
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

10 400 Kč/měsíc

2 650 000 Kč

4 600 000 Kč

Komerční objekt Kopřivnice

Nové byty 1+kk - 3+kk, Slezská Ostrava

Opava – Janská ulice

Prodej - RD - Bystřice pod Hostýnem

775 696 184

774 774 184

777 252 662

603 254 723

Prodej lukrativního komerčního objektu v centru města Kopřivnice, ul. Kpt. 
Nálepky. V přízemí objektu 3 prodejny se zázemím, podkroví - otevřený 
prostor.

Pronájem nových bytů s garážovým stáním na ul. Hladnovská 40, naproti 
gymnázia Hladnov. Nové kuchyňské linky s vest. spotřebiči. Virtuální 
prohlídka bytů na www.vyhlidka-hladnovska.cz Uvedená cena je bez služeb 
za byt 2+kk, 56 m2 + terasa 12 m2 + garážové stání.

Byt o výměře 132 m2 na okraji Kylešovského kopce se samostatným 
výtahem. V cihl. domě s novou fasádou a střechou. Po kompletní 
rekonstrukci. Plynové topení.

Exkluzivní nabídka samostatně stojícího částečně podsklepeného rodinného 
domu 6+kk s garáží v Bystřici pod Hostýnem. Prostorný dům s racionálně 
řešenou vnitřní dispozicí splňuje veškeré nároky na kvalitní bydlení.

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

PODZIM 2014



Zahájení legislativníCh pRaCí 
na novém „Realitním ZáKoně“

2

Na základě stále se opakujících problémů souvisejících s činností 
některých realitních zprostředkovatelů oslovil v roce 2011 
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se žádostí, aby ve 
spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 
financí vypracovalo „Analýzu současné situace v oblasti podnikání 
realitních kanceláří a návrh variant řešení“. 

V rámci Ministerstva pro místní rozvoj se touto problematikou začal 
zabývat Odbor veřejných dražeb (OVd), v jehož působnosti je oblast 
zpeněžování majetku. K realitním zprostředkovatelům má OVd 
blízko, a to především z toho důvodu, že velká část dražebníků jsou 
zároveň realitními zprostředkovateli a praxe v realitách je také jed-
ním z předpokladů pro získání koncese dražebníka. 

Ze zástupců výše uvedených resortů byla v roce 2011 vytvořena 
pracovní skupina, která byla posléze rozšířena ještě o zástupce 
Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí 
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, do jejichž kompe-
tence spadala část řešené problematiky. Dále byla také oslovena 
s žádostí o spolupráci profesní sdružení aktivně působící v tomto 
oboru na českém trhu. Do jednání se tehdy aktivně zapojila tři pro-
fesní společenstva. ( Asociace realitních kanceláří České republiky 
a Evropský klub realitních kanceláří pozn. redakce). V květnu 2012 
byla analýza předána k projednání hospodářskému výboru, který 
ji říjnu téhož roku za podpory všech přítomných členů odsouh-
lasil. Rozsáhlý dokument komplexně popsal současnou situaci na 
realitním trhu, pojmenoval hlavní problémy a navrhl možné vari-
anty řešení. Jednou z nich bylo také zahájení legislativních kroků 
směřujících k přípravě zcela nového „zákona o realitním podnikání“, 
kterou hospodářský výbor podpořil a svým 194. Usnesením MMR 
tento úkol zadal. 

Vývoj legislativních prací byl následně významně ovlivněn 
předčasným ukončením mandátu vlády Petra Nečase v polovině 
roku 2013 a vznikem přechodné vlády Jiřího Rusnoka, která se 
v rámci svého působení zaměřila především na naléhavá a aktuální 
rozhodnutí, což 2. srpna 2013 také deklarovala ve svém Program-
ovém prohlášení. Hlavním legislativním cílem vlády bylo především 
dotažení rekodifikačního procesu v rámci blížící se účinnosti 
nového občanského zákoníku a pro zařazení nových úkolů do Leg-
islativního plánu prací vlády prakticky nebyl prostor. 

Krátce po sestavení nové vlády se MMR v březnu 2014 podařilo 
zařadit „realitní zákon“ do Výhledu legislativních prací vlády na léta 
2015 až 2017 s termínem předložení věcného záměru zákona o re-
alitním podnikání v 1. čtvrtletí roku 2015 a paragrafového znění 
zákona ve 2. čtvrtletí roku 2016. 

Na základě nově získaného mandátu vznikla pracovní skupina pro 
přípravu realitního zákona, která navázala na činnost předchozí 
pracovní skupiny analyzující současnou situaci na realitním trhu 
(členem pracovní skupiny je Asociace realitních kanceláří České 
republiky a Evropský klub realitních kanceláří pozn. red.) Hlavním 
cílem této pracovní skupiny jsou společné konzultace nad možnými 

variantami řešení v rámci analýzy hodnocení dopadů regulace (tzv. 
proces RIA) a nad samotným návrhem věcného řešení. Hlavním 
cílem věcného záměru zákona je stručně řečeno analyzovat a zhod-
notit stávající právní úpravu, navrhnout věcné řešení a způsob 
jeho promítnutí do právního řádu, zhodnotit předpokládané 
hospodářské a finanční dopady navrhované úpravy na státní 
rozpočet a na podnikatelské prostředí, zhodnotit, zda je navrho-
vané řeše- ní v souladu s ústavním pořádkem a závazky vyplýva-
jícími z členství v EU. Z hlediska funkce věcného záměru je třeba 
jeho obsah omezit jen na základní okruhy budoucí právní úpravy, 
řazené podle jejich obecnosti a důležitosti. 

