smlouva, na jejímž základě většina realit-
ních kanceláří pracuje, nevyžaduje ke svému uzavření písem-
nou formu. A proto nemít takovou smlouvu „s podpisem“ 
rozhodně neznamená nemít závazek. I proto je jednání, kdy 
oslovíte několik realitek a zadáte jim bez písemné smlouvy 
požadavek zprostředkovat prodej Vaší nemovitosti nikoli vaší 
opatrností, ale pouze rizikem. Mnohem bezpečnější je přesně 
upravit svá vzájemná práva a povinnosti v písemné formě. 
Nikdo se pak nebude domáhat plnění nad rámec sjednaného 
a podepsaného. A co se týká Vašeho dotazu k placení provize či 
nákladů i přes neuskutečněný prodej. Neznám detaily Vaší úst-
ní dohody, ale zdůrazňuji, že solidní realitní kancelář si účtuje 
odměnu pouze při úspěšně dokončené transakci. Vše ostatní je 
nemyslitelné a na moderní realitní trh rozhodně nepatří. 

V první řadě doporučuji neřešit tento problém se známými, ale s 
někým, kdo tomu rozumí. Tedy nejlépe s advokátem, případně s 
právním oddělením renomované realitní kanceláře. Exekuční příkaz 
k prodeji nemovitosti je omezení vlastnického práva a je pravdou, 
že není možné takový příkaz obejít a nemovitost prodat. Jde to však 
vyřešit s vědomím daného exekutora, který je svolný k tomu, že na 
nemovitost bude vyhledáván kupec, který před samotným převodem 
dlužnou částku uhradí (samozřejmě při maximálním zabezpečení). 
Exekutor po zaplacení stáhne exekuční příkaz z katastrálního úřadu a 
Vám bude po převodu vyplacena částka ponížená o plnění exekutoro-
vi. Nemovitostmi s nevyjasněnými majetkovými vztahy a nemovitost-
mi v exekuci se detailně zabýváme a musím říci, že se nám daří mnoho 
případů úspěšně vyřešit. Je to dáno i častou komunikací s exekutory, 
kteří se nám většinou snaží vyjít vstříc. Celý proces je však dosti složitý 
především po právní stránce a nelze ho zde popsat do detailů, proto 
Vám rádi podrobné kroky vysvětlíme osobně. Děkujeme za dotaz.

Prodej chaty s exekučním příkazem
Před dvěma lety jsme si vzali půjčku ve výši 30.000,- Kč. Poté, co 

manžel přišel o práci, jsme nebyli schopni půjčku splácet. Nyní jsme 
úplnou náhodou zjistili, že na naši chatu je uvalen exekuční příkaz 
k prodeji a dluh se už vyšplhal skoro na 100.000,-Kč. Na chatu po 
mém úrazu sice již druhé léto nejezdíme, ale obáváme se, aby nebyla 
prodána v dražbě pod cenou a nám nezbyly jen dluhy a oči pro pláč. 
Ptali jsme se po známých a bylo nám řečeno, že chatu s exekucí nelze 
prodat. Jak je to doopravdy? Je to pro nás opravdu tak beznadějné? 

Jaké nebezpečí mi hrozí při podpisu Exkluzivní smlouvy?

Dobrý den pane jednateli, v souvislosti s kauzou jedné podvodné realitní kanceláře, která plní stránky novin (záměrně nejmenuji, protože 
se bojím případných žalob, mají prý dobré právníky), mě zajímá, jak mám jako právně nevzdělaná rozpoznat seriozní smlouvu od podvodné.

Petr Korytar, prezident EKRK
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Byt 3+1 Hranice

Prodej bytu 3+1 v os. vl. o ploše 72m2, na sídlišti 
Struhlovsko v Hranicích. Byt ve 4. patře sed-
mipatrového panelového domu. Ve velmi dobře 
udržovaném stavu s nízkými provozními náklady.

720 000 Kč
 tel. 775 696 185

Byt 3+1 Kopřivnice 

Prodej dr. bytu 3+1 v Kopřivnici, ul.Česká, 67,5 
m2, 7.p/7.p. Velmi útulný byt s prosklenou lodžií 
s nádherným výhledem na Beskydy, rek. bytové 
jádro, nová kuchyňská linka, nové omítky.

690 000 Kč
 tel. 775 696 176

Nový Jičín, Kopřivnice, Frýdek – Místek,
Frenštát p.R., Odry, Valašské Meziříčí, 
Hranice, Studénka

K Nemocnici 14 (naproti poště), 741 01 Nový Jičín
Tel.:  775 696 171

E-mail: info@rkclaris.cz
Web: www.rkclaris.cz

Byt 3+1 Kopřivnice

Prodej bytu 3+1 v dr. vl., Kopřivnice, ul. Družební, 
80m2,1. NP/ze 4. Velká prosklená lodžie, komora, 
PVC okna, zděné jádro, v koupelně hydromasážní 
vana. Podlahy: parkety, dlažba, lino.

799 000 Kč
 tel. 775 696 184

Byt 3+1 Kopřivnice

Byt 3+1 v dr. vl. v klidnější lokalitě Kopřivnice – 
ul. Příčná, celková  plocha 68m2, 8.p./8.p. Byt je 
velice prostorný, v dobrém stavu. Obývací pokoj 
plovoucí podlaha, kuchyň a chodba - PVC.

640 000 Kč
 tel. 724 670 612

Byt 3+1 Hranice

pěkný, prostorný byt 3+1 v OV, na Hromůvce 
v Hranicích, o ploše 95m2. Byt ve 3. NP je po 
kompletní rekonstrukci, nová kuchyňská linka. 
Vyzděna koupelna a WC. Možná sleva.

1 210 000 Kč
 tel. 775 696 189

Byt 1+1 Frýdek-Místek

Byt 1+1 s balkonem v žádané lokalitě J. E. 
Purkyně ve Frýdku, 35m2, 1.p/4. Plastová okna 
s žaluziemi, podlahy parkety a linoleum. Jádro 
umakaratové se sprch. koutem, WC zvlášť.

680 000 Kč
 tel. 775 686 000

Byt 1+1 Kopřivnice

Dr. byt po rekonstrukci 1+1, Kopřivnice, ul. 
Štramberská, 40m2 celková plocha, 5.p./6.p., PVC 
okna. Nové zděné jádro, nová elektřina, nové 
rozvody vody, sprchový kout, nové podhledové 
stropy. 440 000 Kč
 tel. 775 696 184

Byt 1+1 Lipník nad Bečvou

Prodáme byt 1+1 v ulici Na Kopečku v cihlovém 
byt. domě, os. vl., o ploše 26m2, ve druhém patře. 
Byt je ve výborném stavu, plastová okna, menší 
oddělenou kuchyni s novou linkou.

579 000 Kč
 tel. 775 696 189

Byt 2+1 Frýdek-Místek

Prodej bytu v os. vlastnictví 2+1, 60m2 s balko-
nem v Místku na ul. J. Opletala. Byt se nachází 
v 5.p/6.p. Byt je po částečné rekonstrukci - plo-
voucí podlahy v pokojích a dlažba v předsíni.

1 000 000 Kč
 tel. 775 686 000

Byt 2+1 Frýdek-Místek

Nabízíme k prodeji dr. byt 2+1 s balkonem, 54m2, 
1.p/7 na ulici J. Kavky ve Frýdku. Jádro zděné, 
koupelna po rekonstrukci, kuchyň dřevěná, plo-
voucí podlahy, vestavěné skříně, plastová okna.

860 500 Kč
 tel. 775 686 000

Byt 2+1 Nový Jičín Byt 3+kk Nový Jičín

2+1 o vel. 83,5m2 v Novém Jičíně, ul. Tyršova. 
Prostorný, zrekonstruovaný byt se nachází ve 2. 
p. cihlového domu. Plovoucí podlaha, dřevěná 
okna. Byt má vlastní plynový kotel.

Prodej podkrovního dr. bytu 3+kk v Novém 
Jičíně na ul. Hřbitovní, cel. plocha 70m2. V bytě s 
atypickou dispozicí se nachází předsíň, koupelna 
s vanou i sprch.koutem, ob.pokoj. s kuch.koutem.

7 933 Kč/měs. 1 190 000 Kč
 tel. 775 696 173  tel. 775 696 177

Byt 1+1 Lipník nad Bečvou

SLEVA

Byt 3+1 Příbor

Prodej dr. bytu 3+1, Příbor, Čs.armády, 68m2, 
1.p./3.p. Zrekonstruovaný byt s balkónem. Byt 
je po celkové nadstandardní rekonstrukci, nové 
el. a vodovodní rozvody, podlaha plovoucí a 
parkety. 790 000 Kč
 tel. 775 696 176

Byt 3+1 Kunín

Prodej bytu v os. vl. 3+1 v Kuníně. Podlahová plo-
cha bytu 64m2, nachází se ve 2.p./2.p. cihlového 
domu, ve vchodě jsou pouze dvě bytové jednot-
ky. Byt prošel částečnou rekonstrukcí.

720 000 Kč
 tel. 775 696 173

TRÁPÍ VÁS FINANČNÍ PROBLÉMY?
ZAVOLEJTE NÁM! Vaše dluhy a exekuce spolehlivě vyřešíme.

Tel.: 775 696 171

Vaši nemovitost oddlužíme!

Poskytneme Vám �nanční 
hotovost!

Nemovitost nemusíte
prodávat

Byt 2+1 Nový Jičín

PRONÁJE
M

Byt 3+1 Kunín

SLEVA
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Komerční objekt Říkovice

Prodej RD v obci Stachovice. 2 byt.jednotky. V př. 
3+1 s koupelnou a WC. V podkroví 5+1 s koupel-
nou a WC. Částečně podsklepeno. Hospodářské 
budovy a stodola. Celková plocha pozemku 
2.362m2. 1 290 000 Kč
 tel. 777 594 764

RD Sedlnice

Prodej RD v obci Sedlnice. Cihlový, částečně 
podsklepený, dvoupatrový dům byl původně 
využívaný jako stolařská dílna a je vhodný k 
celkové rekonstrukci. Celková plocha pozemku 
1.241m2. 1 200 000 Kč
 tel. 775 696 173

Nový Jičín, Kopřivnice, Frýdek – Místek,
Frenštát p.R., Odry, Valašské Meziříčí, 
Hranice, Studénka

K Nemocnici 14 (naproti poště), 741 01 Nový Jičín
Tel.:  775 696 171

E-mail: info@rkclaris.cz
Web: www.rkclaris.cz

RD Kunčice

Prodej dvoupodlažního dvougeneračního RD 
v Kunčicích. V přízemí bytová jednotka o třech 
pokojích. V patře byt 3+1 a další nevyužívané 
místnosti, půda vhodná k rozšíření obytných 
prostorů. 950 000 Kč
 tel. 775 696 189

RD Horní Nětčice

Prodej RD 3+1 s velkou zahradou v Horních 
Nětčicích. Dům je přízemní, má tři pokoje, 
kuchyň s funkčními kachlovými kamny a novou 
koupelnu s WC a menší sklep. Možnost vybu-
dování půdního bytu. 980 000 Kč
 tel. 775 696 185

Byt 3+1 Havířov – Podlesí

Prodej 3+1 s lodžií v Havířově - Podlesí na ul. 
Želivského. Byt se nachází v 1.p/8.p. v cel. revital. 
domu a má 60m2. Byt po rek. - koupelna s vanou, 
WC odděleně, rohová dřevěná kuch. linka.

