
12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

Administrativní vila, Nový Jičín

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

775 452 145

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing
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Cena v RK

12 000 Kč/měsíc

3 590 000 Kč

1 100 000 Kč

NOVOSTAVBA 5+1, Rybí u Nového Jičína

Pronájem 3+kk Ostrava centrum

Prodej RD v Opavě

Prodej - RD - Dřínov u Kroměříže

603 825 247

774 774 184

731 282 658 

733 718 819

Nabízíme k prodeji novostavbu RD o dispozici 5 + 1, který se nachází v klidné 
části obce Rybí u Nového Jičína. Dům na pozemku o velikosti  1.700m2.

Moderní zařízený byt o ploše 93 m2 v historickém jádru města ul. 
Chelčického. Klasická zděná zástavba, vysoké třímetrové stropy. Koupelna s 
vanou i sprchovým koutem. Elektrospotřebiče včetně vinotéky.

Dvojdomek s garáží v přízemí. Po rekonstrukci. Podsklepený. Vyměněná okna, 
zateplená fasáda, nová krytina střechy. V 1.p. byt 3+1 s jídelnou, koupelnou a WC. 
V přízemí 2+kk. Venkovní terasa s krbem. Zahrada s bazénem. Pozemek 716 m2. 

RD 4+kk v obci Dřínov, s dvougaráží, pergolou a samostatnou společenskou 
místností navazující na nedokončený bazén. Přízemí domu se nachází 
obývací pokoj s kuchyní, komora, tech. místnost, koupelna, WC. 

Nový Jičín . Kopřivnice
Hranice  .  Frýdek-Místek

Ostrava

Opava

Zlín . Hulín . Holešov 
Bystřice p. Hostýnem

více na straně 13–15

více na straně 7–9

více na straně 10–12

více na straně 3–6
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... nemovitosti do celého světa

LÉTO 2014



1. Stavba je součástí pozemku 

Stavba se stává součástí pozemku, je-li vlastník stavby rovněž vlast-
níkem pozemku. Pokud je vlastník stavby odlišný od vlastníka pozem-
ku, vzniká jim vzájemně ze zákona vzájemné předkupní právo.

2. Převod bytu či nebytové jednotky 

V případě, že vlastnické právo k bytu nebo nebytové jednotce vzniklo 
před 1.1.2014, postupuje se při převodu (ale i např. zřízení zástavy) 
nadále podle původní úpravy – tj. dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlast-
nictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že prohlášení 
vlastníka budovy bude zavkladováno až po 1.1.2014, řídí se převod 
(ale i např. zřízení zástavy) bytu i nebytové jednotky úpravou Nového 
občanského zákoníku.

3. Nová úprava věcných břemen   

Dosavadní úprava věcných břemen byla nahrazena služebnostmi 
(pozemkové služebnosti – např. inženýrské sítě, na vodu, stezky, 
cesty a dále osobní služebnosti – např. užívací právo, požívací právo, 
služebnost bytu) a reálnými břemeny. 

4. Zánik zákonného předkupního práva spoluvlastníků  

V případě podílového spoluvlastnictví k nemovitosti dochází k zániku 
zákonného předkupního práva. Podílový spoluvlastník tak nebude 
muset svůj podíl na nemovitosti při plánovaném prodeji nejprve na-
bízet ostatním spoluvlastníkům.

5. Nájem   

Veškeré nájemní smlouvy se řídí Novým občanským zákoníkem, i když 
byly uzavřeny podle původní úpravy. Posiluje se postavení pronají-
matele - dochází ke zrušení např. bytových náhrad, vzniká možnost 
jednostranného zvyšování nájemného i u bytů, kde byla sjednána 
doba určitá.

6. Daň z převodu nemovitosti a znalecký posudek   

Daň z převodu nemovitosti zůstává ve výši 4%, nově se však nazývá 
„Daň z nabytí nemovitých věcí“. Také je nově možnost sjednat, že pop-
latníkem daně bude kupující, čímž se prodávající vyhne tomu, aby za 
úhradu daně ručil. Rovněž již nebude třeba zpracovávat znalecké po-
sudky kromě případů, kdy tak výslovně stanoví zákon.

7. Vkladové řízení a ochrana před podvodnými převody

Změny v označení nemovitostí a další shora uvedené změny se pro-
jeví i ve vkladovém řízení. Vklad vzhledem k oznamovací povinnosti 
katastru účastníkům řízení (jako ochrana proti podvodům) nebude 
možné provést ve lhůtě kratší než 20 dnů. Doporučujeme proto využít 
při úhradě kupní ceny úschovu v naší realitní kanceláři či u spole-
hlivého advokáta nebo notáře. Rovněž je zavedena úplatná možnost 
hlídání nemovitostí – tj. zaslání upozornění, že k Vašim nemovitostem 
probíhá vkladové řízení.

Vzhledem ke shora uvedených základním změnám nedoporučujeme 
v žádném případě používat jakékoli staré vzorové smlouvy, neboť se 
v souladu se shora uvedeným změnilo označování nemovitostí a ze-
jména práva a povinnosti smluvních stran.

V našich členských realitních kancelářích Evropského klubu realitních 
kanceláří jsou Vám naši pověření pracovníci k dispozici a Váš případný 
dotaz zkonzultují s našimi právníky, kteří jsou řádně proškoleni a no-
vou právní úpravou se již detailně zabývají v praxi.

SPOLUPRACUJTE JIŽ POUZE 
S ODBORNÍKY NA NEMOVITOSTI 

Autorka článku

JUDr. Marcela Šebrlová
RK – REALIKA, Opava

www.rkrealika.cz
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Pozor – od 1. 1. 2014 platí Nový občanský zákoník  
a vedle dalšího přináší tyto zásadní změny v oblasti převodu či nájmu nemovitostí:
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Byt 1+1, Havířov

Byt 2+1, Frýdek-místek

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 2+1, nový jičín

Byt 2+1, Frýdek-místek

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 2+1, Kopřivnice

Byt 3+kk, nový jičín

Byt 3+1, Frenštát p. radhoštěm

Byt 2+1, Hranice

Byt 2+1, ostrava - Poruba

Byt 3+1, opava

Byt 1+1, Frýdek – místek

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 4+1, Kopřivnice

Prodej družst. bytu o velikosti 1+1 (36m2) v Havířově, 
kousek od centra města. Byt v domě po celkové re-
konstrukci, má PVC okna. Kombinované jádro.

Prodej bytu 2+1 v os. vl., v cihlovém domě na ul. 
El. Krásnohorské ve Frýdku, 53m2,2.p/3. Byt je po 
částečné rekonstrukci, nová el., voda v plastu.

Prodej 3+1 v dr.vl.se zaskl.lodžií v Kopřivnici,17.
listopadu,68m2, 1.p/7.Byt po rekon.-zděné jádro 
s vyhř.podlahou,kuch.linka,nové dveře.Dům po revit.

Pronájem prostorného bytu 2+1 v Novém Jičíně, 
ul. Tyršova. Podlahová plocha 83,5m2, nachází se 
v 1. patře cihlového domu, v těsné blízkosti náměstí.

Prodej 2+1 na ul. Frýdlantská, 53m2, 2.p/5.Byt po 
rekonstrukci byt.jádra,kuchyně,koupelna s vanou, 
podlahy a dům po revital.Slunný byt,orient.do dvora.

Prodej bytu v dr. vl 3+1 v Kopřivnici na ulici Družební. 
Prostorný, udržovaný byt s výměrou 74m2, který se 
nachází v klidném  domě v 5.NP/7p.

Prodej družstevního bytu 2+1 Kopřivnice, 42 m2, 
6/7p. PVC okna, přestavba koupelny a obložení pa-
nely Abitibi, rohová vana, nástřiky.