CO By měl BuDOuCí záKON OBSaHOvat? 

Stav, který by měl být dosažen přijetím navrhované právní úpravy, 
lze obecně charakterizovat v následujících bodech: 

  realitní zprostředkování jasně definováno zákonem 
 (specifikován rozsah činnosti), 
 vymezeny kompetence realitní kanceláře a realitního makléře,
 výrazně posíleny požadavky na odbornost realitních   
 zprostředkovatelů, 
  existence pravidel pro správu finančních prostředků klientů, 
  nastaveny základní bezpečností mechanismy směřující k ochraně  
 spotřebitelů, 
  posílena kontrola a dohled nad realitními zprostředkovateli, 
 celkově vyšší profesionalita poskytovaných služeb, zvýšená  
prestiž profese, vyšší důvěra spotřebitelů. MMR považuje účast 
odborné i laické veřejnosti na přípravě realitního zákona za velmi 
důležitou, protože pouze se zohledněním potřeb ze samotné praxe 
lze připravit kvalitní právní předpis. Kromě zapojení profesních or-
ganizací do pracovní skupiny oslovilo MMR v červenci také širokou 
veřejnost prostřednictvím dotazníkové akce, jejímž cílem bylo zjistit 
názory spotřebitelů i samotných realitních kanceláří na posky-
tování realitních služeb. Z odpovědí téměř 2300 respondentů je 
patrné, že celková situace na trhu není spotřebiteli ani realitními 
zprostředkovateli vnímána příliš pozitivně a existují zde zásadní 
problémy. Obě skupiny respondentů byly ve vzájemné shodě 
především v následujících oblastech: 
 potřeba nastavení pravidel kvalifikačních kritérií pro výkon 
 této činnosti, 
 zavedení zákonného pojištění odpovědnosti pro realitní 
 zprostředkovatele a 
  nastavení pravidel pro přijímání finančních prostředků od 
klientů. Spotřebitelé i realitní zprostředkovatelé se zároveň 
jednoznačně vyslovili pro nastavení základních pravidel pro výkon 
činnosti speciálním zákonem. Pro tuto možnost hlasovalo 81% 
spotřebitelů a 76% realitních zprostředkovatelů. 

Bližší informace o přípravě „realitního zákona“ naleznou zájemci 
na stránkách MMR odkaz na sekci „Realitní zákon“ je přímo z hlavní 
stránky.

( Článek byl převzat z realitního magazínu ARK ČR )
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Byt 1+kk, Kopřivnice

Byt 2+1, Frýdek - Místek

Byt 1+kk, Frýdek - Místek

Byt 3+kk s garáží, Nový Jičín

Byt 1+kk, Frýdek - Místek

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 3+1, Frýdek - Místek

Byt 1+1, Lipník nad Bečvou

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 2+1, NJ

Byt 3+1, Kopřivnice

Prodej dr. bytu 1+kk v Kopřivnici, 33m2, 12.p./12.p., 
PVC okna. Byt je v pův. udržovaném stavu, omítky, 
podlahy PVC. Byt je v domě nedaleko centra.

Prodeji bytu 2+1  v os. vl. s lodžií, ul. J. Opletala, 
54m2, 2.p/8p. Po částečné rekonstr. - kuchyň.linka, 
obložené umakart. jádro. Po revitalizaci.

Prodej garsonky v os. vl. na ul. 17. Listopadu, 23m2, 
5.p/8. Byt je po rekonstr. jádra - masážní sprch.
kout,nové WC. Dům je po  revitalizaci.

Prodej dr. bytu 3+kk  s garáží v žádané lokalitě v NJ 
u Kauflandu se dvěma balkony, 83 m2, 2.p./4 NP, ko-
mora, PVC okna, slunný byt a prostorný byt.

Prodej gars. os. vl.,na ul.Novodvorská,32m2, 8.p./12.
Byt je v pův.stavu,podlaha lino,v koupelně sprch.
kout.V ceně bytu je nové a nepoužívané vybavení.

Prodej dr. bytu v Kopřivnici na ul. K. Čapka, 58,5m2, 
2.p./3.p. Byt v pův., ale zachovalém stavu s balkonem. 
Parkování u domu. Revitalizovaný dům.

Prodej bytu 3+1 v cihl.domě 3+1 s balk.v os. vl. na 
ulici Jiráskova,65m2,1.p/3.Byt má novou elektřinu 
v mědi,nové omítky,jinak v pův.stavu,sklep 10m2.

Byt 1+1 v os. vl. v ulici Na Kopečku v Lipníku nad 
Bečvou v cihlovém byt. domě, o ploše 26m2. Byt ve 
výborném stavu, plastová okna, nová kuch. linka.

Prodej dr. bytu v Kopřivnici na ul. Pod Morávií, 74m2, 
3.p./12.p.. Velmi prostorný, udržovaný byt s lodžií, 
který je po částečné rekonstrukci. 

Prodej bytu 2+1 v dr. vl. v NJ, ul. Dlouhá, 62m2, 
přízemí nízkopodlažního, revit., panelového domu. 
Byt je v původním stavu, ideální k rekonstrukci.

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.