950 000 Kč
 tel. 775 686 000

Byt 1+1 Havířov

Prodej družst. bytu o velikosti 1+1 (36m2) v 
Havířově, kousek od centra města. Byt se nachází 
v domě po celkové rekonstrukci, má plastová 
okna. Je zde zánovní kuchyňská linka. Parkety.

499 000 Kč
 tel. 775 686 000

Byt 3+1 Kopřivnice

Prodej dr. bytu 3+1 v Kopřivnici, ul. Osvoboditelů, 
4.p., 76m2. Velmi udržovaný byt s prosklenou 
lodžií, PVC okna s moderními roletami, kuch.linka 
s vest.plynovou deskou a elektr.troubou.

840 000 Kč
 tel. 724 670 612

Byt 3+1 Ostrava - Poruba

Prodej bytu 3+1 (68m2) v os. vl. v lukrativní 
lokalitě, na ulici Alžírská v Ostravě - Porubě. Byt je 
v původním udržovaném stavu, PVC okna, 2 bal-
kony. V blízkosti veškerá občanská vybavenost.

990 000 Kč
 tel. 775 696 172

RD Starý Jičín

Prodej RD s dispozici 3+1 ve Starém Jičíně. Ne-
podsklepený, cihlový dům je ve špatném tech-
nickém stavu a je určen k celkové rekonstrukci. 
Současná obytná plocha cca 112m2. 

199 000 Kč
 tel. 775 696 173

RD Vlachovice, Zlín

Prodej RD s dispozicí 3+1 ve Vlachovicích. Dům 
se zast.pl. 389m2 je určen k rekonstrukci pro 
trvalé bydlení, případně jako rekreační chalupa. 
Zahrada s výměrou cca 280m2. Vlastní studna.

550 000 Kč
 tel. 775 696 174

RD Soběchleby RD Bartošovice

Prodej RD se dvěma byt. jednotkami v 
Soběchlebích. Část. zrekonstruovaný patrový 
dům. Obytnou část tvoří dva byty–v přízemí 
prostorný byt 1+KK s komorou, v patře byt 5+1 + 
další dvě místnosti.

Prodej RD s dispozicí 4+1 v Bartošovicích. 
Zastavěná plocha domu cca 150m2 a zah-
rada cca 350m2. Součástí je garáž, technické 
a hospodářské budovy. Nutná rekonstrukce. V 
klidné části obce.600 000 Kč 750 000 Kč

 tel. 775 696 185  tel. 775 696 174

SLEVA

RD Hladké Životice

Prodej samostatně stojícího, nepodsklepeného 
RD o dispozici 5+2 v Hladkých Životicích. K domu 
náleží bývalá hosp. budova, nyní využívána jako 
dílna a garážové stání a pozemek cca 2.300m2.

2 190 000 Kč
 tel. 775 696 172

RD Sudice u Opavy

Prodej RD se zahradou kousek od Opavy v klidné 
obci Sudice. Jedná se RD z roku 1930 o dvou 
podlažích. Na každém podlaží je samostatná 
byt. jednotka o velikosti 3+1 s už.výměrou cca 
200m2. 1 490 000 Kč
 tel. 775 686 000

RD Olomouc - Holice

Prodáme RD 1+1 v Olomouci, místní část Holice. 
Částečně zrek. přízemní dům stojí na pěkném 
tichém místě uprostřed vilové čtvrti. Pozemek 
– dvůr a malá předzahrádka, o celkové výměře 
183m2. 1 290 000 Kč
 tel. 775 696 185

RD Šenov u Ostravy

RD v Šenově ve velmi dobrém tech. stavu, poze-
mek 1.800m2, napojení na obec.vodovod, el., 
odpad do jímky, kanalizace (do r.2014),ÚT, velká 
garáž a sklad – kancelář. Při rychlém jednání sl-
eva. 2 950 000 Kč

 tel. 775 696 184

Administrativní vila, Nový Jičín

Prodej administrativní vily v Novém Jičíně na 
lukrativním místě cca 250m od náměstí. Jedná 
se o volně stojící třípodlažní zděný objekt o 
zastavěné ploše 474m2, užitná plocha činí cca 
900m2. Cena v RK
 tel. 775 696 177

RD Suchdol nad Odrou

Prodej RD v Suchdole nad Odrou na ul. Ko-
menského o zast. ploše 967m2 se zahradou. 
Přízemí:1x nebytové prostory 2+1 a byt. jednotka 
2+1 o vel. 64m2. V 1.patře: dvě byt. jednotky 2+1 
cca 70m2. 2 200 000 Kč
 tel. 775 696 176

Hospodářská usedlost Raškovice 

Prodej hospodářské usedlosti v Raškovicích s 
pozemky cca 14.300m2. Dům před rekonstrukcí, 
budova smíšená - dřevěná/zděná, elektřina zave-
dena, žumpa, vlastní vodovod ze studny s pitnou 
vodou. 2 900 000 Kč
 tel. 775 686 000

RD Všechovice

Prodej zrekonstruovaného RD 3+1 se zahradou 
ve Všechovicích. Jedná se o řadový, částečně 
podsklepený objekt. U domu je široké zastřešené 
zápraží a velká udržovaná zahrada o rozloze 
2.493m2. 2 200 000 Kč
 tel. 775 696 185

RD Šenov u Ostravy

MOŽNÁ SLEVA

RD Soběchleby

SLEVA

RD Kunčice

SLEVA

RD Olomouc - Holice

SLEVA
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Chata Ostravice

Prodej rekreační chaty v obci Ostravice umístěné 
v krásné lokalitě v blízkosti údolí Sepetná. Chata 
je dvoupodlažní s obytným podkrovím, užitná 
plocha je 105m2. Pozemek chaty o výměře 
429m2. 950 000 Kč
 tel. 775 696 177

Chata Krásné Pole

Prodej chaty v atraktivní části Krasné Pole. Chata 
je umístěna v chatařské kolonii, zast.plocha chaty 
je 32m2 a celková plocha pozemku je 400m2. 
Chata je ve spodní části zděná. 

750 000 Kč
 tel. 775 686 000

Nový Jičín, Kopřivnice, Frýdek – Místek,
Frenštát p.R., Odry, Valašské Meziříčí, 
Hranice, Studénka

K Nemocnici 14 (naproti poště), 741 01 Nový Jičín
Tel.:  775 696 171

E-mail: info@rkclaris.cz
Web: www.rkclaris.cz

RD Raškovice

Prodej hospodářské usedlosti v Raškovicích s 
pozemky o rozloze cca 14.300m2. Dům je před 
rekonstrukcí, budova smíšená - dřevěná/zděná, 
žumpa, vlastní vodovod ze studny s pitnou vo-
dou. 2 621 000 Kč
 tel. 775 686 000

Chata s pozemkem, Hnojník

Prodej zahradní chatky 40m2 s pozemkem 
2.300m2 v Hnojníku. V chatce je zavedena 
elektřina, vytápění krbem, užitková voda. 
Vhodné pro rekreaci, velmi klidné místo, veškerá 
občanská vybavenost. 350 000 Kč
 tel. 775 686 000

RD  Hranice

Prodáme podsklepený třípodlažní rodinný dům 
4+1 s garáží v Hranicích, stojící ve vyhledávané 
lokalitě Skalní ulice. V přízemí je vstup, chodba, 
obývací pokoj, kuchyň, jídelna, WC a garáž. 

2 795 000 Kč
 tel. 775 696 185

RD Palkovice

Prodej 2 RD v lukrativní části obce Palkovice. 
Jeden RD určen k rekonstrukci 3+1, podsklepený. 
Druhý RD je po rekonstrukci, 3+1 s jídelnou, 
koupelna s rohovou vanou + wc, kuchyň ve tvaru 
L. 2 500 000 Kč
 tel. 775 686 000

RD Veřovice

Nabízíme exkluzivní rodinný dům ve Veřovicích. 
Dvoupodlažní, velice prostorný dům s garáží pro 
2 auta a okrasnou zahradou o výměře 1.000m2. 
Obytná plocha domu nadstandartních 400m2

2 390 000 Kč
 tel. 775 686 000

RD Frýdek Místek

Nabízíme RD 3+1 v Místku, Pod Štandlem 180m2, 
pozemek cca 1.400m2. Dům je podsklepen, také 
s půdou, a nachází se na krásném klidném místě. 
Topení na plynový kotel, elektřina, voda obecní.

1 790 000 Kč
 tel. 775 686 000

RD Rybí - novostavba

Prodej novostavby RD o dispozici 5+1, který 
se nachází v klidné části obce Rybí u Nového 
Jičína. Pozemek o velikosti 1.700m2, zast. plo-
cha 120m2, už. plocha 206m2. Veškeré sítě na 
pozemku. 4 990 000 Kč
 tel. 775 696 172

RD Rybí - novostavba

Prodej novostavby bungalovu o dispozici 5+kk, 
který se nachází v klidné části obce Rybí u 
Nového Jičína. Oplocený pozemek o velikosti 
cca 1.000m2, zast. plocha činí 140m2, už. plocha 
238m2. 5 049 000 Kč
 tel. 775 696 172

RD Lhotka u Frýdku-Místku RD Vigantice

Prodej RD 4+1 po celkové rekonstrukci /2010-
2012/. Dům je z poloviny podsklepen. Zast.
plocha 150m2, pozemek 1.360m2. Na zahradě: 
okrasné rostliny, dřevěná chatka 2x3,5m, kopaná 
studna.

RD v obci Vigantice 4+kk s garáží a zahradou 
funkčně propojená s dřevěnicí 2+1. Napojeno na 
obec.vodovod,kanalizaci,el.,vl.studna,vytápění-
krb.kamny se vzduchotechnikou a podlahovým 
topením.2 990 000 Kč 2 990 000 Kč

 tel. 775 686 000  tel. 775 696 184

SLEVA

Komerční prostor Nový Jičín

Pronájem zavedeného baru na Hřbitovní ulici 
v Novém Jičíně o rozloze 300m2 s hernou a 
tanečním parketem. Po dohodě možno převzít i 
vybavení baru. Součástí objektu je výtah určený 
k zásobování. 10 000 Kč/měs.
 tel. 775 686 000

Komerční prostor Nový Jičín

Nabízíme volné prodejní prostory na frekven-
tovaném místě v Novém Jičíně, plocha 43,54m2. 
Prostory se nacházejí v 1. patře obchodního 
domu. Cena za pronájem + poplatky cca 3.500,- 
Kč. 7 000 Kč/měs.
 tel. 775 696 173

Roubená chata Horní Bečva

Prodej stylové roubenky 5+kk na polosamotě 
u lesa ve velmi klidném prostředí v části 
„Pod Vysokou“. Pozemek 800m2, příjezd po 
nezpevněné kom., topení lokálními kamny a 
krby, voda ze studny. 1 700 000 Kč
 tel. 775 696 184

Komerční prostor Hranice

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu prostory 
ve zvýšeném přízemí bývalého měšťanského 
domu na Masarykově náměstí v Hranicích. 
Prodejní prostory s kanceláří  a soc.zařízením o 
celk.ploše 80m2. 5 000 Kč/měs.
 tel. 775 696 185

Komerční objekt v Bělotíně

Prodáme komerční objekt na okraji obce Bělotín. 
Velký zděný objekt se sedlovou střechou o 
zastavěné ploše 384m2 a celkové užitné ploše 
610m2. Vhodný k výrobě, obchodu, skladování, 
apod. 4 250 000 Kč
 tel. 775 696 185

Historická vila Jeseník n. O.