Prodej podkrovního dr. bytu 3+kk v Novém Jičíně, ul. 
Hřbitovní, plocha 70m2. V zajímavém bytě s atypick-
ou dispozicí, koupelna s vanou i sprch.kout.

Prodej bytu 3+1 v os. vl., Frenštát p. Rad., ul. Tyršova, 
86m2, 2.p./3.p. Zachovalý byt s komorou, PVC okna, 
parkety, zděná koupelna s oknem.

Prodej bytu 2+1 v os. vl. na ul. Nová v Hranicích, 
46m2, 4./8p. Byt v pův.stavu, PVC okna. Součástí bytu 
je sklep. Dům je po celkové revitalizaci.

Dr. byt 2+1 v Ostravě-Porubě o velikosti 55m2. Byt se 
nachází v klidné části Ostravy - Poruby, kousek od ul. 
Martinovské. Dům po revitalizaci.

Byt v os. vl., který se nachází v centru města na ul. 
Olbrichova. Plocha bytu 127m2. Nová dřevěná okna. 
Novější koupelna. Byt je slunný a teplý.

Byt 1+1 v os. vl. s balkonem o velikosti 36m2, plast. 
okna. Byt se nachází ve 2.p./6.p. panelového domu. 
Velmi nízké měs. náklady na bydlení.

Prodej dr. bytu 3+1 v Kopřivnici, ul. Kadláčkova, 
70m2, 3.p/7.p., malé bytové družstvo, balkon, plas-
tová okna, omítky, parkety. udržovaný byt.

Prodej dr. bytu 4+1 v Kopřivnici, ul. Kadláčkova, 
78,5m2, v 1.NP revital. domu. Byt prošel v roce 2012 
nákladnou rekonstrukcí. Dům má vlastní kotel.

775 686 000

775 686 000

775 686 000

775 696 173

775 686 000

775 696 176

775 696 184

603 825 247

775 696 176

775 696 189

775 686 000

777 594 764

775 686 000

775 696 184

724 670 612

440 000 Kč

860 000 Kč

699 000 Kč

7 515 Kč/měsíc

930 000 Kč

830 000 Kč

440 000 Kč

980 000 Kč

790 000 Kč

525 000 Kč

990 000 Kč

1 990 000 Kč

689 000 Kč

590 000 Kč

Cena v RK 
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Pozor – od 1. 1. 2014 platí Nový občanský zákoník  
a vedle dalšího přináší tyto zásadní změny v oblasti převodu či nájmu nemovitostí:

































K Nemocnici 166/14 (naproti České pošty), 741 01 Nový Jičín
 775 696 171  info@rkclaris.cz  www.rkclaris.cz

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
ej

Byt 3+1+G, Kopřivnice

rd Kunčice, Bělotín

rodinný dům, Skotnice

rodinný dům, Kelč

rd, Soběchleby

rodinný dům, odry

rd Všechovice

rd, Frýdek-Místek

rodinný dům, Horní Nětčice

rodinný dům, odry

rd 5+1, dubnice-Lichnov

rodinný dům, Lhota u Kelče

rd, Větřkovice u Vítkova

rd ve výstavbě, Nový jičín

rd, Suchdol nad odrou

Prodej bytu 3+1 s garáží, dr. vl., Kopřivnice, ul. 
Štramberská. Byt 64m2, 3p/4p, panelový dům. Zděná 
koupelna. Po část. rekonstrukci. Garáž v os. vl.

Prostorný dvougenerační RD v Kunčicích. V přízemí 
jedna byt.jednotka 3+1. V patře byt 3+1, další 
nevyužívané místnosti a půda. Pozemek 1.933m2.

RD 6+kk v obci Skotnice. Pozemek 500m2, garáž 
a hosp. budova, dům napojen na veř. vodovod, odpad 
septik, vytápění úst. z plyn. kotle a lokální kamna.

RD 1+ kk v Kelči. Dům je vhodný ke kompletní re
konstrukci s možností přistavení pokojů v podkroví. 
hospodářská budova, pozemek 205m2. 

RD se dvěma byt. jednotkami v Soběchlebích. Čás
tečně zrekonstruovaný patrový dům. Vlastní studna. 
Rozlehlý dvůr a zahrada. Celková plocha 941m2.

Prodej RD v Odrách s dispozicí 3+1 a zast.plochou 
250m2. Dům je v dobrém stavebně tech.stavu, ihned 
obyvatelný. Výměra udržované zahrady 540m2.

Rodinný dům 2+1 ve Všechovicích. Budova v centru 
obce, určená k rekonstrukci. Dům má funkční přípojky 
na všechny sítě, na dvoře studna. Pozemek 213m2.

Prodej přízemního řadového podsklepeného RD 
2+1 s garáží na ul. Míru. Už. plocha je 70m2, zahrada 
155m2. Dům je po částečné rekonstrukci.Sleva možná!

Rodinný dům 3+1 v Horních  Nětčicích. Rozsáhlá půda
možnost vybudování podkroví. Nemovitost prošla 
v roce 2012 kompletní rekonstrukcí. Zahrada 180m2.

Prodej RD 4+1 na ulici Potoční v Odrách. V přízemí 
se nachází 2 místnosti, koupelna, WC, prádelna. 
V 1. patře je kuchyňe a 2 pokoje. K rekonstrukci.

Rodinný dům 5+1 v klidné lokalitě v blízkosti Krnova. 
Dům je zateplen(2011).Topení na TPzánovní kotel. 
Možnost půdní vestavby. Pozemek 1.200m2, garáž.

RD 3+1 ve Lhotě u Kelče, stojící v klidné a čisté 
lokalitě. Dům je z části podsklepen. Hospodářské 
stavení. Zahrada je o velikosti 2.399m2.

Prodej RD 1+1 a 4+KK v obci Větřkovice u Vítkova. 
V roce 2011 provedena rekonstrukce domu, prostory 
podkroví byly dokončené a přízemí je nedokončené.

Prodej hrubé stavby RD 5+KK, která se nachází 
v  lukrativní a klidné lokalitě v Novém Jičíně, ul. 
Skalky. K dispozici je výkresová dokumentace. 

Prodej RD v Suchdole n. Odrou, ul. Komenského o zast. 
Ploše 967m2 se zahradou o velikosti 230m2. V domě 
bytové i nebytové prostory. Info u makléře.

775 696 173

775 696 189

775 696 184

775 696 189

775 696 185

775 696 174

775 696 185

775 686 000

775 696 189

777 594 764

603 825 247

775 696 189

777 594 764

777 594 764

775 696 176

Cena v RK

590 000 Kč

Cena v RK 

200 000 Kč

600 000 Kč

1 650 000 Kč

245 000 Kč

1 190 000 Kč

1 660 000 Kč

250 000 Kč

1 190 000 Kč

1 780 000 Kč

590 000 Kč

1 650 000 Kč

1 990 000 Kč
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rd, Všechovice

Nízkoenergetický dům, Veřovice

rodinný dům, Vigantice

rd, Nový jičín

rd, Kravaře - dvořisko

rodinný dům, Albrechtice

rd, Hranice

rodinný dům, Lichnov

Zahrádka s chatkou, Štramberk

rd, Frenštát pod radhoštěm

Chata, Krásné Pole

Zrekonstruovaný RD 3+1 se zahradou ve Všechovicích. 
Jedná se o řadový, částečně podsklepený RD. 
Zastřešené zápraží, dvůr a velká udržovaná zahrada.

Prodej nízkoenergetického přízemního domu 3+kk 
Veřovice, kolaudovaný 2005, umístěn na klidném 
a slunném místě. Pozemek 1.823m2. Tepelné čerpadlo.