775 696 184

775 686 000

775 686 000

775 696 184

775 686 000

775 696 176

775 686 000

775 696 189

775 696 176

775 696 173

775 696 176

340 000 Kč

870 000 Kč

545 000 Kč

Cena v RK

595 000 Kč

690 000 Kč

850 000 Kč

490 000 Kč

695 000 Kč

800 000 Kč

699 000 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!

3
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Byt 3+1, Frýdek-Místek

rD, Budišov nad Budišovkou

rD, Frýdek-Místek

Byt 3+1, Kopřivnice

rD, Dobešov

rD, Bělotín

Byt 3+1 s garáží, Kopřivnice

rD, Soběchleby

rodinný dům, Lhota u Kelče

Podkrovní byt 4+1, Kopřivnice

rD, Polom u Hranic

rD, Bílovec

rodinný dům, odry

rD 5+1, Dubnice-Lichnov

rD, Petřvald

Prodej 3+1 s lodžií v dr. vl., FM, ul. J. Čapka, 4.p/7, 
74m2. Byt je v pův.stavu,nová kuch. linka, omítky, 
dlažba na chodbě. Jádro umakartové s vanou.

Prodej RD 2+1 se sklady, garáží a dílnou v Budišově 
nad Budišovkou. V r. 2005 rek.koupelny,WC. Dřevěná 
okna s izolačním trojsklem. Nutná rekonstrukce.

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

Prodej dr. bytu 3+1 v Kopřivnici, ul. Pod zahradami, 
76m2, 6.p./7.p. PVC okna, prosklená lodžie, slunný 
byt. Nová koupelna. Dům je po revitalizaci.

Prodej RD 2+1 v obci Dobešov, ležící 4,5 km od Oder. 
Dům je částečně podsklepen. Ve sklepě vl. studna 
s pitnou vodou. Pozemek 880m2. Topení lokální.

Prodej část.podsklepeného RD se dvěma byty veliko-
sti 3+1, v Bělotíně. Vytápění centrální na TP. El. proud 
220/380V, voda a plyn. Pozemek 2.146 m2.

Byt 3+1 s garáží, Kopřivnice. Podlahová plocha 65m2, 
byt z větší části po rek. Novější kuchyňská linka, plas-
tové okna, nové rozvody. Garáž v os. vl.

RD se dvěma byt. jednotkami v Soběchlebích. 
Částečně zrekonstruovaný patrový dům. Vlastní stud-
na. Rozlehlý dvůr a zahrada. Celková plocha 941m2.

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

Prodej podkrovního bytu 4+1 v os. vl., 104 m2, 
v Kopřivnici, ul. Dukelská. Půdní vestavba v cihlovém 
domě, prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Prodej RD 5+1 v obci Polom u Hranic. Dům je pod-
sklepen. Ve sklepě studna s užitkovou vodou. Vytápění 
kotlem na pevná paliva. Septik. Pozemek 1.631m2.

Prodej RD 4+1 v Bílovci na ul. Luční. Vytápění je 
plynovým kotlem. Městská vod. přípojka a kanalizace. 
Celková plocha pozemku je 760 m2. Klidné místo.

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

Rodinný dům 5+1 v klidné lokalitě v blízkosti Krno-
va. Dům je zateplen.Topení na TP - zánovní kotel. 
Možnost půdní vestavby. Pozemek 1.200 m2, garáž.

RD 4+1, 200m2, se šatnou a kotelnou v Petřvaldu, poz. 
660m2, zatepleno, podsklep., po rekon.,vodovod, 
septik, ohřev vody el.bojler, topení plyn. i TP.

775 686 000

777 594 764

775 686 000

775 696 184

777 594 764

775 696 189

775 696 173

775 696 189

775 696 189

775 696 184

777 594 764

777 594 764

777 594 764

603 825 247

775 686 000

860 000 Kč

295 000 Kč

1 110 000 Kč

820 000 Kč

450 000 Kč

1 395 000 Kč

Cena v RK

650 000 Kč

1 490 000 Kč

1 449 000 Kč

750 000 Kč

1 540 000 Kč

250 000 Kč

999 000 Kč

1 595 000 Kč
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rD, Bojkovice 

rD, Staré Město

rD, Hranice

rodinný dům, Horní Nětčice

rD Štramberk

Penzion Na Lomné, Trojanovice

rD 5+2 odry

rD Janovice

Garáž Nový Jičín

rD Polouvsí

rD, Libhošť

Chata, Krásné Pole

rD, Drahotuše

rD, rybí u Nového Jičína

Chata, Řeka u FM

Prodej RD 3+1 v obci Bojkovice, Přečkovice. Dům je 
umístěn v příjemné lokalitě nedaleko Luhačovic. Poze-
mek 300m2, zahrada 1.000m2. Garáž,dílna,pergola.

Prodej vily 6+1 v obci Staré Město u F-M, pozemek 
662 m2. Dům je celopodsklepený, střecha sedlová se 
záklopem. Garáž i studna, topení plyn i TP.

Třípodlažní podsklepený RD 4+1 s garáží v Hranicích 
na ul. Skalní. Z jídelny je možno vyjít na venkovní 
terasu. Udržovaná zahrada, pozemek 665m2.

Prodej RD 3+1 v Horních  Nětčicích zast.pl. 150m2. 
Rozsáhlá půda-možnost vybudování podkroví. Nemo-
vitost prošla kompletní rekonstrukcí. Zahrada 180m2.