Prodej podsklepené historické vily z r. 1897 v Je-
seníku n/O. Kuchyň, jídelna, 6 místností, taneční 
sál. Nemovitost je možné také pronajmout za 
25.000,- Kč/měsíc. Více info u makléře.

Cena v RK
 tel. 775 696 173

Komerční objekt Klokočí, Hranice

Nabízíme k prodeji nepodsklepenou zděnou 
stavbu z cihel s rekonstruovanou střechou, která 
je vhodná k dostavbě podle vlastního záměru. 
Zast.plocha činí 298m2 a nezastavěná část 
pozemku 5.170m2. 1 950 000 Kč
 tel. 603 918 185

Komerční objekt, Partutovice

Prodej rozestavěné budovy v centru Partutovic. 
Objekt byl budován jako víceúčelové zařízení se 
sálem, kancelářemi, byty a prostory pro obchod 
a služby, později měl být přestavěn na pekárnu.

2 205 000 Kč
 tel. 775 696 189

Komerční objekt, Partutovice

K JE
DNÁNÍ

Komerční objekt v Bělotíně

K JE
DNÁNÍ

RD Vigantice

SLEVA

pro
dej/p
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nájem
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Pozemky Lipník nad Bečvou

Prodáme stavební pozemky v centru Lipníku 
nad Bečvou, v lokalitě Nad Seminárkou. Výměry 
jednotlivých pozemků od 923 m2 do 1 086 m2. 
Parcely včetně IS. Klidné a tiché prostředí.

1 118 Kč/m2
 tel. 775 696 189

Pozemky Partutovice

3 lukrativní stavební pozemky v obci Partutovice. 
Jediná zdejší lokalita k výstavbě RD. Výměry: č.1 - 
1.005m2, č.2 - 1.178m2, č.3 - 1.166m2. Pozemky 
jsou připraveny ke stavbě, včetně IS.

500 Kč/m2
 tel. 775 696 189

Nový Jičín, Kopřivnice, Frýdek – Místek,
Frenštát p.R., Odry, Valašské Meziříčí, 
Hranice, Studénka

K Nemocnici 14 (naproti poště), 741 01 Nový Jičín
Tel.:  775 696 171

E-mail: info@rkclaris.cz
Web: www.rkclaris.cz

Pozemek Hladké Životice

Prodej 2 pozemků k výstavbě RD o výměře 
cca 1.000m2 v Hladkých Životicích - podle 
orientačního nákresu. Prodej je možný i po 
částech. Příjezdová cesta s napojením na 
veřejnou komunikaci. 240 Kč/m2
 tel. 775 696 177

Pozemky Jeseník nad Odrou

Prodej stavebních parcel v Jeseníku nad 
Odrou. Jedná se o 4 pozemky s výměrami 
650m2,614m2,623m2 a 650m2 s kompletními IS. 
Jedná se o klidnou lokalitu v obci v zástavbě RD. 
Cena včetně sítí. 400 Kč/m2
 tel. 775 696 174

Komerční objekt Bystřice, FM

Nabízíme k prodeji komerční objekt vhodný 
ke skladování či lehkou výrobu v obci Bystřice 
v okr. Frýdek-Místek. V objektu je velká hala, 4 
kanceláře (15-20m2), kuchyň, WC + koupelna a 
šatny. Cena v RK
 tel. 603 825 247

Komerční objekt Jablunkov, FM

Nabízíme k prodeji komerční objekt vhodný 
jako sídlo � rmy (výroba,sklady a kanceláře) v 
obci Jablunkov, okr. Frýdek-Místek. Na pozemku 
se nachází dvě budovy. Plocha celého areálu je 
5.600m2. Cena v RK
 tel. 603 825 247

Pozemky Hranické Loučky

Prodej stavebních pozemků v celkové výměře 
1.800m2 v Hranických Loučkách. Elektřina na 
pozemku, vody ze studny. Krásné klidné místo s 
dobrou dostupností do Hranic a Nového Jičína.

99 000 Kč
 tel. 775 696 174

Pozemek Bartošovice

Pozemek k výstavbě RD o velikosti 600m2 v obci 
Bartošovice. Veškeré inženýrské sítě u pozem-
ku - voda, plyn, nová elektroskříň, dešťová a 
splašková kanalizace. Pozemek je mírně svažitý.

250 000 Kč
 tel. 775 696 176

Pozemeky Trojanovice

Prodej stavebních pozemků v Trojanovicích v cel-
kové výměře cca 6.000m2. Možnost rozdělení na 
menší parcely cca 2.000m2. K dospozici elektřina 
a plyn. Nádherné místo s dostatkem soukromí.

3 000 000 Kč
 tel. 775 696 174

Pozemek Lichnov u Nového Jičína

Pozemek pro stavbu RD o výměře cca 1.200m2 
v Lichnově, v blízkosti Frenštátu pod Radhoštěm. 
Pozemek lichoběžníkového tvaru je zatravněný, 
rovinatý, oplocený a přístupný z veřejné komu-
nikace. 605 568 Kč
 tel. 775 696 177

Pozemek Bělotín

Prodej stavebního pozemku o výměře 3.620m2 
v Bělotíně nedaleko Hranic, ve velice klidné 
lokalitě. Pozemek je rovinatý, JV orientace s ce-
lodenním sluncem. V současnosti využíván jako 
zahrada. 452 500 Kč
 tel. 775 696 189

Pozemek Štramberk

Pozemek k výstavbě domu ve Štramberku. 
Výměra cca 800m2, možnost napojení na 
elektřinu, obecní vodovod. Pozemek je umístěn 
v klidném prostředí s výhledem na Štramberskou 
trůbu. 540 000 Kč
 tel. 775 696 184

V případě zájmu volejte na 775 696 171!

ZÁLOHA AŽ 70 % IHNED
na prodej Vaší nemovitosti

Prodáváte dům či byt a potřebujete část kupní ceny dříve než 
se prodej zrealizuje?

Máme pro Vás řešení!

Vyplatíme Vám zálohu na kupní cenu již při podpisu 
zprostředkovatelské smlouvy.

Záloha je poskytnuta bezúročně a splatíte ji při prodeji Vaší 
nemovitosti ze získané kupíní ceny.

Pozemek Bartošovice

SLEVA
Pozemky Hustopeče nad Bečvou

Prodej 6 stavebních pozemků v centru Hustopečí nad Bečvou. Parcely mají výměru: 
č.1 – 1476m2, č.2 – 1252m2, č.3 – 1567m2, č.4 – 1718m2, č.5 – 1483m2, č.9 – 1263m2. 
Pozemky jsou kompletně zasíťovány (elektřina, voda, plyn, dešťová i splašková kanali-
zace, veřejné osvětlení). Pěkné a tiché místo. Cena v RK
 tel. 775 696 185
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Opava - Kateřinky Opava - Kateřinky

Opava - Kylešovice Pozemek v Sudicích

Pozemek, který je určen k výstavbě, s výměrou 
869 m2. Rovinatý, situovaný na JZ. Přípojky IS 
jsou v řízení (podzim 2013), a jejich vytvoření je 
již v ceně pozemků. 

Pozemek, který je určen k výstavbě, s výměrou 
1052 m2. Rovinatý, situovaný na JZ. Přípojky IS 
jsou v řízení (podzim 2013), a jejich vytvoření je 
již v ceně pozemků. 

Stavební pozemek určený k výstavbě rodinného 
domu. IS na hranici pozemku. Výměra 950 m2. 
Na pozemku je možno začít stavět. V dosahu je 
veškerá občanská vybavenost. 

Pozemek určen k výstavbě rodinného domu. 
Jedná se o rovinatý pozemek s vlastní studnou 
a plynovou přípojkou. Ostatní sítě v příjezdové 
cestě. Výměra 731 m2.

1 350 000 Kč 1 550 000 Kč

1 550 000 Kč 380 000 Kč

 tel. 777 252 662  tel. 777 252 662

 tel. 608 252 662  tel. 731 282 658

Dolní Náměstí 25, 746 01 Opava
Tel.: 553 653 854, 777 252 662

E-mail: info@rkrealika.cz
Web: www.rkrealika.cz

Opava
RK Realika

Opava - Ant.Sovy Oldřišov Opava - Pekařská Opava 

Byt 3+1 v os.vl. v 7. patře v domě po revitalizaci. 
Plastová okna, plovoucí podlahy, nové rozvody, 
novější kuchyňská linka a v koupelně jsou novější 
obklady. K bytu patří lodžie a sklep. 

Zajímavý byt v 1. p. cihl. domu. 4 obytné místnos-
ti s přísl.. Jedna z nich je bývalý taneční sál. Celk. 
podl. plocha 246 m2. Topení  plynovým kotlem. K 
bytu patří také garáž a dílna.

Nebytové prostory v suterénu. Celk. výměra 
dvou  místností je cca 42 m2. V jedné z místností 
je umístěna malá kuchyňka. V budově je soc. zař. 
a další kuchyňka. Parkování na vl. parkovišti. 

Garáž v lukrativní lokalitě u hřbitova, ve 
společném garážovišti na pozemku Magistrátu 
města. Nemá elektřinu, ale je tam možnost napo-
jení. Možno dokoupit pozemek pod garáží.

999 000 Kč 1 400 000 Kč 849 000 Kč 100 000 Kč
 tel. 731 282 658  tel. 777 252 662  tel. 734 210 063  tel. 777 252 662

Opava - Rolnická Opava - Myslbekova

Byt v os.vl 1+1, 3. p. v pův., ale udržovaném stavu. 
Má nová plastová okna. K bytu patří také sklep. V 
domě je zatím nový výtah a s fasádou se počítá 
do roku 2014. 

Byt v os.vl 1+1, 3. p. v pův., ale udržovaném stavu. 
Má nová plastová okna. K bytu patří také sklep. V 
domě je zatím nový výtah a s fasádou se počítá 
do roku 2014. 

635 000 Kč 949 000 Kč
 tel. 777 732 134  tel. 731 282 658

Opava - U jezera

Řadový RD 4+kk po kompl. rekonstrukcích (kuchyň, koupelna, rozvody, podlahy, 
dřevěná eurookna). Topení plynové a krbem. Podsklepený, garáž, zahrada,  terasa s ven-
kovním krbem. Výměra 272 m2. 