Prodej novostavby 4+kk v obci Vigantice. Pozemek 
1.154m2, zast.plocha 200m2, vytápění - podlahové 
topení  a krbovými kamny se vzduchotechnikou.

Prodej RD v Novém Jičíně na klidném místě v ulici 
Gregorova. Dům se 2 byt. jed. 3+1, každá s vl. soc. 
zařízením a samostatnými vchody. Pozemek 627m2.

Prodej nemovitosti po část.rekonstrukci v atraktivní 
lokalitě Kravaře-Dvořiska.Zast.pl. 1.NP 377m2,zast.
plocha podkroví 285m2.V přízemí neb.prostory.

Prodej RD 5+1 v Albrechticích, obytná plocha 151m2, 
zahrada 738m2,na pozemku hosp. bud. s garáží. Dům 
je před rekonstrukcí. Cena k jednání!

Podsklepený třípodlažní RD 4+1 s garáží v Hranicích 
na ul. Skalní. Z jídelny je možno vyjít na venkovní 
terasu. U domu je pěkná udržovaná zahrada.

Prodej RD 5+kk s garáží a zahradou v obci Lichnov. 
Dům kolaudovaný v roce 2007, na klidném a slunném 
místě s výhledem na Velký Javorník, poz. 1.120m2.

Prodej zahrádky s chatkou s č.ev. v zahrádkářské 
osadě ve Štramberku. Pozemek je lichoběžníkového 
tvaru, 410m2, je zde postavena chatka o  ploše 16m2.

Prodej atraktivního RD 5+1 (216m2 obytné pl.), který 
se nachází v atraktivní lokalitě v blízkosti města 
Frenštát pod Radhoštěm. Bazén, pozemek 1300m2.

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

775 696 185

775 696 184

775 696 184

777 594 764

777 594 764

775 686 000

775 696 185

775 696 184

775 696 173

603 825 247

775 686 000

2 100 000 Kč

Cena v RK 

2 490 000 Kč

Cena v RK 

3 700 000 Kč

890 000 Kč

2 795 000 Kč

4 199 000 Kč

260 000 Kč

Cena v RK

720 000 Kč

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

775 696 171
www.rkclaris.cz

Vaši nemovitost oddlužíme!
Poskytneme Vám 
�nanční hotovost!
Nemovitost výhodně 
prodáme!
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Chata, orlová Poruba

Kom. objekt, Bystřice, okr. Frýdek Místek

Stavební pozemky, Hostašovice

Chata, Příbor - orinoko

Komerční objekt, Nový jičín

Pozemky, Hustopeče n. Bečvou

Komerční objekt, Skorošice

St. pozemek, Žukov

St. pozemek, Bartošovice

Komerční objekt, Partutovice

St. pozemek, Kopřivnice-Mniší

St. pozemky, Štramberk 

Penzion Na Lomné, Trojanovice

St. pozemek, Trojanovice

Pozemek, Lichnov u N. jičína

Nabízíme k prodeji patrovou zděnou chatu v Orlové 
Porubě. Chata je podsklepená, má dvě podlaží. Je 
napojena na IS. Na pozemku o výměře 2.117m2, garáž.

Prodej komerčního objektu ke skladování či lehkou 
výrobu v obci Bystřice v okr.Frýdek-Místek. V objektu 
velká hala, 4 kanceláře. Oplocený pozemek 2ha.

Prodej 3 st. pozemků na krásném místě v Hostašovicích. 
Pozemky budou kompletně připraveny k výstavbě RD, 
sítě k dispozici. Vydáno územní rozhodnutí.

Prodej chatky v oblíbené lokalitě Příbor “Orinoko”. 
Chatka je umístěna v chatové osadě, zast. plocha 
chaty je 10 m2, celková plocha pozemku je 600 m2.

Secesní vila v Novém Jičíně v širším centru města. 
Jedná se o volně stojící třípodlažní zděný objekt 
o zast. pl. 474m2, už. pl. prostorů cca 900m2.

4 lukrativní stavební pozemky v centru Hustopečí 
nad B. Jediná zdejší lokalita připravená k výstavbě 
RD. Na pozemky jsou přivedeny všechny IS. 

Komerční objekt ve Skorošicích se skládá ze tří 
cihlových budov, kdy 2 budovy na sebe navazují. 
V jedné z budov je dílna. Pozemek o rozloze 1.447m2.

Stavební pozemek ke stavbě rodinného domu 
v Žukově. PO zcela oplocen a nachází se mezi zástav-
bou RD o výměře cca 1.900m2. IS na hranici pozemku.

Prodej stavební parcely v Bartošovicích. Výměra 
600m2, veškeré sítě u pozemku (voda,plyn,nová 
el.,dešťová a splašková kanalizace). Mírný svah, JZ.

Rozestavěná budova v centru Partutovic. Původně bu-
dován jako víceúčelové zařízení se sálem, kancelářemi, 
byty a prostory pro obchod. Pozemek 1.354m2.

Prodej st. pozemku v obci Mniší o celkové výměře 
1.498m2. Pozemek obdélníkového tvaru, neoplocen, 
elektřina na pozemku, plyn a voda v dosahu, studna.

Prodej 2 na sebe navazujících stavebních pozemků 
ve Štramberku. Územním plánem zahrnuty do zóny 
výstavby RD. Parcely o rozměrech 830m2 a cca 1200m2.

Prodej penzionu Na Lomné v Trojanovicích o kapacitě 
28 lůžek,každý pokoj s vlastním soci.zaříz.a výhledem 
na hory,400m od  lanové dráhy na Pustevny. 

Stavební pozemek o rozloze 2.001m2 v klidné lokalitě 
na okraji Trojanovic. Pozemek je rovinatý,slunný. 
V blízkosti plyn, elektřina. Možná sleva.

Stavební pozemek 2863m2 v Lichnově, (lze rozdělit 
na 2 poz. 1647m2 s garáží a 1216m2). Oplocený, rovi-
natý pozemek, IS u pozemku. 2 km od Frenšt.p.R.

775 686 000

603 825 247

775 696 173

775 696 184

775 696 174

775 696 185

775 686 000

775 686 000

775 696 176

775 696 189

775 696 176

775 696 174

775 686 000

608 807 711

775 696 173

980 000 Kč

Cena v RK

600 Kč/m2

390 000 Kč

Cena v RK

650 Kč/m2

1 900 000 Kč

305 Kč/m2

250 000 Kč

1 990 000 Kč

390 Kč/m2

499 000 Kč

Cena v RK 

430 Kč/m2

Cena v RK
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Prodej rodinného domu v Opava - Kom.

Zahradní chatka

Poz. k výstavbě v Ostravě - Radvanicích

Rodinný dům v Bolaticích

Pozemek k výstavbě v Opavě

Poz. k výstavbě v Opavě - Vávrovicích

Prodej zem. us. v Hořejších Kunčicích

Prodej pozemku k výstavbě ve Slavkově

Byt 1+kk v Kateřinkách

Stylová chalupa v Horním Údolí

Prodej pozemku k výstavbě v Opavě

Byt 1+1 v rodinném domě v Opavě

Chata v Holčovicích

Prodej pozemku k výstavbě ve Vítkově

Byt 2+1 s lodžií v Opavě

Dvojdomek s garáží  po rekonstrukci. Vyměněna 
okna, zateplená fasáda, nová střecha. V 1.p. 3+1 
s jídelnou,koupelnou a WC. Zahrada s bazénem 

Zahr. chatka v klidné lokalitě s pozemkem v nájmu 
města ( 1.200,- Kč/rok). Přivedena elektřina, vlastní 
vrtaná studna, suché WC. Výměra cca 220 m2.