Prodej RD ve Štramberku, ul. Závišická. Cihlový, 
částečně podsklepený, dvoupatrový dům se zahra-
dou a garáží o užitné ploše 210m2 a dispozici 4+2.

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. 

Prodej RD s dispozicí 5+2 se vstupní halou na Jižní 
ulici v Odrách. Zast.pl. cca 100m2, zahrada 660m2. 
Jedná se o zděný dům v dobrém tech. stavu.

Prodej RD k celkové rekonstrukci, který je součástí 
bývalé hospod. usedlosti. Nemovitost se nachází 
v obci Janovice u Starého Jičína. Pozemek 2.140m2.

Prodej samostatně stojící garáže na ul. Dostála Bystřiny 
v NJ. Jedná se o zděnou stavbu v dobrém tech.stavu. 
Zast.plocha garáže a vjezdového poz.32m2.

Prodej RD v Polouvsí, místní část Jeseník nad Odrou, 
se zast. pl. 670m2. Komplex dvou bloků obyt.budov 
a jedné hospodářsko-tech.části. Pozemek 1200m2.

Rodinný dům (dřevostavba) 6+1 v obci Libhošť s pozem-
kem 1.318m2. Obytná plocha 94m2. Vlastní studna, 
obecní kanalizace, vytápění el. nebo krb. kamny.

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

Prodej RD v Drahotuších s dispozicí 6+1 a zast. pl. 
300m2. Dům je v dobrém stavu, ihned obyvatelný, 
vhodný k postupné rekonstrukci. Zahrada 1080m2.

Prodej novostavby RD o dispozici 5 + 1, který se 
nachází v klidné části obce Rybí u Nového Jičína. 
Dům na pozemku o velikosti  1.700m2. Už. pl. 260m2.

Prodej dřevěné chaty 3+1 v Řece u FM, z pol. zděná, 
část. podsklepená, pozemek cca 800m2. Vybavená. 
Suché WC, el.,voda ze studny, topení tuhými pal.

775 696 184

775 686 000

775 696 189

775 696 189

775 696 173

775 686 000

775 696 174

775 696 173

775 696 174

775 696 174

608 807 711

775 686 000

775 696 189

603 825 247

775 686 000

690 000 Kč

1 960 000 Kč

Cena v RK

1 660 000 Kč

2 150 000 Kč

6 900 000 Kč

1 690 000 Kč

2 490 000 Kč

150 000 Kč

1 700 000 Kč

Cena v RK 

720 000 Kč

1 950 000 Kč

4 922 050 Kč

750 000 Kč
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St. pozemek, Žukov

Stavební pozemek Štramberk

Komerční objekt, Skorošice

St. pozemek, Trojanovice

Stavební pozemek, rychvald

Kom. objekt, Klokočí - Hranice

Stavební pozemky, Partutovice

Stavební pozemek nj

Komerční objekt, Partutovice

Stavební pozemek, Kopřivnice

Komerční objekt, Vratimov

Ko, Kopřivnice

Pozemky, Hustopeče n. Bečvou

Komerční objekt, ostrava - Třebovice

Pronájem obchod. prostoru 197m2

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 st. pozemku 993m2 ve Štramberku. Územním 
plánem zahrnut do zóny výstavby RD. K pozemku 
příjezd po obecní komunikaci, IS na hranici pozemku.

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

Prodej stavebního pozemku atypického tvaru o ro-
zloze 1.110 m2 v Rychvaldě, ul. Třešňová. Inženýrské 
sítě- na hranici pozemku, situace RD k nahlédnutí.

Prodej nepodsklepené zděné stavby z cihel, která je 
vhodná k dostavbě dle vlastního záměru. Zast. plo-
cha 298m2 a neoplocený pozemek 4.533m2.

3 lukrativní st. pozemky v obci Partutovice. Parcely: 
č.1 - 1.005m2, č.2 - 1.178m2, č.3 - 1.166m2. Pozemky 
jsou připraveny ke stavbě, včetně IS. 

Prodej dvou stavebních pozemků v atraktivní lokalitě 
Nového Jičína. Stavební pozemky o výměře 1083m2 
a 1223m2. IS jsou na pozemku. Rovinatý terén.

Rozestavěná budova v centru Partutovic.Budován jako 
víceúčelové zař.se sálem,kancelářemi, byty a prostory 
pro obchod. Pozemek 1.354m2. Cena k jednání.

Prodej 3 st. pozemků v obci Lubina, výměry cca 
1000 m2, možnost napojení na el., vodu a kanalizaci. 
Klidné, slunné místo s dostatkem soukromí.

Pronájem komerč. prostor blízko centra  Vratimova, 
350m2. Objekt je hlídán strážní službou a jsou vy-
baveny vysokými vjezdovými vraty. Parkoviště.

Prodej lukrativního kom. objektu v centru města 
Kopřivnice, ul. Kpt. Nálepky. V přízemí objektu 
3 prodejny se zázemím, podkroví-otevřený prostor.

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

Pronájem komerčních prostorů v zavřeném areálu 
v O-Třebovicích. Areál je hlídán kamerovým systémem 
a večer se zamyká. Více info a rozměry u makléře.

Pronájem obchodních prostor 197m2 (možno rozdělit 
na dva obchody). K dispozici sklady, parkování, sociál-
ní zázemí. V objektu také kanceláře od 20m2.