3 300 000 Kč
 tel. 777 252 662

Melč

RD vícegenerační. V příz. 2 pokoje s kuchyní, v patře  3  pokoje a půda. Vytápěn 
elektřinou,  na pozemku  plyn. K domu patří rozlehlé hosp. budovy, využívané jako dílny 
a také garáž. 

1 200 000 Kč
 tel. 734 210 063

Staré Purkartice

Stylová chata po kompletních rekonstrukcích. Nová kuchyň, koupelna, WC, podlahy, 
krb. K domu patří studna, žumpa, dřevník, venkovní posezení a také stáj pro koně. 
Včetně zařízení a vybavení.

1 295 000 Kč
 tel. 777 252 662

Opava - Předměstí

Nadstandardní vila po rekonstrukci v prestižní lokalitě. Má 8 místností, kuchyň vy-
bavenou elektrospotřebiči, 2 koupelny, 4 WC. Terasu, pergolu, venkovní bazén.. Garáž 
+ 2 park.místa. 

7 900 000 Kč
 tel. 777 252 662

PRODÁNO

Opava - Pekařská

PRONÁJE
M
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Gručovice

Prodáme pozemek určený k výstavbě rodin-
ného domu. Na pozemku nyní stojí stará stavba. 
Výměra pozemku je 2162 m2. Inženýrské sítě 
jsou na hranici pozemku. Voda, elektřina i plyn. 

270 000 Kč

Žabeň

RD po rekonstrukci, 5 pokojů, kuchyň, přísl., tera-
sa. Vytápění  kotlem na plyn nebo krbovými kam-
ny. Vytápěná dílna se soc.zař, garáž, přístřešek, 
posezení s krbem,zastřešená terasa.

2 990 000 Kč
 tel. 777 252 662

 tel. 731 282 658

Dolní Náměstí 25, 746 01 Opava
Tel.: 553 653 854, 777 252 662

E-mail: info@rkrealika.cz
Web: www.rkrealika.cz

Opava
RK Realika

Úvalno Opava - Ant.Sovy Kravaře Opava - Liptovská

Pozemek o výměře 4018 m2, určen k výstavbě. 
Veškeré inženýrské sítě, a lze jej podle potřeby i 
rozdělit. Nachází se v klidné centrální části obce. 
V blízkosti je ZŠ i MŠ, restaurace a obchod.

Byt 2+1 v os.vl.,ve IV. NP,neprůchozí pokoje, 
výměra 55 m2. V pův. stavu. Plast. okna, sporák,  
koupelnu obloženou imitací kachliček. Výhodou 
je  JVorientace. Sklep, Dům je po revitalizaci. 

Patrový rodinný dům 5 + 1. Vytápění kotlem na 
plyn. Zateplený, nová okna, nová kuchyň. linka, 
podlahy. Dvůr a hosp. budova  pro uskladnění 
např. kol. Vlastní studna i vodovodní řád. 

Byt 1+1 cca 30 m2 v přízemí  v původním stavu. 
Dlouhodobý pronájem, a je vhodný i pro studen-
ty. Měsíční nájem  5.000,- Kč + služby ve výši 500,- 
Kč + inkaso + kauce 10.000,- Kč + provize RK.

849 000 Kč 820 000 Kč 10 000 Kč/měs. 5 000 Kč/měs.
 tel. 777 732 134  tel. 777 252 662  tel. 731 282 658  tel. 731 282 658

Opava - Bruntálská

RD i k podnikání,  5+1. Dřev.eurookna, plovoucí dřev. podlahy a dlažby,  terasa. Tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva a krb. Veřejný 
vodovod, elektřina, vlastní odpadní jímka. Cca 5000 m2.

6 900 000 Kč
 tel. 777 252 662

Kravaře

RD 5+1, podsklepený,  cca 150 m2. Vytápění je zajištěno kotlem na plyn. Nově je udělána střecha, okna, koupelna a garážová vrata. K 
domu patří také terasa, garáž, zahrada. Pěkná lokalita

2 700 000 Kč
 tel. 608 252 662

Hořejší Kunčice

Vícegenerační RD, započata rekonstrukce. Vytápění  kotlem na tuhá paliva. Napojen na 
kanalizaci, vodu i elektřinu. Plyn je na pozemku. Hosp. budovy, sloužících k ustájení a 
chovu. 

5 500 000 Kč
 tel. 608 252 662

Štěpánkovice

Dvougen. dům s garáží s el. vraty. Samostatné vchody, plyn. topení, měřiče vody a 
elektřiny. Nová zateplená fasáda, okna,  rozvody vody, topení a elektriky. Plov. Podlahy, 
dlažby, nová střecha. 

3 390 000 Kč
 tel. 608 252 662

Staré Těchanovice

Rodinný domek s objektem k podnikání s pilou. Admin. budova, dvě podlaží vhodné 
jako kanceláře nebo k bydlení. Vlastní trafostanice 250KW. Rodinný domek  k rekon-
strukci. K celému areálu je dobrý příjezd a možnost parkování až pro 30 aut. Elektřina, 
vodovodní řád, dvě studny. Cca 12 ha pozemků. 5 500 000 Kč
 tel. 731 282 658

Opava - Jaktař

Prodáme pěkný, udržovaný pozemek, který je určen k výstavbě RD. Na pozemku již stojí 
zděný zateplený zahradní domek, bazén a udírna. Pozemek je udržován jako okrasná 
zahrada. Jeho výměra je cca 940 m2. Již nyní lze využít jako letní, zahradní klidové by-
dlení. Veškeré sítě jsou na pozemku. 2 170 000 Kč
 tel. 608 252 662



Evropský Klub Realitních Kanceláří REALITYEKRK

Opava - Podvihov

Pozemky určené k výstavbě rodinného domu. 
Veškeré inženýrské sítě jsou přivedeny až na 
pozemek. Celková rozloha 3451 m2, ale nelze 
rozdělit na více částí. Podvihov je v dosahu MHD. 

319 Kč/m2
 tel. 731 282 658

Litultovice

Pozemek k výstavbě, výměra 1002 m2. Veškeré 
inženýrské sítě jsou připraveny. Součástí prodeje 
je i projektová dokumentace k výstavbě rodin-
ného domu 5+1 s garáží. Stavební povolení je 
aktivní. 845 000 Kč

Štěpánkovice

Pozemek, určen k výstavbě rodinných domů. 
Inženýrské sítě jsou vedeny v příjezdové cestě. 
Je zde elektřina, voda, plyn i kanalizace. Přesné 
umístění sítí lze zjistit v realitní kanceláři. 

300 Kč/m2
 tel. 731 282 658

 tel. 777 732 134

Dolní Náměstí 25, 746 01 Opava
Tel.: 553 653 854, 777 252 662

E-mail: info@rkrealika.cz
Web: www.rkrealika.cz

Opava
RK Realika

Opava - Haškova Opava - M. Horákové Svatoňovice Opava -Myslbekova

Garsoniéra blízko nemocnice, v 8.patře pan-
elového domu s výtahem. Dům je po revitalizaci. 
K bytu patří lodžie a sklepní koje. Garsonka je v 
původním stavu včetně okna. 

Byt 3+1, 2. p. cihl. domu, 55 m2. Nové stupačky, 
kuchyň. linka a plast. okna. Koupelna upravená. Z 
ložnice francouzské okno. K bytu patří také sklep. 
Dům má novou fasádu a je zateplený.  

Dr.byt  3+1 ve II.NP a jeho podlahová plocha je 
cca 58 m2. Je v původním stavu, nicméně má 
vyměněná okna za plastová a dům je po revital-
izaci. K domu patří část zahrady. 

Byt 2+1 má výměru cca 55 m2, ve 2.p. 
cihl. čtyřpodlažního domu. Je v původním 
udržovaném stavu. Nová plastová okna. Vytápění 
topidlem WAF a v kuchyni a v koupelně elektrick-
ým přímotopem. 420 000 Kč 990 000 Kč 350 000 Kč 5 500 Kč/měs.

 tel. 731 282 658  tel. 777 252 662  tel. 731 282 658  tel. 731 282 658

Budišovice

Prodáme pozemek určený k plnění funkcí lesa v 
katastru obce Budišovice. Celková výměra 1408 
m2

50 000 Kč
 tel. 731 282 658

Litultovice

Dům 3+1 určený k opravám. Nemá koupelnu a má pouze suché WC. Dům není pod-
sklepený, ale má půdu.  Vytápění topidly na tuhá paliva. Má elektřinu, vodu z řádu i 
vlastní studny, plynovou přípojku. K domu patří garáž a stodola. Pozemek za domem by 
se dal využít jako stavební místo. 749 000 Kč
 tel. 731 282 658

Žabeň

RD po rekonstrukci v Žabni. Dům má 5 pokojů, kuchyň, příslušenství, terasu a podstřešní 
prostor. Vytápění je zajištěno kotlem na plyn nebo krbovými kamny. K domu patří 
vytápěná dílna se soc.zař, garáž, přístřešek, posezení s krbem. K dohotovení je také 
připravena zastřešená terasa o výměře cca 20 m2. 2 890 000 Kč
 tel. 777 252 662

Opava - B.Němcové

Byt 3+1 v os.vl. v žádané lokalitě na Kylešovském kopci.  Byt je v cihlovém domě ve 
2.p.,celková plocha 108 m2. Je v původním stavu a připraven k rekonstrukci.  K bytu 
náleží část půdy a dva samostatné sklepy, garáž , ve dvoře domu. Byt má i svojí vlastní 
zahrádku , která je také u domu. 2 222 000 Kč
 tel. 608 252 662

Lhotka u Vítkova

RD připraven k rekonstrukcím a úpravám. Nová plast. okna, kuchyňská linka, el. rozvody a omítky. V koupelně je osazena nová rohová 
vana. Možno využít i jako vícegenerační. Ve sníženém podlaží domu jsou 2 pokoje, koupelna v I.NP jsou 2 pokoje s kuchyňským 
koutem. Garáž. K trv.bydlení nebo k rekreaci.

690 000 Kč
 tel. 731 282 658

Otice

Dvougenerační RD, v přízemí  2+1 , v patře  5+1. Celopodsklepený, vytápění na plyn i TP. Byty prošly částečnou rekonstrukcí. 
Vyměněná okna za plastová (trojsklo), dům je zateplen (16 cm polystyren). K domu patří garáž s elektricky ovládanými vraty, zahrada 
s altánem o celkové výměře cca 800 m2.

Cena v RK
 tel. 608 252 662
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550 000 Kč 1 680 000 Kč

Budišov nad Budišovkou

PRODEJ Halovy objekt o zast. pl. 450 m2 (18 x 25 m),  sv.v. 7,2 m s  mostovým jeřábem s nosnosti 10 t, 
provozními kancelářemi a sociálním zázem. (dohromady cca 60 m2). Kolaudace v r. 2009. Napojení na 
vlastní kioskovou trafostanici a i ostatní  IS (obecni vodovod a kanalizaci, dálkový plynovod). Obslužná 
asfaltová plocha kolem haly činí 1.640 m2.