Pozemky k výstavbě RD. Přístup po zpevněné komu-
nikaci, ve které se nacházejí  inž. sítě. Celková výměra 
je 2265 m2. Jedná se o zastavěnou část obce

Dvougenerační RD 2x 3+1. Podsklepený, se dvěma 
garážemi. Plastová okna, nová střecha, část.zateplení. 
Vytápěno TP a plynem. Zahrada. V klidné části

Pozemek určen k výstavbě. Výměra 869 m2. Rovinatý, 
ideálně situovaný na jihozápad s přístupem ze seve-
ru. Přípojky inženýrských sítí jsou již hotovy.

Pozemek v rodinné zástavbě, s výměrou 2152 m2. 
Příjezd  po neasfaltované komunikaci. Pozemek je 
nezasíťovaný, ale zajímavý především svým umístěním. 

Zem. usedlost,vícegen. bydlení. Započata rekon-
strukce. Vytápění TP. Napojen na kanalizaci, vodu 
i elektřinu. Plyn je na pozemku. Hosp. budovy.

Pozemek k výstavbě domu. Výměra je 1093 m2. 
Veškeré inž.sítě v příjezdové cestě. Klidná lokalita, 
okraj obce s dobrou obč.vybaveností a dosahem MHD.

Byt 1+kk v 1.p. panelového domu s bezbariérovým 
přístupem. Výměra 26 m2. Původní stav, nové plastové 
okno s výhledem mimo sídliště. Sklep, Ihned volný

Stylová  zděná chalupa se zahradou a garáží. 
Elektřina, voda, septik. Podsklepeno, Vytápění TP 
nebo krbem. Zahrada s posezením. Nádherné okolí.

Pozemek k výstavbě RD. Na pozemku již stojí zděný 
zateplený zahradní domek, bazén a udírna. Nyní jako 
okrasná zahrada. Jeho výměra je cca 940 m2. 

Byt 1+1 v rodinném domě v přízemí domu s výměrou 
45 m2. Po částečné rekonstrukci. Plastová okna, 
kuchyňská linka. Plynový kotel a krb. Sklep, zahrada 

Dřevěná přízemní chata. Obytná část, kuchyňka, 
pokoj, WC a obytné verandy. Vytápění elektrickým 
přímotopem. Elektřina, voda, altán, dřevník.

Pozemek určený k výstavbě RD s možností posky-
tování služeb (např.kadeřnictví, masáže, kosmetika, 
zahradnictví, apod.). Výměra 3535 m2. Sítě v dosahu.

Byt 2+1 v os.vl., v 7.p. s výměrou 55 m2. K bytu patří 
velká lodžie a balkon. Dálkové topení. Původní stav 
včetně oken. Ihned volný. Cena k jednání

731 282 658

731 282 658

777 252 662

608 252 662

777 252 662

731 282 658

608 252 662

608 252 662

777 252 662

608 252 662

608 252 662

731 282 658

777 252 662

731 282 658

731 282 658

3 590 000 Kč

150 000 Kč

1 050 000 Kč

Cena v RK

1 350 000 Kč

1 183 600 Kč

3 999 000 Kč

1 200 000 Kč

490 000 Kč

2 800 000 Kč

2 170 000 Kč

720 000 Kč

690 000 Kč

300 Kč/m2

780 000 Kč
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Prodej RD v Hradci nad Moravicí

Prodej rodinného domu v Melči

Pozemek v Opavě

Prodej rodinného domu v Kravařích

Pozemek ke komerční výstavbě v Opavě

Prodej lesa v Budišovicích

Bytový dům v Deštné

Prodej pozemku k výstavbě v Podvihově

Byt 1+1 v cihl.domě v Opavě

Prodej rodinného domu v Oticích

Pozemek k výstavbě v Malých Hošticích

Byt 2+1 v Krnově

Rodinný dům v Neplachovicích

Pozemek k výstavbě v Sudicích

Byt 3+1 v os.vl. v Opavě

Dvougenerační dům 3+1 a 3+kk po nadstandardních 
rekonstrukcích s vybavením. Centr.vysávání. Garáž + 
2 parkovací místa, Zahrada s jezírkem a čističkou.

Vícegenerační RD. V přízemí dva pokoje s kuchyní, 
v  patře 3 pokoje a půda. Vytápěn elektřinou, na 
pozemku plyn. Hospodářské budovy jako dílny a garáž

Pozemek v Opavě, k.ú. Palhanec vedený jako ostatní 
plocha - dobývací prostor. Je určen pouze ke svému 
účelu. Celk. výměra je 7159 m2 a není zasíťovaný.

RD se dvěma pokoji a kuchyní, v patře 3 pokoje.
Vytápění na plyn. Nová střecha, okna, koupelna 
a garážová vrata. U domu je terasa, garáž, zahrada. 

Pozemek ke komerční výstavbě, např. výrobní nebo 
skladovací areály, s výměrou 11259 m2. Zasíťovaný. 
Dobře dostupný, s možností příjezdu vozidel. 

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

Dům se dvěma bytovými jednotkami v centru obce. 
Po kompletní rekonstrukci.Veškeré sítě k dispozici. 
Zahrada i s pozemkem. Možno i s nájemníky nebo bez.

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

Byt 1+1 v cihl.domě ve zvýšeném přízemí. Jeho výměra 
je 41 m2. V původním stavu (vytápění WAF). Nová 
plastová okna. Část půdy a zahrady před domem.

Dvougenerační RD  2+1 a  5+1. Celopodsklepený, 
topení na plyn i TP. Plastová okna, zatepleno. Garáž 
s elektricky ovládanými vraty, zahrada s altánem.

Pozemek určený pro výstavbu rodinného domu v lukra-
tivním místě v obci Malé Hoštice. Parcela má celkovou 
výměru 440 m2 a sítě jsou na hranici pozemku.

Byt v os.vl. 2+1 v 7.p. panelového domu. Původní 
udržovaný stav, plastová okna. Komora a sklep. Dům 
po revitalizaci. 

RD 3 pokoje, kuchyň, jídelna, prádelna, koupelna 
a WC. Vhodné i k půdní vestavbě. V udržovaném sta-
vu. Částečně podsklepený,  garáž a zahrada.

Pozemek  k výstavbě rodinného domu. Vlastní studna 
a plynová přípojka. Ostatní sítě v příjezdové cestě. 
Celková výměra pozemku činí 731 m2. 

Byt 3+1 ve zvýš.přízemí s výměrou 60 m2. Původní, 
udržovaný stav, nová plastová okna včetně tzv. fran-
couzského z dětského pokoje. Dům po revitalizaci.

608 252 662

734 310 063

731 282 658

608 252 662

608 252 662

731 282 658

608 252 662

731 282 658

608 252 662

608 252 662

734 310 063

608 252 662

608 252 662

731 282 658

608 252 662

9 900 000 Kč

1 050 000 Kč

766 000 Kč

Cena v RK 

495 Kč/m2

50 000 Kč

1 550 000 Kč

319 Kč/m2

670 000 Kč

4 500 000 Kč

640 000 Kč

590 000 Kč

1 200 000 Kč

299 000 Kč

1 050 000 Kč

Ilustrační foto Ilustrační foto
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rodinný dům ve Štěpánkovicích

Prodej rD v Budišově nad Budišovkou

Prodej rodinného domu v Kravařích

Prodej restaurace (penz.) v mladecku

Prodej poz. k výstavbě v Holčovicích

Prodej domu s pilou ve St. Těchanovicích

Pronájem nebytových prostor v opavě

Luxusní mezonetový byt v opavě

Prodej rodinného domu v melči

Pronájem nebytových prostor v opavě

Prodej bytu 2+1 s lodžií v opavě

rodinný dům v mladecku

Prodej lesního pozemku v Žimrovicích

Byt 2+1 v os.vl. v ostravě 5

Dvougen. dům, garáž. Plyn. topení. Zateplená fasáda, 
nová okna, rozvody vody a topení a elektriky. Plo
voucí podlahy, nové dlažby. Hosp. budova, zahrada.