775 686 000

775 696 176

775 686 000

608 807 711

603 918 185

603 918 185

775 696 189

775 696 173

775 696 189

775 696 184

775 686 000

775 696 184

775 696 189

775 686 000

775 696 173

290 Kč/m2

700 Kč/m2

1 400 000 Kč

430 Kč/m2

499 000 Kč

1 490 000 Kč

500 Kč/m2

Cena v RK

Cena v RK

590 Kč/m2

650 Kč/m2/rok

Cena v RK 

650 Kč/m2

800 Kč/m2/rok

Cena v RK
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Prodej vily v prestižní lokalitě v Opavě

Rodinný dům v Bolaticích

Prodej RD Březová-Leskovec

Prodej RD v Opava - Komárově

Prodej rodinného domu v Oticích

Prodej RD ve Lhotce u Vítkova 

Prodej 1/2 RD Opava, Zlatníky

Rodinný dům v Mladecku

Prodej rodinného domku v Litultovicích

Prodej bytu v rodinném domě v Opavě

Prodej zem. used. v Hořejších Kunčicích

Prodej RD v Budišově nad Budišovkou

Prodej RD ve Štítině

Prodej RD v Hradci nad Moravicí

Prodej rodinného domu v Melči

Luxusní vila v žádané lokalitě . Po gen. rekonstrukci 
s nadstandardním vybavením. 8 místností, 2 koupel-
ny, 4 WC. Centr.vysávání, klimatizace, bazén. 

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

RD se započatou rekonstrukcí. V přízemí  byt 2+1, 
80 m2. V patře možno dodělat další pokoje. Topení 
krbem, plyn na pozemku. Hosp. budova, zahrada. 

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

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

RD k rekonstrukcím a úpravám. Nová plast. okna, 
kuchyňská linka, el. rozvody a omítky. V koupelně 
nová rohová vana. Garáž. K trv.bydlení nebo rekreaci.

Prodej 1/2 RD. Tři pokoje, kuchyň, koupelna, WC. 
Výměra cca 100 m2.  El. topení, plyn ve sklepě. 
V obýv. pokoji  krb. Zahrada, parkování před domem. 

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

RD k rekonstrukci. Bez koupelny a  WC.  Vytápění na 
TP. Elektřina, voda z řádu i vlastní studny, plynová 
přípojka. K domu patří garáž a stodola. 

Prodej mezonetového bytu v rodinném domě s garáží 
a zahradou. Jedná se o původní, funkční stav. Vytápění 
na TP, možno předělat na plyn. Terasa, balkon.

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

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.

Rozestavěný RD, hrubá stavba. Hotova střecha, 
komín, vnitřní rozvody vody, elektřiny, odpadů, 
vnitřní omítky, připraveno pro strop a plyn.topení.

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 pozem-
ku plyn. Hospodářské budovy jako dílny a garáž.

731 282 658

608 252 662

731 282 658

731 282 658

608 252 662

731 282 658

731 282 658

608 252 662

731 282 658

777 252 662

608 252 662

608 252 662

731 282 658

608 252 662

734 310 063

6 700 000 Kč

Cena v RK

790 000 Kč

3 590 000 Kč

Cena v RK

690 000 Kč

890 000 Kč

1 500 000 Kč

649 000 Kč

1 890 000 Kč

3 999 000 Kč

550 000 Kč

1 550 000 Kč

9 900 000 Kč

1 050 000 Kč
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Prodej bytu 3+1 v Opavě

Byt 3+1 v os.vl. v Opavě

Byt 1+1 v cihl.domě v Opavě

Luxusní mezonetový byt v Opavě

Prodej dr.bytu 3+1 s lodžií v Opavě

Byt 1+kk v Kateřinkách

Prodej bytu v Oldřišově 

Byt 2+1 v os.vl. v Opavě

Garsoniéra v atraktivní lokalitě v Opavě

Dr. byt 3+1 v Opavě - dobrá lokalita

Prodej bytu 2+1 v cihl. domě v Opavě

Prodej dr.bytu 3+1 s balkonem v Opavě

Byt 3+1 v os.vl. v Opavě

Byt 2+1 v os.vl. v Kateřinkách

Nové byty v Opavě

Byt o výměře 132 m2 na okraji Kylešovského kopce se 
samostatným výtahem. V cihl. domě s novou fasádou 
a střechou. Po kompl. rekonstrukci. Plyn.topení.

Byt 3+1 v os.vl. v žádané lokalitě v Opavě. Zvýšené 
přízemí cihl.domu s výměrou 64 m2. Pův.stav, ale 
plast.okna. Neprůchozí pokoje, jižní orientace. 

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.

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

Dr.byt 3+1 o výměře 70 m2. V 1.patře panelového 
domu s lodžií na jih. Plast.okna, nové podlahy, zděná 
koupelna. Sklep. Dobrá dostupnost do centra.

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.

Byt v 1. patře staršího cihlového domu. 4 místnosti 
s přísl. (bývalý taneční sál (145 m2). Celk. plocha 246 
m2. Topení plynovým kotlem. Garáž a dílna.

Byt 2+1 ve 4.patře s výměrou 59 m2 a s velkou ko-
morou. Původní stav, dům po kompl.revitalizaci. 
Výhodou dobré umístění na počátku sídliště. 

Garsoniéra v klidné části,  ve 4. patře panelového 
domu po revitalizaci. V původním stavu včetně okna, 
výměra je cca 18 m2.. Vytápěna je dálkově. 