400 000 Eur
 tel. 774 774 184

Čeladná Kunčice p. Ondřejníkem

PRODEJ Chata s celoročním vyžitím, elektřina, 
voda, septik, z.p. 46 m2, poz. 900 m2 (vlastnictví 
ČR), 1+4 + jídelna, nově upravený polosuterén ( 
sociální zázemí, letní kuchyň, ap.).   

PRODEJ Chata s velkým okolním pozemkem (mý-
tina 1,5 ha). Vhodná celková rekonstrukce, popř.
rozšíření s možností využití celého pozemku. 
Vlastní příjezd, situování v JV svahu.

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

PRONÁJEM obchodního prostoru 260 m v přízem 
s vitráží, zásobovací rampou a parkováním pro 
klientelu. Obchodní dúm mezi ul. Výškovická a 
Jugoslávská u TRAM zast. Karpatská.

PRONÁJEM Plocha 120 m2  v přízemí se samost. 
vstupem (pův. cukrářská výroba) se skladem, 
kanceláří a sociálním zázemím. Možné rozšíření 
plochy o cca 90 m2. Dobrý dojezd a nakládka i 
MHD.40 000 Kč/měs. 13 000 Kč/měs.

 tel. 774 774 184  tel. 774 774 185

Ostrava - Zábřeh Ostrava - Přívoz

PRONÁJEM souboru 3 - 6 kanceláří s vlastní so-
ciálkou v přízemí domu na nám. Jurije Gagarina 
mezi radnicí a poštou. Plocha 66 nebo 78 nebo 
144 m2.  

PRONÁJEM Nebyt. prostory  v přízemí i patře 
obchod. centra Špalíček vedle SM Albert a kul-
turního domu K-trio  na ul Dr.Martínka. Na ak-
tuální nabídku se inf. u správce na tel. čísle.

600 Kč/m2/rok Cena v RK
 tel. 774 774 184  tel. 774 774 183

Slezská Ostrava Ostrava - Hrabůvka

Ostrava
ORSA

Puchmajerova 1799/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Tel.: 596 126 035, 774 774 180

E-mail: orsa@orsa.cz
Web: www.orsa.cz

Ostrava - Hrabůvka

PRONÁJEM Nebytové  prostory  373 m2 v domě na ul. U Haldy. Otevřená plocha s parketovou podla-
hou, donedávna využíváno jako velkoprodejna nábytku. Vstup z čelní strany od ulice. Parkování před 
domem, bezproblémová dostupnost i pro nákladní auta. Nemovitost se nachází na dobře viditelném 
místě v blízkosti rychlostní komunikace R56 ul. Místecká.

1 000 Kč/m2/rok
 tel. 774 774 184

Horní Bečva

PRODEJ  Zděná chalupa před rekonstr., nyní obytná pl. cca 50 m2, 1+1  s koupelnou a wc, další prostory 
v rozestavěném stavu. Zast. půdorys cca 100 m2. Jjihozápadní svah v narmoř. výšce cca 670 m n.m. v 
rozptýlené zástavbě rekreačních domů s výhledem do širokého okolí Horní Bečvy, na Solisko, Kotlová, 
Jezerné. Přístup celoročně po zpevněné obec. komunikaci. Cel. poz. 1.629 m2.

1 490 000 Kč
 tel. 774 774 184

1 360 000 Kč 790 000 Kč

Chata Mladecko Moravice - Mokřinky

PRODEJ Celkově (vně i uvnitř), � remně revital-
izovaná chata, známí oblast. Prodeje včetně 
nového interiéru na míru ve světlém dřevě. Zast. 
pl. 50 m2, pozemek 545 m2, dojezd autem. 

PRODEJ Rekr. chata, z.p. 69 m2, poz. 320 m2, 
elektřina, voda, septik, terasa. Zařízený KK, 
krbová kamna, sprcha. Krásné prostředí u řeky 
Moravice.  Celoroční dojezd, lesy, příroda. 

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

3 980 000 Kč 30 000 Kč/měs.

Fulnek Ostrava - Radvanice

PRODEJ vyhlášené restaurace, kuchyně v nerezu, 
� remní bowling, nadstřešená venkovní terasau a 
pozemek k využití. Vše u výpadovky. K dispozici 
upravený byt 1+4 a možnost úpravy podkroví.

PRONÁJEM souboru nemovitostí  - vila pro sídlo 
� rmy s dílenským zázemím, možno i v kombinaci 
s bydlením. Dílna/sklad cca 40 m2, ostatí pros-
tory k administraci a bydleni celkem cca 230 m2.

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 184

700 Kč/m2/rok 700 Kč/m2/rok

Ostrava - Přívoz Ostrava - Přívoz

PRONÁJEM Samostatná část vytápěné výrobní 
haly, celkem 290 m2 nečleněné plochy, pojez-
dový jeřáb 3,2 t, provozní kancelář, malé sociální 
zázemí. Venkovní dlážděná plocha, využití VZV, 
apod.

PRONÁJEM Objekt ve výrobním areálu. 
Vytápěné, výrobně-sklad. prostory v přízemí, 
celkem 373 m2, vč. zázemí  (pův. zámečnická a 
kovoobráběcí výroba. 

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

600 Kč/m2/rok 7 200 Kč/měs.

Ostrava - Zábřeh Ostrava širší centrum

PRONÁJEM Obchodní  prostory 50 až 495 m2 v 
1.p. s bezbariérovým přístupem v obchodním 
domě vedle Lídlu mezi ul. Výškovická a Jugos-
lávská u MHD zastávky “Karpatská”.

PRONÁJEM nebyt.prostor 75 m2, přízemí, 
skleněná vitráž, vlastní wc, kuchyňka. Za sykoro-
vým mostem nad ul. Bohumínskou. Uvedená 
cena bez služeb: 

 tel. 774 774 184  tel. 774 774 184

Ostrava - Přívoz

NOVIN
KA

Ostrava - Přívoz

OBNOVENO
Fulnek

NOVIN
KA
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Kunčice pod Ondřejníkem

PRODEJ Stavební parcely 3.448 m2 (prodej pouze v celku),  šířka strany podél přístupové asfaltové 
obecní komunikace - cca 60 m, délka - cca 70 m, pro� l rovinatý, povrch zatravněný, slunečný. Pohle-
dový horizont nabízí horský masív Stolové a Pusteven. Veškeré IS vč. telekomunikačního kabelu vedou 
podél přístupové asfaltové cesty a hranice pozemku, kanalizace v místě není.

1 250 000 Kč
 tel. 774 774 184

PRONÁJEM Ul. Šenovská, samost. objekt, už. pl. 
550 m2, z toho 240 m2 vcelku. Využitelné pro 
lehkou výrobu, skladování, apod. Velmi dobrá 
orientace místa a dojezd, vč. MHD.

PRONÁJEM ul. Dostojevského, sekce kanceláří, 
203 m2 (9), z toho 1x 30 m2, celé 2. NP. Vlastn so-
ciální zázemí, kuchyňka, dvorní parking. Struktur. 
kabeláž vč. internetu, úsporný provoz. 

25 000 Kč/měs. 1 000 Kč/m2/rok
 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

Slezská Ostrava Ostrava - centrum

PRONÁJEM Nevytápěný, zateplený sklad, 470 m2 
nebo 2 samostatné části 230 a 240 m2, sv.v. 2,60 
m. Umístění ve střeženém výrobním areálu se 
snadným dosahem a dojezdem na ul.Šenovské.

PRODEJ 3  garáží  ve dvorním traktu bytových 
domů v centru města. Vjezd průjezdem domu 
č.p. 113, ul. Českobratrská 22, naproti restauraci 
Baník vedle MHD zast. Husův Sad. 

360 Kč/m2/rok 750 000 Kč
 tel. 774 774 185  tel. 774 774 184

Slezská Ostrava Ostrava - centrum

Ostrava
ORSA

Puchmajerova 1799/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Tel.: 596 126 035, 774 774 180

E-mail: orsa@orsa.cz
Web: www.orsa.cz

Vratimov

PRODEJ Oplocená rovinatá stavební parcela 1.865 m2 (17 x 110 m) přístupná z  obecní zpevněné 
komunikace ul. U Rozvodny, se zahradní zděnou chatou 1+1 ( 4,5 x 4,5 m). Podsklepeno, vodovod, 
elektřina. Možnost výstavby RD.

690 000 Kč
 tel. 774 774 184

Čeladná

PRODEJ  Prodej stavebního pozemku o výměře 2.442 m2, Čeladná, lokalita Pod Smrčkem. Rozptýlená 
podhorská zástavba. Mírně svažitý, západní svah, povrch travnatý, přístup po obecní komunikaci. 
Elektřina a vodovod vedle pozemku, odpady možno přes domovní čističku do vodoteče na hranici 
pozemku.

585 Kč/m2
 tel. 774 774 184

Staré Hamry

PRODEJ Oplocený pozemek 1.400 m2 s dřevěnou rekreační stavbou s č.e. v horším technickém stavu. 
Stavba/chata má zast. pl. 95 m2, elektro přípojku, přívod vody z vlastní studny vykopané na pozemku. 
Pro� l pozemku je mírně svažitý, slunečný orientován na jih. Pozemek se nachází v chatové osadě s 
celoroční bezproblémovou dopravní dostupností po asfaltové resp. zpevněné komunikaci.

700 000 Kč
 tel. 774 774 184

Děhylov, okr. Opava

PRODEJ 3 stavebních pozemků, každý o výměře 1660 m2 v mírném svahu s celodenním slunečním 
svitem k výstavbě RD. Nová příjezdová cesta s asfaltovým povrchem a vývody všech inž. sítí přímo na 
pozemcích. Velmi dobrý dosah Ostrava, Hlučín i Opava.

1 200 Kč/m2
 tel. 774 774 185

320 Kč/m2 320 Kč/m2

Šenov/Václavovice Slezská Ostrava

PRODEJ stavební parcela 1.924 m2 pro stavbu 
RD. Elektro přípojka na pozemku, voda cca 30 m 
od hranice. Přistup po obecním pozemku. Par-
cela se nachází poblíž ulice Škrbeňská.

PRODEJ ul. Koněvova, oplocený stavební poze-
mek, 1.805 m2. Na pozemku chatka a upravený 
vjezd s bránou a brankou. K dispozici všechny inž. 
sítě. MHD Trolejbus

 tel. 774 774 184  tel. 774 774 185

Vratimov

SLEVA

SLEVA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Cena v RK Cena v RK

Slezská Ostrava Ostrava - centrum

PRONÁJEM Ul. Na Burni, nová sekce, 70 m2, 3 
místn. (14, 18 a 20 m2), možno rozdělit. Nové 
zázemí (kuchyňka, toalety), dostatečný parking .  
Úsporný objekt, výhody pro 1. níjemce.