RD 2 pokoje a kuchyň, s přísl. Původní, obývaný stav. 
Má původní dřevěná okna, etážové topení na tuhá 
paliva. K domu patří dvě garáže a pozemek.

Dvoupodlažní RD 7+1 + technická místnost. Dům je 
udržovaný, má vyměněná okna za plastová. Topení 
plynovým kotlem. Garáž, zahrada, výměra cca 550 m2.

Zavedená restaurace (ubytování). Pořádání spol.akcí. 
Po rekonstrukci. Inženýrské sítě, topení na TP. Chov 
daňků, tenisové kurty, taneční parket, krb. 

Pozemek k výstavbě RD nebo rekr. objektu. Výměra 
2110 m2. Inženýrské sítě v dosahu, voda vlastním vr
tem. Dobrá občanská vybavenost. Podhůří Jeseníků.

RD s objektem k podnikání s pilou. RD  k rekonstrukci. 
Příjezd a parkování až pro 30 aut. Elektřina, vodovod
ní řád, dvě studny. Cca 12 ha pozemků.

Suterénní nebytový prostor v centru města, v těsné 
blízkosti OC Breda & Weinstein. Výměra 40 m2. Pros
tory jsou po rekonstrukci a jsou ihned volné. 

Nadstandardní mezonetový byt. Ve spodní části bytu 
jsou 2 pokoje, koupelna, komora a WC. V patře kuchyň 
s obyt.prostorem a pokoj. Balkon, sklepní koje.

Rodinný dům  k rekonstrukci. Topení na TP. Zahrada 
a pozemky 2678 m2. Elektřina zavedena, kanalizace 
zhruba metr od domu a plyn je na hranici pozemku.

Nebyt. prostory v 1. p. cihl. domu,  výměra cca 63 m2. 
V budově soc. zařízení a kuchyňka, tel. přípojka a in
ternet. Parkování na přilehlém parkovišti.

Byt v os.vl. 2+1 s lodžií, ve zvýšeném přízemí cihl.
domu, s výměrou 52 m2. Nová plastová okna, 
kuchyňská linka a vnitřní dveře. Dům po revitalizaci.

Dvougenerační RD 2+1 a 3+1. Vytápění plynem 
a  tuhými palivy. Zahrada, dvě garáže. Stojí v klidné 
části. Dobré spojení autobusem i vlakem.

Prodáme pozemek určený k plnění funkcí lesa 
v  katastru obce Žimrovice. Jedná se o dvě parcely 
o výměře 5060 a 1734 m2. 

Byt 2+1 v os.vl. v klidné lokalitě. 2.patro, výměra 52 
m2, plastová okna, ostatní v pův. udržovaném stavu. 
Dům po revitalizaci. Nízké náklady bydlení.

608 252 662

608 252 662

731 282 658

731 282 658

731 282 658

731 282 658

731 282 658

731 282 658

734 310 063

731 282 658

731 282 658

608 252 662

731 282 658 731 282 658

731 282 658

Cena v RK

550 000 Kč

2 400 000 Kč

4 499 000 Kč

462 000 Kč

5 500 000 Kč

4 500 Kč/měsíc

Cena v RK 

650 000 Kč

Cena v RK

1 120 000 Kč

1 950 000 Kč

200 000 Kč 1 500 000 Kč

695 000 Kč

Ilustrační foto Ilustrační fotoPro mladé manžele s dětmi hledáme 
rodinný dům s pozemkem. 

Opava nebo do 10 km. 
Cena cca 1,5 mil. Kč.  
Prosím nabídněte.  

poptávka
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2+1 os. vl. -  ostrava Poruba

4+1, opava, englišova

4+1 s balkónem, ostrava - mar. Hory

3+kk, os. vl., - moravská ostrava

1+1,  morvaská oV, Senovážná

2+1, oV Poruba, Hlavní tř.

3+1 os. vl., mor. ostrava, ul. na Bělidle

2+1, oV Zábřeh-VŽ, Syllabova

2+KK, moravská ostrava, ul. Verdunská

3+1, os. vl.,  moravská ostrava

nový 2+1, oV Přívoz, Hájkova

2+kk ostrava centrum, nová Karolina, 

2+KK, oV Přívoz, Hájkova

2+1, oV Zábřeh-VŽ, Syllabova

2+1 - moravská ostrava

Zrekonstr. malometrážní panelový byt o ploše 44 2m  
balkónem na ul. Řecká. Uzavřena nájemní smlouva. 
Prodej jako investiční byt vč. nájemní smlouvy.

Nezařízený v os. vl., ve 2. NP (2), 100 m2, upravená 
kuchyně a koupelna, neprůchozí pokoje, plastová 
okna, dlouhodobě s trvalým pobytem.

4+1 o pl. 90 m2 se 2mi balkóny, panel u OC Futurum, 
ul. gen. Janka. Zděné jádro.Všechny místn. samos. 
přístupné. Prostor. kuchyň. Nájem včetně služeb:

Bytový dům "Podkova", ul. Blahoslavova v sousedství 
Komenského sadů. Byt 126 m2 vč. kryté terasy 15 m2. 
2. koupelna a wc. Uvedená cena je bez daně.

Upravený, 51 m2, částečně zařízený ve 3.p. (4). 
Cihlový dům u  Nové Karoliny a Městské nemocnice. 
Zálohy na služby 2 tis. Kč s vyúčtováním.  

Upravený ve 2. NP domu po celková revitalizaci. Nová 
KL a sporák, koupelna. Nezařízený, ihned k využití. 
Samost. smouvy. el. a plyn. 

3+1 os.vl. s terasou, novostavba střešní nadstavby na 
bytovém domě.Plocha 105 m2 + terasa 10 m2. Cena 
bez daně:

Nový byt, 76 m2 v 1. nebo 2. NP viladomu po 
příkladné rekonstrukci. Neprůchozí pokoje, plně 
zařízená kuchyně, velmi pěkné, dlouhodobé bydlení.

Zrekonstr. byt 49 m2 v 1.patře zděného domu. Koupel-
na s vanou, plovoucí podlahy, kuch linka s myčkou ná-
dobí, vlastní US vytápění. Cena bez služeb:

Os.vl., balkon, plocha 118 m2, pred rekonstrukci, kla-
sická zděná zástavba na Partyzánském náměstí.

55 m2, ve 2. NP (3). Pěkně a výtečně opravený, cihlový 
dům se zahradou. Vlastní ÚT plyn, zařízená kuchyně, 
zahrada. El. a plyn  samost. smlouvy.

2+kk o ploše 56 m2 v novostavbě bytového komplexu 
Nova Karolina. Orientace oken k obchodnímu centru. 
Uvedená cena je základní nájemné bez služeb:

Nový, 2+KK ateliér ve 2.p. cihlového domu s  5 byty. 
ÚT plyn, plně zařízená KL, sklep 13 m2, zahrada. Ih-
ned, trvalý pobyt. Vlastní sm. el. a plyn.

Nový a úsporný, 65 m2 v 1. a 2. NP zdařile zrekonstr.  
viladomu. Vybavený KK,  neprůchozí pokoje 20 a 25 
m2. Pěkné  a dlouhodobé bydlení, parking.

Zcela nově kompletně rekonstr. byt 58 m2 s velkou 
lodžií. Ulice Živičná. Pračka, lednice, myčka, trouba, 
plovoucí podlaha. Uvedená cena je bez služeb.