Dr. byt 3+1, 70 m2 v přízemí v lukrativní části města. 
Neprůchozí pokoje a komora. K bytu patří lodžie 
a sklep. Nová kuchyň, podlahy, plastová okna. 

Byt 2+1 v os.vl. s výměrou 52 m2. V přízemí cihl.domu 
po kompl.rekonstrukcích. Vytápění elektrickými 
přímotopy. Ihned volný k nastěhování. 

Dr.byt 3+1 s výměrou 67 m2 ve 4.p. panelového domu. 
Byt má novější kuchyňskou linku. ostatní je v pův.sta-
vu. Výhodou je prostorná koupelna a balkon. 

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

Byt 2+1 s lodžií ve 3.p. panelového domu po revi-
talizaci. Os.vl.,Výměra 58 m2, komora a sklep. Část.
rekonstrukce. Plast.okna. Krásné místo s výhledem.

Výstavba nových bytů různých dispozic a velikostí, 
od 1+kk až do 3+kk. Podlahové topení, francouzská 
okna, dobré parkování. V blízkosti OC Breda. 

731 282 658

731 282 658

608 252 662

731 282 658

731 282 658

777 252 662

777 252 662

608 252 662

731 282 658

608 252 662

731 282 658

731 282 658

608 252 662

731 282 658

731 282 658

2 650 000 Kč

1 350 000 Kč

650 000 Kč

Cena v RK

1 200 000 Kč

460 000 Kč

1 400 000 Kč

990 000 Kč

420 000 Kč

990 000 Kč

648 000 Kč

1 250 000 Kč

898 000 Kč

990 000 Kč

Cena v RK
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Chata v Holčovicích

Pozemek ke komerční výstavbě v opavě

Prodej pozemku k výstavbě ve Vítkově

Stylová chalupa v Horním Údolí

Pozemek k výst. v ostravě - radvanicích

Pozemek k výst. v opavě - Vávrovicích

Zahrádka v jaktaři

Pozemek k výstavbě v malých Hošticích

Pozemek k výstavbě v opavě

Prodej restaurace (penzionu) v mladecku

Prodej pozemku k výstavbě ve Slavkově

Prnájem bytu v centru opavy

Pozemek  ve Zlatých Horách

Pozemek k výstavbě v Holčovicích

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

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

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

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

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.

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

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. 

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.

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

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

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.

Pronájem bytu 2+kk s komorou v centru města. 
2.patro cihl.domu s výměrou 64 m2. Po rekonstrukci 
včetně domu. Vl.plyn.topení. Ihned volný. 

Prodáme pozemek k výstavbě rodinného domu. Výměra  
1388 m2. Sítě k napojení  jsou vedeny v  příjezdové 
cestě. Jedná se o lukrativní lokalitu k bydlení.

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

777 252 662

608 252 662

731 282 658

608 252 662

777 252 662

731 282 658

731 282 658

734 310 063

777 252 662

731 282 658

608 252 662

731 282 658

777 252 662

731 282 658

731 282 658

690 000 Kč

495 Kč/m2

300 Kč/m2

2 800 000 Kč

999 000 Kč

1 099 000 Kč

130 000 Kč

550 000 Kč

1 350 000 Kč

4 499 000 Kč

1 200 000 Kč

5 680 Kč/měsíc 1 500 000 Kč

500 Kč/m2

390 000 Kč

Pro 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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1+1, dr. ostrava - Hrabůvka

rd Krmelín, ul. Bělská (centrum)

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

2+1, dr., ostrava - Poruba

rd Bolatice, ul. U hřiště

rd, městys Litultovice u opavy

3+kk, os. vl., - moravská ostrava

Řadový rd, oV nová Ves, Valašská

Halový sklad, oV Přívoz, Cihelní ul.

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

rd opava, část Vávrovice, jantarová

2 kanceláře oV Vítkovice, mírové n.

3+1, os. vl.,  moravská ostrava

Vila, oV Petřkovice, Koblovská

nová hala,  oV Zábřeh, U Studia

42 m2, s prosklenou lodžií 4 m2 v 10 NP (13). Čtvercová 
kuchyně, 9 m2, původní, udržovaný stav. Bezbariérový 
přístup, dům po celkové revitalizaci.

Nově a úplně opravený RD, 3+KK, 96 m2 s garáží 
úložnými prostory v polosuterénu. Malý pozemek 
180 m2. 

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.

2+1, 54 m2 v původní cihlové zástavbě 4. obvodu. 
Dům po celkové revitaliz., v bytě vkusné úpravy 
kuchyně, koupelny a podlah. Ihned k využití.

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.

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.

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.

Pronájem skladu n. výroba, přízemní, 200 - 400 m2, 
vč. kanceláří a zázemí. Temperované i vytápěné. 
Výborná dostupnost

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

Vesnické stavení s výměnkem a stodolou, pozemek 
1.525 m2 v okrajové části Opavy. Přestavba n. nová 
výstavba na pozemku. Sítě k dispozici

Sekce 2 kanceláří s přísluš. ve 2. NP upraveného ob-
jektu v centru OV Vítkovic. Možno se zařízením, není 
podmínka. Zajímavé místo, parking, MHD. 

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

Meziválečná, mansardová stavba v okrajové části OV 
k  modernizaci a úpravě pro jedno i dvou generační 
bydlení. Pozemek 800 m2, všechny inž. sítě .