PRONÁJEM ul. 28. října, kanceláře bez pořiz. in-
vestic  (úspora až 60 % � x. nákladů). Okamžité 
využití IT, prezentace, salonků, profes. recepce, 
parkingu. Krátko, středně i dlouhodobě.

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

45 000  Kč 236 000 Kč

Ostrava - Hrabůvka Ostrava - Vítkovice

PRODEJ místa  k dostavbě garáže v proluce mezi 
garážemi vč. stavebního povolení a oceli k pro-
pojení. Využití 2 podélných zdí, plocha 26 m2 
(3,80 x 6,,80  m). Vlastní dokončení cca 30.000 Kč.

PRODEJ Prostorná garáž, ul. Závodní, 26 m2 (4 x 
6,50 m) s elektřinou. Nadstandartně provedná, 
cihlená stavba, zateplení, podhled s osvětlením, 
keramická dlažba, zakázková ocelová vrata. 

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

Ostrava - centrum

NOVIN
KA

NOVIN
KA

SLEVA
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Ostrava - Muglinov

PRODEJ dr. bytu 2+1 o ploše 43 m2, s možností převodu o osobního vlastnictví. Byt je  v 1. p. (2.NP) 
osmipodlažního panelového domu na sídlišti Muglinov, ul. Švédská.  Byt má plastová okna a zcela 
nově v něm byly provedeny nové omítky s bílou malbou, vyměněny interiérové dveře a položena 
plovoucí podlaha. Vytápění ústřední dálkové DALKIA (vč. dodávky teplé vody).

590 000 Kč
 tel. 774 774 184

PRONÁJEM 2+1 s fr. oknem , plocha 59 m2, 
kompletní zcela nová rekonst. ÚS topiní s dálk. 
ohřevem (DALKIA). Ulice Uhelná. K uvedené ceně 
se připočítávají služby cca 3.000 Kč

PRONÁJEM bytu 4 + KK, 160 m2, ve 2. NP (podk-
roví) RD. Zařízený KK, jídelna, OP s krbem. Vlastní 
vjezd s nadstřšeným parkováním, zahrada.Kom-
fortní bydlení manažerského typu.

6 000 Kč/měs. 15 000 Kč/měs.
 tel. 774 774 184  tel. 774 774 185

Moravská Ostrava Polanka nad Odrou

PRONÁJEM  RD, ul. 1. května, manažerské by-
dlení, 4 + KK, 160 m2, , vstupní hala a 2 úložné 
komory, zahrada, vlastní příjezd a nadstřešené 
stání. Zařízené s možností doplnění. 

PRONÁJEM Samostatná 1/2 RD, 200 m2 k rodin-
nému bydlení nebo ubytování pracovníků. Celá 
zahrada s pergolou, parkování, samostatné 
smlouvy na dodávky energií. Podkroví bez 
členění.15 000 Kč/měs. 19 000 Kč/měs.

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

Ostrava - Polanka nad Odrou Ostrava - Vřesina

Ostrava
ORSA

Puchmajerova 1799/9, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Tel.: 596 126 035, 774 774 180

E-mail: orsa@orsa.cz
Web: www.orsa.cz

Ostrava - centrum

PRONÁJEM  3+1 s lodžií, pl. 80 m2, komplet vybavený nábytkem. Ústřední dálkové vytápění vč.teplé 
vody (DALKIA). Panelák na ul. 30.dubna.  Koupelna sádrokartonové zdivo, vana, keramický obklad. WC 
samostatné. Kuchyně, obývací pokoj a ložnice jsou samostatně přístupné z předsíně, dětský pokoj  
prostupem přes hlavní obývací pokoj. Do uvedené ceny není započtena elektřina a plyn.

12 000 Kč/měs.
 tel. 774 774 184

Vratimov

PRODEJ 2+1, rdužst., bez balk., plocha 52 m2, 2.p., bez výtahu, nová kuchyň, koupelna i wc ( před 5ti 
lety). Ústřední dálové  vytápění vč ohřevu teplé vody. Dlažby, plovoucí podlahy. Všechny místnosti 
jsou samostatně přístupné z předsíňové chodby. Jedná se o tzv. prostřední byt se všemi okny na jih.   
Ul. Na příčnici.

650 000 Kč
 tel. 774 774 184

830 000 Kč 580 000 Kč

Ostrava - Zábřeh Ostrava - Poruba

PRODEJ Ul. Markova, dr. byt 1+2, 3. NP (8), 
celkově zrekonstruovaný a zařízený v plně revi-
talizovaném domě. Kvalitní vybavení a zařízení, 
vhodné jako investice k pronajímání. 

PRODEJ ul. Francouzská, byt 1+2, 53 m2, 4. NP (5). 
Malé dr. nájemníků, prázdný, čistý k modernizaci. 
Dům po revitalizaci.

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Ostrava - centrum

PRODEJ: 2+1, os.vl., v 1.p (2.NP), bez balkonu, plocha 56 m2, po rekonstrukci, provedena dílčí stavební 
změna - vybourána příčka mezi komorou a kuchyní. Prostorný sklep. Ústřední dálkové vytápění vč. 
teplé vody (DALKIA). Všechy místnosti samostatně přístupné z předsíňové chodby. Pokoje parketové 
podlahy, předsíň a kuchyně linoleum s dřevěným dekorem. Ul. Gregorova.

1 200 000 Kč
 tel. 774 774 184

35 000 Kč/měs. 18 000 Kč/měs.

Ostrava - Michálkovice Ostrava - Poruba

PRONÁJEM Velmi pěkné místo s výhledem do 
zeleně, zařízený 1+5, 170 m2, moderní kon-
cepce, 2x koupelna, 2x šatna, terasa s krbem, 
klimatizace, centrál. vysavač, garáž. K využití po 
1.11.2013.

PRONÁJEM Ul. Pod Nemocnicí, 1+5, 2x koupelna, 
spojený prostor KK, jídelny a OP s krbem, ve 2. NP 
3 pokoje, velká terasa s výhledem. Plně zařízeno, 
velmi dobrý dosah a doprav. obslužn.

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

PRONÁJEM, ul. Korunní, cihlový dům, 3.p, 1+1, 36 
m2, plně zařízený pro 2-3 osoby. Vlastní plynový 
kotel ÚT a ohřev vody. Vlastní smlouvy s doda-
vateli energií, dlouhodobý pronájem.

PRODEJ RD k rekonstrukci, nyní dispozičně 4+1, 
terasa a samostatné stojící garáž na celkovém 
pozemku 250 m2. Ulice Koblovská, cca 100 m od 
náměstí.

5 000 Kč/měs. 1 210 000 Kč
 tel. 774 774 185  tel. 774 774 184

Ostrava - Mariánské Hory Ostrava - Petřkovice

3 300 000 Kč 4 150  000 Kč

Ostrava - Nová Ves Bolatice, okr. Opava

PRODEJ Ul. Valašská, za resz U Boříka. V 1. NP 
užíván byt 1+2 s terasou, garáží a přísluš. Ve 2. NP 
s mezonetem prostor pro další pokoje n. samost. 
byt.  Dobrý dosah autem i MHD.

PRODEJ Jednogenerační RD, moderní koncepce 
se samost. garáží, z.p. 162 m2, pozemek 811 m2. 
Úprava podkroví novým vlastníkem. OV centrum 
26 km, OP 15 km. Financování z HÚ, bezplatné 
vyřízení.

 tel. 774 774 185  tel. 774 774 185

NOVIN
KA

NOVIN
KA

Ostrava - Muglinov

NOVIN
KA

Bolatice, okr. Opava

SLEVA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

SLEVA
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Prodej -RD- Vežky

RD 5+1,zahrada. Započata rekonstr.(plast.okna, 
voda, odpady a el.) Přízemí: obývací pokoj, 
kuchyně+jídelna, pokoj, koupelna,WC. Patro: 
3pokoje koupelna, WC. Kupní cena+4% daň z 
převodu nem. 999 000 Kč
Zn: 13-142 tel.  733 718 819

Prodej -RD- Holešov

RD 6+1. Přízemí: 2 pokoje, dílna, tech. místnost. 
Patro: 4+1( chodba, jídelna, kuchyně+ spíž, obýv. 
pokoj, ložnice, 2 pokoje, koupelna,WC). Vytáp. 
plyn. ústřední+ krbové. Zahrada 330 m2

1 665 000 Kč
Zn: 11-137 tel. 733 718 819

Prodej -RD- Lukoveček Prodej -RD- Přílepy Prodej -RD- Hulín

Prodej -RD- Holešov

Prodej  -RD- Vítonice Prodej -RD- Žeranovice Prodej -RD- Bílavsko Prodej -RD- Blazice

RD 4+1 se zahrádkou.Přízemí: kuchyň+jídelna, 
obývací pokoj, ložnice, WC, koupelna, komora 
a tech.místnost. Nově vnitřní omítky a podlahy. 
Patro: pokoj, komora. Vytáp. akumul. a kachl. 
kamny.

RD4+1  se zahradou. Chodba, 2pokoje, kuchyň, 
komora, obývací pokoj, ložnice a zrekonst. 
koupelna se sprch. koutem. Vytápění ústřed. 
plynové, vlastní studna+obecní voda.Část domu 
podsklepena.

RD 4+1 po rekonstr.(střecha, zatepl. zadní části 
domu, okna, dveře, podlahy, kuchyň. linka).
Přízemí: zádveří, kuchyň+ jídelna, obývací pokoj, 
WC, koupelna, prádelna.Patro: ložnice, 2 pokoje.

RD 5+2+G po rekonstrukci. Přízemí: 2+1(70m2), 
koupelna se sprch. koutem, WC. Patro: 
3+kk(85m2), koupelna, WC. Voda i kanaliz. 
obecní, elektř. 230/400V, vytápění plyn. kotlem. 
Zahrada 342m2

Podsklepený RD 5+1 se zahradou k rekonstrukci.  
Veškeré sítě zavedeny.  Vlastní studna. Dům je 
podsklepený. Za domem se nachází stodola. K 
domu lze přikoupit zahradu až 3 230 m2.

RD 5+1 s garáží po rekonstr. Přízemí: hala, pokoj, 
koupelna, kuchyň a tech. místnost. Patro: obýv. 
pokoj, kuchyň s jídelnou, 3pokoje, wc, koupelna. 
Vytáp. plyn. a TP. Voda: studna i obecní.

RD 3+1+G po částeč. rekonstr.(střecha, rozvod 
topení a elektř. v Cu, okna, otop. tělesa). V pod-
kroví možno další místnosti. Odpad septik s 
přepadem, elektroinstal. 220/380, plyn u domu.

RD 3+1 po částečné rekonstrukci( rozvody tope-
ní i elektřiny v Cu, přípojka plynu i obecní vody, 
okna, dveře, podlahy, izolace  zdiva). Zastavěná 
plocha domu 169 m2, pozemek celkem 1075 m2.