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 184

774 774 185

774 774 185

774 774 184

774 774 185

602 387 353

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

774 774 184

750 000 Kč

10 000 Kč/měsíc

6 900 Kč/měsíc

3 900 000 Kč

5 900 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

3 350 000 Kč

8 000 Kč/měsíc

6 900 Kč/měsíc

2 500 000 Kč

6 000 Kč/měsíc

8 300 Kč/měsíc

12 000 Kč/měsíc

6 500 Kč/měsíc

7 500 Kč/měsíc
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Řadový rd, oV nová Ves, Valašská

rd, oV polanka, ul. 1. května

Zahradní chata - Vratimov

rd Bolatice, ul. U hřiště

rd, městys Litultovice u opavy

Stavební pozemek pro rd, pstruží

rd 1+3 a 2+kk,  Frýdlant nad ostravicí,

Chata moravice, mokřinky

pozemek pro rd - Čeladná

rd 1+3 a 2+kk,  Frýdlant nad ostravicí

Chata Čeladná, celoroční dojezd

pozemek pro rd - Kunčice pod ondřej.

oV Vřesina, pronájem rd

pozemek 1,5 ha s chatou, Kunčice p. o.

pozemek pro rd - Vratimov

Nový řadový RD, za restaurací "U Boříka". V užívání 
2+KK s garáží v 1. NP. 2. NP k rozšíření, či samost. byt 
s galerií. Za domem terasa a zahrádka.

Manažerské bydlení, 3+KK,  v podkroví a vstupní hala 
s úložnými prostory v přízemí. Samost. příjezd s el. 
bránou a nastřeš. stáním. Částečně zařízeno.

Zděná zahrad. chata 1+kk (4,5 x 4,5 m) na oploc. zah-
rad. poz. 1.865 m2 (17 x 110 m), na kterém lze realiz. 
i stavbu RD. Vodovod, elekř. zavedeny. 

R.v. 2007, 1. NP 3+KK, podkroví k rozšíření místností 
či jako  samost. byt. Pozemek 811 m2, samost. garáž. 
Kuchyně  zakázková a vybavená, terasa. 

Udržovaný RD k rekreaci i bydlení, 3+1 s přísl. 114 m2, 
pozemek 370 m2. El., plyn, obecní voda, nutné zřízení 
ČOV s odpočtem nákladů z kupní ceny.

Plocha 3.480 m2 (cca 50 x 68 m) profil mírně svažitý 
na jihovýchod s pohledem na Lysou horu, přístup 
z obecní asfaltové komunikace.

RD s garáží, ul. Jana Trčky. Zast. pl. 109 m2, obytná pl. 
130 m2 + 26 m2 terasa. US topení plyn, obecní vodo-
vod, kanalizace. Oplocený poz. 840 m2.

Rekreační chata 2+KK, celoroční dojezd, podezděná 
a částeč. posklepená dřevostavba s terasou. Voda, el., 
septik. Z.p. 69 m2, pozemek 320 m2. 

Plocha 2.2442 m2, profil mírný západní svah, přístup 
obec. kom., elektř. a vodovod vedle poz., odpady 
možno přes čističku do vodoteče na hran.i poz.

RD s garáží, ul. Jana Trčky. Zast. pl. 109 m2, obytná pl. 
130 m2 + 26 m2 terasa. US topení plyn, obecní vodo-
vod, kanalizace. Oplocený poz. 840 m2. 

Montovaná chata, z.p. 49 m2 na zděném, obytném 
polosuterénu s 2 podkrovními pokoji. El., voda, sep-
tik. Pozemek státu s řešením  po novele OZ. 

Plocha 3.448 m2 (možno rozdělit), profil rovinatý, 
veškeré IS  vedou podél přístupové asfaltové cesty 
a hranice pozemku, kanalizace v místě není.

Kvalitní bydlení 5+1s okrasnou zahradou vč. pergoly, 
krbu a letní kuchyně s posezením. Velmi dobrá do-
pravní obslužnost a výtečná lokalita RD.

Chata v J svahu ve směru na Maralák s  vymýceným 
pozemkem 1,5 ha, vlastním příjezdem, elektřinou, 
vodou a septikem. Pro Váš záměr.

Oploc. poz. o pl. 1.865 m2 se zahr. zděnou stavbou 
v dobrém uživatel. stavu. Přístup z obec. cesty ul. 
U Rozvodny. Elektř. a vodovod napojeny.

774 774 185

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

774 774 184

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

774 774 184

3 100 000 Kč

15 000 Kč/měsíc

650 000 Kč

3 900 000 Kč

580 000 Kč

880 Kč/m2

2 500 000 Kč

790 000 Kč

585 Kč/m2

2 500 000 Kč

430 000 Kč

1 200 000 Kč

30 000 Kč/měsíc

1 680 000 Kč

650 000 Kč
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Admin. budova - ostrava Poruba

Kanceláře oV Zábřeh, Starobělská

Kancelář - Slezská ostrava

Výrobní hala - Budišov nad Budišovkou

Kanceláře, moravská oV, ul. 28. října

Prostory pro podnikání - ostrava Zábřeh

Sklad oV Přívoz, Teslova

Komerční objekt, Slezská oV, Šenovská

dílna, moravská oV, nádražní

nová hala,  oV Zábřeh, U Studia

Kanceláře moravská oV, dostojevského

Garáž - Slezská ostrava

Prostý sklad, Slezská oV, Šenovská

objekt k podnikání - ostrava Hrabůvka

Garážové parkování - ostrava centrum

Plocha 1.000 m2 rozdělená do 42 kanceláří ve dvou 
podlažích, ostatní pl. 700  m2., vlatní poz. 2.100 m2 
s parkovištěm.    

V 1. NP (3), celé podlaží 186 m2, nebo 2x 93 m2. 
Kvalitní úpravy a úsporný provoz, vlastní, velké 
parkoviště. Cenová nabídka ihned po prohlídce.

Samost.soubor 3 kanceláří s vlastní sociál. - 67 
m2, nebo soubor 2 kancel. 52 m2 + přísluš. 13 m2. 
Přízemí, na nám. J. Gagarina. Cena bez služeb.

Novostavba  z r. 2009 vytápěné haly s příslušenstvím 
o zast. pl. 450 m2 (18 x 25 m), sv.v. 7,2 m s pojez-
dovým mostovým jeřábem s nosnosti 10 t.

Nové, plně zařízené  kanceláře v přízemí, vč. speciál-
ních služeb. Optimální bez počátečních investic, také 
virtuální sídlo.

Variabilní pl. 50 - 670 m2 v 1. p. s bezbariér. přístupem. 
Obchodní dům u MHD Karpatská na ul. Výškovická 
vedle Lídlu. Akční cena nájmu bez služeb.

Nový v areálu, 780 m2 (25 x 31 m), vytápěný  ve 2. NP, 
výtah 3 t (4 x 3,5 m). 4 kanceláře a zázemí přímo na 
podlaží. Dlážděný příjezd.

Samostatný, přízemní objekt v areálu, 550 m2 z toho 
hlavní prostor 240 m2, pro lehkou výrobu, apod. 
Služby samostatně. Při zájmu možný prodej. 

Dílensko-skladový, vytápěný prostor,  přízemí, 
135 m2 (bez členění), v 3,5 m. 3x vjezdová, vrata. 2 
kanceláře a sociální zázemí. Ihned k využití.

Zděná, trojlodní, přízemní, zateplená hala, 700 m2, 
v 4,95 m. Také samost. části, 3x 235 m2. 3x vrata 4,7 x 
4,5 m. Možné i vytápění plynem.

200 m2 kanceláří, 8 místností, celé 2. NP, třípodlažního 
objektu v širším centru OV. Dojezd a parking ve 
dvoře. Možno i menší celky, internet, EZS.