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

774 774 185

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

480 000 Kč

1 870 000 Kč

2 100 000 Kč

950 000 Kč

3 900 000 Kč

580 000 Kč

3 900 000 Kč

3 100 000 Kč

520 Kč/m2/rok 

3 290 000 Kč

690 000 Kč

6 100 Kč/měsíc

2 500 000 Kč

1 820 000 Kč

72 Kč/m2/měsíc
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oV Vřesina, pronájem rd

oV Bartovice, zahrada 3.000 m2, 

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

Luxusní rd,  michálkovice, Hukvaldská

Pozemek pro rd - Kunčice pod ondřej.

Chata, jarcová u Val. meziříčí

Stavební poz, děhylov

Pozemek pro rd - Čeladná

objekt k podnikání - ostrava Hrabůvka

Zahradní domek, Paskov

Stavební pozemek pro rd, Pstruží

obchodní plocha, ostrava Zábřeh

Chata moravice, mokřinky

Kanceláře, Slezská ostrava

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

Rovinatý pozemek (zahrada), 3.000 m2, okraj OV, část 
OV Bartovice s vlastním příjezdem. Ul. Těšínská cca 
200 m po obecní, asfalt. komunikaci.  

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

Pronájem luxusně vybaveného a zařízeného RD, pro 
náročného nájemce v krásné přírodní lokalitě s nádherným 
výhledem a velmi dobrým dosahem kamkoli v OV i  mimo.

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

Montovaná chata, podezděný, obytný polosuterén. 
Pozemek 712 m2. Obytné přízemí a 2 ložnice v PK. 
Přípojka a rozvod vody a elektřiny, septik.

3 parcely pro výstavbu RD, po 1.600 m2. Nová asfalt. 
příjezd. komunikace a vyvedeny přípojky všech inž. 
sítí. Pěkné, slunné místo, mírný svah. 

Plocha pro RD 1.845 m2 + 3.045 m2 se vzrostlou ze-
lení. Obecní cesta, voda a elektrina k dispozici. Plyno-
vod a kanalizace v miste není neni.

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.  

Zděný zahradní domek, 76 m2 (13 x 6,20 m) s pozem-
kem 1.700 m2 a všemi přípojkami inž. sítí k výstavbě 
RD. Oddělení cca 700 m2 pozemku pro další dům.

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

Obchod. prostor dle dohody od 50 m2 až 670 m2 
v 1.p. v obchod. středisku vedle Lídlu mezi ulicemi 
Výškovická a Jugoslávská u MHD zastávky Karpatská.

Oplocený pozemek 1.805 m2, se stavbou montované 
chatky a zpevněným příjezde, všechny sítě, dosah 
MHD TROLEJBUS.  

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

Kancelářský celek 3 místností  vč. kuchyňky a koupel-
ny se sprch. koutem, v podkrov. podlaží  admin. bu-
dovy  na Gagarinově nám. Celková plocha 128 m2.

774 774 185

774 774 185

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

774 774 185

774 774 184

30 000 Kč/měsíc

360 Kč/m2

1 680 000 Kč

45 000 Kč/měsíc

1 200 000 Kč

790 000 Kč

1 200 Kč/m2

1 932 750 Kč

83 Kč/m2/měsíc

585 Kč/m2

880 Kč/m2

50 Kč/m2/měsíc

820 000 Kč

790 000 Kč

83 Kč/m2/měsíc
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3+kk, Slezská ostrava, ul. Hladnovská

4+1,os.vl., moravská oV, engelmullerova

2+1 , moravská ostrava, ul. Pelclova

2+kk, Slezská ostrava,  ul. Hladnovská

2+1, os.vl., moravská oV, repinova

2+1 ostrava Hrabůvka

1+kk, Slezská ostrava, ul. Hladnovská

nový 2+1, oV Přívoz, Hájkova

2+1, moravská ostrava

3+KK, os.vl. oV muglinov, olešní

2+KK, oV Přívoz, Hájkova

rD oV Vřesina, Třešňová

2+KK, os.vl., oV muglinov, olešní

2+1, oV Zábřeh-VŽ, Syllabova

rD, oV Polanka, ul. 1. května

3 +KK o ploše 71 m2 + terasa 6,7 m2 a parkovací stání 
v hromadné  garáží v suterénu novostavby bytového 
domu na ul. Hladnovská 40. Cena bez služeb:

Nově dispozičně upravený, 98 m2 s lodžií ve 2. NP (8) 
revitaliz. domu. Dálkové topení, zařízená kuchyně, 
krásná koupelna.

Byt 62 m2 s balkónem ve 3.patře s výtahem. 
Kompletně zařízený starším nábytkem.    Cena nájmu 
je uvedena bez služeb.

2 +KK o ploše 57 m2 + terasa 12 m2 a parkovací stání 
v novost. byt. domu. na ul. Hladnovská 40. Kuch.linka 
s elektrospotř. Cena nájmu bez služeb:

2 upravené byty ve 3.a 4. NP, 80 m2, os. vl., cihlový 
dům.  El. a plyn, samost. smlouvy, cca 2.000,- Kč/měs. 
Ihned volné, dlouhodobě, trvalý pobyt.

2+1 se 2 balkóny ve 2.patře v panel. domě na ul. Fr. 
Hajdy (panelák za kulturním domem K-trio). Podla-
hová plocha 67 m2. Cena nájmu bez služeb.