1 299 000 Kč 890 000 Kč 1 790 000 Kč

3 360 000 Kč

650 000 Kč 2 560 000 Kč 1 050 000 Kč 790 000 Kč

Zn: 13- 036 tel. 603 824 786 Zn: 13- 101 tel. 603 824 786 Zn: 12-039 tel. 603 824 786

Zn: 13-063 tel. 733 718 819

Zn: 13-116 tel. 603 824 786 Zn: 12-240 tel. 603 824 786 Zn: 13-080 tel. 603 878 574 Zn: 13-057 tel. 603 878 574

Prodej -RD- Brusné Prodej -RD- Kroměříž Prodej -RD- Holešov

RD 2+1 se zahradou. Chodba, kuchyně, obývací 
pokoj, ložnice a koupelny. Možnost rozšíření 
o půdní vestavbu. Dům je napojen na vlastní 
studnu, topení ústřed. plyn., střecha sedlová 
plechová. 

RD 4+kk v obci Trávník. Dispozice bungalovu: 
kuchyně s obýv. pokojem, vstup na terasu, 
ložnice, dětský pokoj, pracovna, tech. místnost, 
koupelna, WC. Vytápění podlah. Celkem poze-
mek 811m2.

Podsklep. RD 3+1 se zahradou.Přízemí: kuchyně, 
2pokoje, spíž, koupelna a WC. Patro: 1pokoj a 
prostorná půda, vytápění je plyn. wafkami. K 
domu přináleží  menší zděná kůlna, zahrada 498 
m2.Cena v RK 1 650 000 Kč 1 980 000 Kč

Prodej -RD- Bystřice p.H. Prodej -RD- Bystřice p.H.

Prodej -RD- Holešov

Provedeny sanační práce a příprava na rekon-
strukci. Nová možná dispozice: hala, obývací po-
koj, kuchyně+jídelna, komora, koupelna, prádel-
na a 2 sklady. Patro: 3 pokoje, šatna, koupelna a 
WC. 

Cihlový RD 4+1. Přízemí: kuchyně, obývací pokoj, 
ložnice, koupelna a WC. V patře 2 pokoje, WC, 
možnost půdní vestavby. Ústřed. vytáp. plyn.+ 
topení na TP, vod. sít,  studna. Zahrada  653 m2.

RD 4+1+garáž po rekonstrukci v roce 2010 
( zateplený,okna, krytinu, dlažby, podlahy). 
Vytápění je ústřed. plyn. Dům nabízí možnost 
spojení bydlení s drobným podnikáním.Částečně 
podsklepen.

890 000 Kč 1 600 000 Kč

2 045 000 Kč

Zn: 12-254 tel. 733 718 819 Zn: 12-297 tel. 733 718 819

Zn: 11-119 tel. 603 824 786

Zn: 13-113 tel. 733 718 819 Zn: 13-108 tel. 733 718 819 Zn: 13-026 tel. 733 718 819

Bystřice p. Host., Holešov, Hulín
Realitní kancelář HEUREKA, s.r.o.

www.rkheureka.cz

Prodej - Rodinný dům - Bystřice p.H. Prodej -RD- Bystřice p.H. Prodej -RD- Bystřice p.H. Prodej -RD- Bystřice p.H.

RD 4+1+zahrádka Přízemí: kuchyň+jídelna, 
obývací pokoj, WC. Patro: 3 pokoje, šatna, 
koupelna+vana+sprch.kout, WC.  Podkroví 
1pokoj. Vytápění plyn. kotel, voda i kanalizace 
obecní, 230/400 V.

RD v blízkosti centra. Přízemí:  2 pokoje, kuchyň, 
WC, hala, v patře 3 pokoje s koupelnou a 
WC.Vytápění  ústřední plynové, voda z vlastní 
studny, kanalizace obecní. Za domem garáž a 
kůlna.

RD 3+1 po rekonstr. r. 2007 (rozvody vody, 
částečně elektřiny, podlahy, okna,  koupelna). 
Voda obecní, septik s přepadem, 220/380, 
vytápění TP kotel a kotel se zásobníkem, plyn 
před domem.

RD 3+1, vyměněná okna, kuchyň, obývací po-
koj, ložnice a pokojík. Možnost další místností 
na půdě. Vytápění ústřed. topením, kotel naTP. 
Vlastní studna nebo obecní, septik s přepadem.

1 900 000 Kč 1 290 000 Kč 1 200 000 Kč 1 390 000 Kč
Zn: 12-141 tel. 603 878 574 Zn: 12-277 tel. 603 878 574 Zn: 12-228 tel. 603 878 574 Zn: 12- 215 tel. 603 878 574

Prodej -RD- Bystřice p.H.

SLEVA

Prodej -RD- Holešov

SLEVA



REALITY EKRK
reality z Vaší lokality

www.ekrk.eu

Prodej -RD- Bystřice p.H.

RD 3+1 s možností půdní vestavby .Nová 
střecha vč. krovu, vlastní studna, odpad kanali-
zace. Ústřední vytápění na TP + elektrokotel, 
el.230/400 V. Plyn a obecní voda před domem.

550 000 Kč
Zn: 13-010 tel.  603 254 723

Prodej -RD- Bystřice p.H.

RD 5+2. Levá str. 3+1, kuchyň, 2x pokoj, 
koupelna,WC,chodba. Pravá str. 2+1, kuchyň, 
pokoj, koupelna,WC,chodba. Patro 2 pokoje a 
půda. Vytápění plyn i TP, voda a kanal. obecní, 
el.230/400V 1 290 000 Kč
Zn: 12-245 tel. 603 254 723

Prodej -RD- Horní Újezd Prodej –RD- Bystřicep.H. Prodej -RD- Slavkov p.H.

Prodej - Pozemek – Chvalčov

Pronájem -RD-Bystřice p.H. Pronájem -BT-Bystřice p.H. Pronájem -BT -Bystřice p.H. Pronájem -BT- Bystřice p.H.

Řadový RD určený k celkové rekonstrukci v 
klidné lokalitě. Vytápění lokální na TP, suché WC. 
Vedlejší zděné prostory se dají využít jako dílna, 
garáž, sklad na palivo, pozemek 787m2.

Na náměstí v Bystřici p.H. Přízemí: obchod cca 
200m2 a sklad.prostory. 1 a 2 patro: byty 3+1, 
nová plast. okna. Vytápění el, voda a kanalizace 
obecní, el. 220/380 V, ohřev vody el. bojler.

Dispozice domu 2+1 v přízemí, v patře 
2+1,vytápění na TP, zaveden i plyn, voda a kanali-
zace obecní, elek. 230/400 Za domem dílna a 
sklad. Zastavěná plocha 80 m2, poz.+zahrada 
434m2.

Exkluzivní rovinatý pozemek určený pro stavbu 
rodinného domu o výměře 1.350 m2 obdé-
lníkového tvaru 20 x 67 m situovaný v  lokalitě 
Kroužky. Inženýrské sítě na hranici pozemku.

 RD 5+1 s garáží a zahradou.1. NP zádveří, hala, 
obyvací pokoj, kuchyně, WC. Ve 2.NP 3 pokoje a 
koupelna + WC. Vytápění plyn., voda a kanalizace 
obecní. El 230/400V. Nájem 7 500 Kč + inkaso.

Bezbariérový BT 1+kk o velikosti 35m2.  Na pod-
lahách pokojů je laminátová podlaha, na chodbě, 
v koupelně a oddělené toaletě dlažba. Dům i byt 
jsou v perfektním stavu. 5000 Kč + inkaso

BT 2+kk v 1 patře. Vybaven kuchyňskou linkou 
a sporákem. Na podlahách zachovalé parkety. 
Součástí bytu je balkon a sklep. Dům je po 
vydařené revitalizaci. 6100 Kč vč. Inkasa.

Nadstandartní byt 3+1 s balkonem. Nová kuchyň 
na míru s vestavnými elektrospotřebiči. By-
tový dům je po kompletní revitalizaci.Možnost 
pronájmu garáž za dobrou cenu. 8400 Kč vč. 
Inkasa.

350 000 Kč 6 900 000 Kč 1 090 000 Kč

1 390 000 Kč

7 500 Kč/měs. 5 000 Kč/měs. 6 100 Kč/měs. 8 400 Kč/měs.

Zn: 10-048 tel. 603 254 723 Zn: 13- 146 tel. 603 254 723 Zn: 12-206 tel. 603 254 723

Zn: 12-282-1 tel. 603 254 723

Zn: 13-099 tel. 733 349 600 Zn: 13-137 tel.733 349 600 Zn: 13-136 tel. 733 349 600 Zn: 11-209 tel. 733 349 600

Prodej -RD- Rusava Prodej -RD- Vítonice Prodej -RD- Kelč

RD po rekonstr. Přízemí: obývací místnost, 
kuchyň a jídelnou, 2 ložnice a koupelna,WC. 
Vytápění: kachlová kamna, otevřený krb, krbová 
kamna, el. přímotopy, voda obecní, veřejná 
kanalizace. 

RD 6+2. Krom obytné části se usedlost sestává 
z kovárny, garáže, stodoly, chlévu a dílen. V r. 
1990 nové rozvody elektriky 230/400V, ústřední 
vytápění na tuhá paliva + plyn, pozemek 
1.393m2.

RD má novou střeš. krytinu. Plyn.ústřední vytáp., 
voda obecní, septik, elektřina 230/400V. Koupel-
na, WC, kotelna v přízemí, v patře 3 pokoje. Za 
domem dílna, sklad, chlévy, garáž a stodola .

1 900 000 Kč 1 290 000 Kč 385 000 Kč

Prodej -RD- Kroměříž Prodej - Rodinný dům - Chvalčov

Prodej -RD- Bystřice p.H.

Cihlový RD 6+ 2+G. V 1. NP kuchyně, obývací 
pokoj, wc.2. NP 3pokoje, koupelna, WC. 3. NP 
2 pokoje, koupelna,WC. Vytápění elektřinou v 
kombinaci s krbovými kamny. Za domem okras-
ná zahrada.

Podsklep. RD, 3+kk v přízemí, v patře 4+1.Elekt. 
ústřední vytápění, vlastní studna, kanalizace 
obecní, elektřina 230/400V. Průjezd lze upoužít 
jako garáž. Za domem přístavby (dílna a sklad).

RD k rekonstrukci.Přízemí: 3 místnosti, schodiště.
Patro: koupelna+WC, 3pokoje s krbem.Voda i 
kanalizace obecní, topení lokální na TP nebo el. 
přimotopy.V r. 2013 nová střecha, krov i okapy. 

2 990 000 Kč 950 000 Kč

348 000 Kč

Zn: 13-079 tel. 603 878 574 Zn: 10-072 tel. 603 254 723

Zn: 13-128 tel. 733 349 600

Zn: 13-051 tel. 603 254 723 Zn: 12- 026 tel. 603 254 723 Zn: 12-205 tel. 603 254 723

Bystřice p. Host., Holešov, Hulín
Realitní kancelář HEUREKA, s.r.o.

www.rkheureka.cz

Prodej -BT- Zlín Prodej -BT- Bystřice p.H. Prodej -BT- Bystřice p.H. Prodej -BT- Bystřice p.H. 