Garáž o zast.pl. 22 m2,  provedena elektroinstalace. 
Přístup po obecním poz. - ul. Kramolišova. MHD BUS 
zast. Kramolišova cca 200 m, 3 min. chůze.

Samost. přízemní, nevytápěný objekt, 470 m2, popř. 
2 samost. celky s vlastními vstupy 230 a 240 m2. Vše 
ve výrobním, střeženém areálu. 

Víceúčelové prostory 373 m2, otevřený prostor s nos-
nými sloupy. Ul. Na Haldě, vedle ul. Místecká.Uve-
dená cena je základní nájemné bez DPH a služeb.  

Vyhrazené park. místo v halové garáži v centru města 
v domě pod Úřadem práce - vjezd z ulice Žerotínova.

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

774 774 185

774 774 185

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 184

10 000 000 Kč

Cena v RK

45 Kč/m2/měsíc

10 000 000 Kč

Cena v RK 

50 Kč/m2/měsíc

700 Kč/m2/rok

25 000 Kč/měsíc

17 000 Kč/měsíc

72 Kč/m2/měsíc

1 000 Kč/m2/rok

35 000 Kč

360 Kč/m2/rok

83 Kč/m2/měsíc

1 300 Kč/měsíc

12

































Zlín . Hulín . Holešov . Bystřice p. Hostýnem 
 777 512 111  info@rkheureka.cz  www.rkheureka.cz

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

pr
o

n
á

je
m

prodej - rD - Bystřice pod Hostýnem

prodej - rodinný dům - martinice

  prodej - rodinný  dům - Hulín

prodej - rD - Bystřice pod Hostýnem

prodej - rodnný dům - Ludslavice

prodej - rD 5+kk - Lhota

prodej - rD - Bystřice pod Hostýnem

prodej - rodinný dům - přílepy

rD 5+1, otrokovice - Kvítkovice

prodej - rD - B. pod Hostýnem - Bílavsko

prodej - rodinný dům - Alexovice

prodej rD 5+kk Žlutava

prodej - rodinný dům - Sovadina

prodej - rodinný dům - Holešov

pronájem - rD - Bystřice pod Hostýnem

RD 3+1 v původním stavu, k rekonstrukci. Pros-
torná kuchyň, obývací pokoj, ložnice a dětský pokoj. 
Možnost dalších místností na půdě. Zahrada 367m2.

RD 4+1 s garáží. Přízemí: kuchyň + jídelní kout, obý-
vací pokoj, WC, koupelna, komora či šatna. Patro: 
2pokoje. Za domem zahrádka a menší zděná budova.

RD + 2garáže blizko centra. Využíván k podnikání 
a bydlení. Přízemí: 3místnosti+soc. zařízení. Patro: 
5místností, 2x toalety se sprch. koutem a terasa.

Novostavba 4+kk+ zahrada. 1. NP zádveří, WC, obý-
vací pokoj, kuchyňský kout s jídelnou, ložnice, šatna, 
koupelna s WC. Ve 2.NP  pokoj, koupelna, WC.

RD 3+1 k rekonstrukci se zahradou 924m2 a garáží. 
V domě: zádveří, chodba, kuchyň, obývací pokoj, 
ložnice, koupelna, komora. Vlastní studna. 

Zděná novostavba 5+kk s pozemkem caa 500m2 
v  lokalitě Lhota u Zlína. 1,5km do Malenovic, 11km 
do centra Zlína. Cena je konečná, včetně pozemku. 

Nadstandardní RD 5+1 s bazénem, zimní zahradou 
a 2garáží, po nákladné rekonstrukci. Dům obklopuje 
okrasná zahrada, za domem pergola + pozesení.

RD 6+2 s garáží a zahradou. Přízemí: 3pokoje, kuchyň, 
koupelna a WC, v patře: 3pokoje, kuchyň, koupelna. 
V suterénu se nachází garáž, kotelna, dílna.

Prodej řadového RD 5+1 se zahradou a garáží. Exkluz-
ivní lokalita - Otrokovice - Kvítkovice, Nivy. Kolaudace 
z r. 1992. Výborný stav.

RD před dokončením. V přízemí: kuchyň + jídel. kout 
+ spíž, obývací pokoj, pokoj pro hosty, šatna a WC. 
V patře 3pokoje, koupelna se sprch. kout a WC.

RD 5+kk + zahrada a garáž po komplet. rekonstrukci. 
K domu náleží zděná budova pro tech. zázemí domu, 
garáž a pergola, jenž nabízí dostatek soukromí.

RD 5+kk s pozemkem 2040m2 na klíč, na krásném, 
slunném místě u lesa. Podlahová plocha 103m2, 
zastavěná plocha 72m2. Cena je vč. pozemku.

RD po částečné demolici na stavebním pozemku 
o 1 105 m2. Dům napojen na elektřinu,plyn a kanali-
zace na hranici pozemku, voda z vlastní studny. 

Nadstandardní rodinný dům a řadové zástavbě ve 
vyhledávané klidné části města Holešova. Dům je po 
celkové nákladné rekonstrukci.

RD 5+1 + garáž a zahrada. 1. NP jsou zádveří, hala 
s východem na terasu, obyvací pokoj, kuchyně, samo-
statné WC. Ve 2.NP jsou 3 pokoje a koupelna + WC.

603 254 723

603 824 786

775 436 004

603 254 723

603 824 786

776 731 797

603 878 574

603 824 786

776 731 797

603 878 574

603 824 786

776 731 797

603 824 786

603 878 574

733 349 600

590 000 Kč

895 000 Kč

2 440 000 Kč

2 300 000 Kč

550 000 Kč

2 100 000 Kč

Cena v RK

1 650 000 Kč

2 900 000 Kč

Cena v RK

3 500 000 Kč

2 400 000 Kč

350 000 Kč

3 690 000 Kč

6 900 Kč/měsíc
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Pronájem - rd - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 1+1 - Holešov

Pronájem rd Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Byt 3+1 - morkovice

Prodej - Byt 1+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 3+1 - Valašské meziříčí

Pronájem - Byt 4+1 - Bystřice p. Host.

Prodej - Byt 4+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej bytu 4+1 Luhačovice

Prodej - Byt 2+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Byt 1+1 - Bystřice p. Hostýnem

RD 5+1 + garáž a zahrada. 1. NP jsou zádveří, hala 
s východem na terasu, obyvací pokoj, kuchyně, samo-
statné WC. Ve 2.NP jsou 3 pokoje a koupelna + WC.

Družstev. BT 1+1 v 5. NP po částečné rekonstrukci 
( plast. okna, kuchyň. linka, byt. jádro umakart 
s nástřikem a částečně obložené). Splacená anuita.

Rodinný dům v udržovaném, původním stavu. Nemo-
vitost se nachází v klidné části Bystřice pod Hostýnem. 
10minut od centra města a supermarketu Lidl.

Cihlový BT 3+1 s balkonem v 3. NP bytového domu. 
Dobře dispozičně řešen, z prostorné chodby s vestav. 
skříní jsou samostatné vstupy do všech pokojů. 

BT 1+1 58 m2 s balkónem, ve 3. NP. Byt je prostorný 
a slunný s moderní dispozicí, kuchyňská linka na míru 
s vestavnými spotřebiči, koupelna, WC.

BT 3+1 s balkonem ve 4. patře. Byt má plastová okna, 
jádro původní ve velmi zachovalém stavu. K bytu 
patří sklep. Dům je po celkové revitalizaci.

BT 4+1 s balkonem 88m2. Dům je po celkové revitali-
zaci. Má plastová okna, v pokojích na podlaze plov-
oucí podlahy. Je zde dobré dispoziční řešení bytu.

Hezký, prostorný, nadstandard. byt 4+1 98m2 
s  balkonem. Moderní kuchyň. linka (na míru vestav. 
spotřebiče), v pokojích plov. podlaha, plastová okna.

Družstevní byt 4+1, 80m2. Panelový dům s výtahem 
je po kompletní revitalizaci r. 2012. Výhled z lodžie 
poskytuje nádherný výhled do okolní krajiny.

Nadstandardní byt 2+1 54 m2, v 1. NP cihl. bytového 
domu, po nákladné kompletní rekonstrukci v r. 2012. 
Cena bytu je vč. veškerého vybavení a nábytku.

Družstevní byt s balkonem 1+1 o výměře 33m2. Byt 
se nachází ve 3.patře s výtahem. Dům je po komplet-
ní revitalizaci (zateplení, střecha, vchody).

733 349 600

603 878 574

733 349 600

603 878 574

603 254 723

603 878 574

733 349 600

733 349 600

776 731 797

603 254 723

603 254 723

6 900 Kč/měsíc

840 000 Kč

4 000 Kč/měsíc

850 000 Kč

1 090 000 Kč

990 000 Kč

8 200 Kč/měsíc

Cena v RK

Cena v RK

1 250 000 Kč

650 000 Kč

Info v kanceláři RK Heureka, nebo na telefonu 603 527 858
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BYSTŘICe  p/Host.,  ulice  V. KoZáKA,  ŽeLIBSKÝCH

patrový či bungalov v ceně 

(včetně projektu, stavebního 
povolení, základů a DPH)

nA PoZemCÍCH 
moŽno PoSTAVIT rd nA KLÍČ

1 690 000 Kč

VÝmĚrY:   
522 m2 až 875 m2

CenY:  
465 000 Kč až 779 000 Kč
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Pronájem - Byt 3+1 - Bystřice p.H.

Prodej - Chata - rajnochovice

Prodej - Pozemek - Bystřice pod Host.

Pronájem - byt 3+1 - Zlín

Prodej - Chata - dobrotice

Prodej pozemek Přílepy

Prodej - Chata - Chvalčov

Prodej - pozemek Třebětice

Prodej- Zahrada- Holešov

Prodej - Chata - Přílepy

Prodej - Pozemek - Lipová u Přerova

Pronájem - obchodní prostory - Zlín

Prodej - Chata - rusava

Prodej - Poz. - Bílavsko u Bystřice p/H

Pronájem komerční objekt Holešov

Pěkný, prostorný byt 3+1 blízko centra, po rekon-
strukci, nová kuchyňská linka, koupelna, wc, omítky, 
okna, atd. Nízké náklady. Cena je bez inkasa.

Celoroční CH 3+1 s terasou v oblasti Rajnochovice.. 
Střecha sedlová, krbová kamna, voda z vlastní stud-
ny, která je na pozemku. Koupelna s vanou a WC. 

Stavební pozemek 1.164 m2, obdélníkového tvaru, 
určený k výstavbě RD, situovaný v klid. části obce. 
Všechny inženýrské sítě jsou na hranici pozemku.

BT 3+1 s balkonem, ve Zlíně (Jižní svahy). Je zde 
kuchyň. linka se sporákem, mikrovlnka, lednicí, v 
pokojích postele+skříně. Výborná občan. vybavenost.

CH 2+kk se zahrádkou po celkové rekonstruk-
ci. K  chatě je zajištěn vlastní přístup, dostupný 
celoročně. Vhodné k rekreaci i celoročnímu bydlení.

Lukrativní pozemek pro výstavbu rodinného domu 
o  952m2. Situovaného ve vyhledávané lokalitě 
směrem na Zlín. Veškeré sítě jsou na hranici pozemku. 

CHata 2+kk na krásném místě. Jedná se o žádanou 
lokalitu na jižním svahu. Součástí prodeje je i celoročně 
dostupná příjezdová komunikace.Doporučejeme.

Prodej slunného pozemku o výměře 1100 m2 je 
udržovaný a je vhodný i ke stavbě menšího zahrad-
ního domku. Veškeré IS jsou na okraji pozemku.

Prodej zahrady 1975 m2 (124m x 16m) v Alexovicích 
u Holešova  ve velmi udržovaném stavu. Na pozemku 
zahradní domek, vrtaná studna. 

Sleva možná! CHata 4+1 na krásném místě. Soukromí na 
pozemku zajišťují okolní vzrostlé dřeviny. Nemovitost je 
celoročně dostupná. Klidná a prosluněná lokalita.

Stavební pozemek 852 m2, obdélníkového tvaru cca 
27m x 32m. Na pozemku stojí domek 1+1 . Všechny 
inženýrské sítě jsou na hranici pozemku.

Komerční prostory ve Zlíně na Jižních Svazích. 
Součástí ceny je pronájem vybavení. Zázemí s toale-
tou a kuchyňkou, malá kancelář. 

Celoročně obyvatelná, zařízená chata 4+1 s novou 
terasou s výhledem na okolí Hostýn. vrchů, plast. 
okna, nový elektr. rozvaděč + zásuvky, nové kamna.

Zpevněná plocha - stavební pozemek 750 m2  
(rozměr 52 x 18m) a domek 2+1. Ideální pro komerční 
využití - je dobře viditelný i přístupný.

Zděná jednopodlažní budova s park. plochou. Součástí 
objektu je expediční místnost s rampou, administr. 
zázemí, sklad. /výrobní/ prostory, kotelna a soc. zař.

733 349 600

733 718 819

603 254 723

776 731 797

603 824 786

775 436 004

603 824 786

603 824 786

733 718 819

603 824 786

603 527 858

776 731 797

733 349 600

603 527 858

775 436 004

5 900 Kč/měsíc

970 000 Kč

890 000 Kč

11 500 Kč/měsíc

599 000 Kč

570 000 Kč

850 000 Kč

110 000 Kč

99 000 Kč

590 000 Kč

495 000 Kč

4 800 Kč/měsíc

Cena v RK 

275 000 Kč

26 500 Kč/měsíc
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email: nj@rkclaris.cz
www.rkclaris.cz

email: orsa@orsa.cz
www.orsa.cz

email: info@rkrealika.cz
www.rkrealika.cz

Claris realitní kancelář s. r. o. 

ORSA realitní kancelář a. s. REALIKA realitní kancelář s. r. o.

Realitní kancelář HEuREKA s. r. o.

Hranice
Tř. 1. máje 1260
753 01 Hranice
Tel.: 775 696 189
email: polakova@rkclaris.cz

Zlín
Vodní 4067
760 01 Zlín 

Tel.: 777 512 111
email: rkheureka@rkheureka.cz
www.rkheureka.cz

Ostrava
28. října 212/37
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
Tel.: 596 124 267
email: orsa@orsa.cz

Ostrava
Kancelář. č. 206
Vítkovická 2a 
Budova KÚ v Ostravě
702 00 Ostrava
Tel.: 596 111 149
email: Kral@orsa.cz

Frýdek – Místek
Zámecké náměstí 47
738 01 Frýdek–Místek
Tel.: 775 686 000 
email: jaluvkova@rkclaris.cz

Hulín
Náměstí Míru 207
768 24 Hulín 

 

Kopřivnice
Záhumenní 351/2
742 21 Kopřivnice
Tel.: 775 696 176
email: cvernova@rkclaris.cz

Holešov
Palackého 522
769 01 Holešov 

Nový Jičín
K Nemocnici 166/14 (naproti 
České pošty)
741 01 Nový Jičín
Tel.: 775 696 171
email: nj@rkclaris.cz

Bystřice pod Hostýnem
Dolní 1571
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Opava
Dolní náměstí 25
Opava 746 01
Tel.: 553 653 854
email: info@rkrealika.cz

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