BT 3+1 po částeč. rekonstrukci (koupelna+wc, 
podlahy, dveře, kuchyně). Byt je v klidné lokalitě 
plné zeleně, opravené chodníky a cesta.  Do 10 
min obchodní centrum Tesco. Doporučujeme.

BT 3+1, 90 m2 v 1. nadzemním podlaží. Byt je 
prostorný a slunný, má moderní dispozici, je 
samostatně vytápěn plynovým kotlem. K bytu 
náleží sklep, zahrádka, společné sklep. prostory 
a garáž.

BT 2+1 v 5. patře, 54m2. Dům je po revitalizaci 
Dispoziční řešení velmi dobré, byt má prostornou 
chodbu, samostatné vstupy do obou pokojů, 
prostorná kuchyň s místem pro jídelní kout.

BT 4+1 s garáží a zahrádkou v cihlovém bytovém 
domě, 82 m2.  Byt má zděnou koupelnu a samo-
statné WC,  vyměněná plastová okna,  na podlaze 
parkety, vlastní plynové ústřední topení. 

1 249 000 Kč 990 000 Kč 820 000 Kč 1 290 000 Kč
Zn: 13-097 tel. 733 349 600 Zn: 12-196 tel. 603 254 723 Zn: 13-073 tel. 603 254 723 Zn: 13-091 tel. 603 254 723

Prodej -RD- Bystřice p.H.

Cena k je
dnání

Prodej -BT- Zlín

Cena k je
dnání



Evropský Klub Realitních Kanceláří REALITYEKRK

Prodej -BT- Morkovice

BT 3+1 s balkonem, 80 m2. K bytu patří 2 sklepy. 
V obytných místnostech parkety, kuchyň dlažba, 
chodba PVC. Byt má samostatné plyn. vytápění, 
nízké celkové měsíční náklady na bydlení. 

850 000 Kč
Zn: 12-208 tel.  603 878 574

Prodej -BT- Bystřice p.H.

BT 2+1 s balkonem v cihlovém bytovém domě. 
Byt má vkusně zrekonstruovanou koupelnu 
se sprch. koutem i vanou, plast. okna, pěknou 
kuchyňskou linku. Vlastní plynové vytápění. K 
bytu je sklep. 1 070 000 Kč
Zn: 12- 024 tel. 603 878 574

Prodej -BT- Holešov Prodej -BT- Holešov Prodej -BT- Holešov

Prodej - BT- Bystřice p.H 

Prodej -CH- Přílepy Prodej - CH- Bystřice p.H. Prodej -CH- Rusava Prodej-CH- Chvalčov

Zrekonstruovaný BT 2+1 s lodžií, 54 m2. Nově 
koupelna, podlahy a kuchyň.Prostorná chod-
ba s odkládací stěnou a vestavnou skříní, 2 
neprůchozí pokoje, kuchyň + jídel. kout,  koupel-
na, WC.

BT 2+kk o 51 m2.V bytě se nachází chodba, 
kuchyň, obývací pokoj s jídelnou, ložnice, 
koupelna, WC. Bytová jednotka má samostatné 
plynové vytápění. K bytu náleží sklep a zahrádka 
s posezením.

BT 2+1 s lodžií, 57 m2. V bytě jsou 2 neprůchozí 
pokoje, kuchyň s jídelnou, chodba s vestav. skříní, 
koupelna,WC.Byt má nová plast. okna, je celkově 
udržovaný a má příjemný výhled do zeleně.

BT 3+1 91m2, nachází se ve 2.patře. Výhodou jsou 
neprůchozí pokoje, kuchyň se samostatnou spíží, 
šatna, lodžie po celé šířce bytu. Topení ústřední 
plynové.  Součástí prodeje je zděná garáž. 

CHata 4+1. V přízemí se nachází větší pokoj s 
terasou, pokoj, kuchyňka a WC. Patro: 2pokoje 
s balkónem. Vytápění kamny na TP s průduchy, 
voda z vlastní studny, elektřina zavedena, septik. 

Chata v OV se zahradou o ploše cca 800m2. 
Na udržované zahradě jsou vzrostlé ovocné 
stromy, studna. Chatka s pozemkem se nachází 
v Záhrádkářské kolonii Zábřeh. Doporučujeme.

Chata 3+1. Součástí chaty je pěkný a udržovaný 
pozemek, s vlastní studnou. Topení je zajištěno 
krbovými kamny. Zastavěná plocha 40m2, poze-
mek celkem 600m2. Klidné místo pro odpočinek.

Chata je přízemní, částečně podsklepena. 
Dispoziční řešení: veranda, sklad, společenská 
místnost s kamny na tuhá paliva, místnost s 
chemickým WC. Elektřina zavedena, voda ze 
studánky.

960 000 Kč 990 000 Kč 770 000 Kč

1 250 000 Kč

790 000 Kč 84 000 Kč Cena v RK 215 000 Kč

Zn: 13-077 tel. 603 824 786 Zn: 13-114 tel. 603 824 786 Zn: 12- 223 tel. 603 824 786

Zn: 13-049 tel. 733 718 819

Zn: 13-058 tel. 603 824 786 Zn: 13-125 tel. 733 349 600 Zn: 13-127 tel. 733 718 819 Zn: 13-105 tel. 733 718 819

Prodej -BT- Valašské Meziříčí Prodej -BT- Bystřice p.H. Prodej -BT- Holešov

BT 3+1 s balkonem. Dům po celkové revitalizaci, 
byt má plastová okna, jádro původní v zacho-
valém stavu, v pokojích na podlaze parkety, jinak 
PVC. K bytu patří sklep. Velmi žádaná lokalita.

BT 3+1 s balkonem, 72m2. Má zděnou koupelnu 
se sprch. koutem, novou kuchyň. linku, nové 
omítky, rozvody elektřiny, vody, odpadu.V obyt-
ných místnostech parkety, chodba, koupelna a 
WC dlažba. 

BT 4+1 s garáží, balkónem, 106,1 m2, garáž 20 
m2. V bytě se nachází prostorná chodba, obývací 
pokoj, kuchyň, jídelna, dětský pokoj, ložnice, sa-
mostatné WC a koupelna. Vytápění vlastní plyn. 

1 050 000 Kč 1 100 000 Kč 1 840 000 Kč

Prodej -BT- Hulín Prodej -BT- Bystřice p.H.

Prodej - BT - Holešov

BT 2+1,56 m² s lodžií ve 3 patře. Byt sestává ze 
dvou neprůchozích pokojů, obývací pokoj a 
ložnice, kuchyně , koupelna, wc a komora. Pod-
lahy jsou plovoucí. K bytu rovněž náleží sklep. 

BT 3+1 v cihlovém domě po celkové rekonstrukci 
o 78m2. Plastová okna, kuchyňská linka, koupel-
na, samostatné WC. K bytu náleží balkon a sklep. 
Vlastní plynové topení. Byt je v klidné části.

BT 2+1 s lodžií, 60 m2. V bytě jsou 2neprůchozí 
pokoje, kuchyň s jídel. koutem, komora a pros-
torná slunná lodžie. Náklady na revitalizaci jsou 
již úhrazeny, nízké měsíční náklady na bydlení.

628 000 Kč 1 250 000 Kč

990 000 Kč

Zn: 13-143 tel. 733 718 819 Zn: 13-119 tel. 733 718 819

Zn:13-002 tel. 603 824 786

Zn: 13-046 tel. 603 878 574 Zn: 12-230 tel. 603 878 574 Zn: 13-100 tel. 603 824 786

Bystřice p. Host., Holešov, Hulín
Realitní kancelář HEUREKA, s.r.o.

www.rkheureka.cz

Prodej -CH- Rajnochovice Prodej - PZ- Bystřicep.H. Prodej - Chata – Chvalčov Prodej -KO- Horní Lapač

CH 4+1. 1NP: kuchyně, obývací pokoj, WC, 
koupelna se sprch. koutem a terasa. 2NP: tři 
ložnice a balkón. Vytápění je ústřední, kotel na 
tuhá paliva. Pitná voda ze studny, elektřina 220V. 

Pozemek o výměře 1.191 m2, obdélníkového 
tvaru, určený k výstavbě rodinného domu, situ-
ovaný v klidové části obce. Všechny inženýrské 
sítě jsou na hranici pozemku.

Chata - kamenný základ, horní část dřevěná, 
po vnitřní rekonstrukci, hala s krbem, v patře 
kuchyň, pokoj s balkonem a soc, zázemí vč. 
sprchy, v podkroví ložnice. Chata je dostupná 
celoročně.

Cihlový vinný sklípek, který je stylově zařízen 
a uzpůsoben k posezení asi 85 osob. Sklep je 
možné okamžitě využívat. Provozovatel předá 
informace o výrobě, kontakty na vinaře a 
odběratele.1 049 000 Kč 790 000 Kč 700 000 Kč Cena v RK

Zn: 12-181 tel. 733 718 819 Zn: 13- 070 tel. 603 254 723 Zn: 13-147 tel. 603 878 574 Zn: 12-276-1 tel. 603 824 786

Prodej - CH- Bystřice p.H.

Cena k je
dnání

Prodej - BT - Holešov

Cena k je
dnání



Hulín
Holešovská 690 
733 718 819

Holešov
Palackého 522
739 429 821

Bystřice p.H. 
Dolní 1571 
603 254 723

REALIKA realitní kancelář s.r.o.
Dolní náměstí 25
Opava 746 01

Tel:  553 653 854
 731 282 658
 777 252 662

Email:  info@rkrealika.cz

www.rkrealika.cz

PROVOZNÍ DOBA

PO – ČT   8:00 – 11:15 
 12:15 – 17:00
PÁ            8:00 – 11:15

Nabízíme:

• zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí

• kupní, darovací i nájemní smlouvy 

• zajištění komplexního právního servisu

• zajištění znaleckých posudků

• veřejné dražby

• výkup nemovitostí

• řešení exekucí

• úvěry - hypoteční, ze stavebních spoření

• daňová přiznání

• home staging – nejlépe připravíme nemovitost

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Velká 2984/23
Ostrava-Moravská Ostrava

Pevná tel. linka: 596 124 267

POBOČKA
Kancelář. č. 206
Budova KÚ v Ostravě
Vítkovická 2a
Ostrava-Moravská Ostrava

orsa@orsa.cz  |  www.orsa.cz

www.rkclaris.cz

Claris realitní kancelář s. r. o.  Kopřivnice
K Nemocnici 166/14  Záhumenní 351/2
741 01 Nový Jičín  742 21 Kopřivnice
Tel. 775 696 171  Tel. 775 696 176
email: nj@rkclaris.cz  email: cvernova@rkclaris.cz

Frýdek – Místek  Hranice
Zámecké náměstí 47  tř.  1. Máje 1260
738 01 Frýdek – Místek  753 01 Hranice
Tel. 775 686 000  Tel. 775 696 185
email: jaluvkova@rkclaris.cz  email: korycanek@rkclaris.cz

Kompletní nabídka na

www.rkheureka.cz

HLEDÁME MAKLÉŘE
pro kancelář Hulín a Holešov

info na 603 527 858