1 +KK o ploše 31 m2 + terasa 10 m2 v přízemí novo-
stavby bytového domu na ul. Hladnovská  40, naproti 
gymnázia vedle MHD Gymnázium. Cena bez služeb:

55 m2, ve 2. NP (3). Pěkně a výtečně opravený, 
cihlový dům s 5 byty a zahradou. Vlastní  plyn. kotel 
ÚT, zařízená kuchyně. Dlouhodobě, trvalý pobyt. 

55 m2 v 1.p. (ve 2.NP) na ul. Gregorova. Nová kuch. 
linka, myčka nádobí, zrekonstruovaná koupelna 
s vanou, wc zvášť. Parkety. Uvedená cena bez služeb.

Nově upravený byt 2+1, 74 m2 v 1. NP vilky se 2 byty. 
Dům po přestavbě, ÚT plynové, v koupelně sprch. 
kout, nová KL, klidná část OV v dosahu centra.

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.

Samost. 1/2 dvojdomu se zahradou k rodinnému 
bydlení i ubytování. Zařízeno s vlastním doplněním 
nebo dovybavením podle dohody. 

Nově upravený byt 2+KK, 58 m2 ve 2. NP (část PK) 
vilky se 2 byty. Nová kuchyně a koupelna, ÚT plynové, 
pěkné bydlení s dobrým dosahem centra OV.

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

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

774 774 184

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

774 774 185

774 774 185

774 774 185

774 774 185

9 200 Kč/měsíc

8 700 Kč/měsíc

7 900 Kč/měsíc

10 400 Kč/měsíc

7 200 Kč/měsíc

5 500 Kč/měsíc

4 500 Kč/měsíc

6 000 Kč/měsíc

5 900 Kč/měsíc

6 500 Kč/měsíc

12 000 Kč/měsíc

19 000 Kč/měsíc

5 500 Kč/měsíc

8 000 Kč/měsíc

15 000 Kč/měsíc
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prodej - rd - Slavkov pod Hostýnem

prodej - rd - Bystřice pod Hostýnem

prodej - rodinný dům - Holešov

prodej - rodinný dům - Slavkov p.Host.

prodej - rd - Bystřice pod Hostýnem

prodej - rodinný dům - Zdounky

prodej - rd - Bystřice pod Hostýnem

prodej - rodinný dům - přílepy

prodej- rodinný dům- Žeranovice

prodej - rd - Bystřice pod Hostýnem

prodej - rodinný dům - přílepy

prodej- rodinný dům 4+kk- dřínov

prodej - rd - Bystřice pod Host. - Bílavsko

prodej - rodinný dům - Holešov

prodej - rodinný dům - Horní Újezd

RD, vytápění na TP, zaveden i plyn, voda a kanalizace obecní, 
elek. 230/400V.  1N.P. 2+1 koupelna,WC,veranda,kotelna,  
2 N.P. 2+1, koupelna WC, terasa.

RD 3+1. V 1NP: WC, obýv. pokoj, kuchyň s jídelnou, 
koupelna a WC. 2.NP 2x pokoj, terasa. Vytápění 
ústřední plynové, voda a kanalizace obecní, El 230V.

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

RD v klidné části obce s hezký výhledem. 1N.P. 2 
pokoje, kuchyně + spíž, koupelna, WC, 2 N.P. 2 poko-
je, koupelna, 1 P.P. kotelna, dílna, prádelna.

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

Dům 3+1. V domě jsou elektřina, plyn, kanalizace, 
voda+ vlastní studna. Topení TP. Na zahradě o veliko-
sti 1839 m2 se nachází ovocné stromy. 

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 s garáží, podsklepený. Vytápění ústřední 
plynové v konbinaci s kotlem na TP, voda a kanalizace 
obecní. Zastav. plocha domu 102m2, pozemek 553m2.

RD  3+1 s garáží. Obecní vodovod a kanalizace, plyn 
před domem, vytápění řešeno elektrickými přímotopy. 
Plastová okna, střecha sedlová, pálená taška. 

Prodej koncového řad. RD. Dům sestává ze 3 NP. V 1.NP 
je garáž a technické zázemí. V 2.NP je obytná část 2+1 
s balkonem,3.NP tvoří byt. jedn. 2+1 se 2 balkony. 

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.

RD 4+kk + 2garáž. V přízemí: obývací pokoj s kuchyní, 
komora, tech. místnost, koupelna, WC. V 1.patře 
2 pokoje, ve 2.patře prostorný podkrovní pokoj.

K prodeji nabízíme rodinný dům. V přízemí se nachází 
kuchyň, prostorný obývací pokoj, pokoj pro hosty, 
šatna a WC s umývadlem. V patře 3 pokoje.

RD 4+1 s garáží, po rekonstrukci v r. 2010, je za-
teplený, má plastová okna, novou střešní krytinu, 
dlažby, podlahy. Vytápění je ústřední plynové. 

RD k celkové rekonstrukci. Vytápění na TP, suché 
WC. Vedlejší zděné prostory se dají využít jako dílna, 
garáž, sklad na palivo.  plocha pozemku 787m2.

603 254 723

603 254 723

603 878 574

733 349 600

603 878 574

733 718 819

603 254 723

603 824 786

733 718 819

603 878 574

603 824 786

733 718 819

603 878 574

603 824 786

603 254 723

990 000 Kč

1 190 000 Kč

3 550 000 Kč

Cena v RK

3 750 000 Kč

495 000 Kč

2 200 000 Kč

1 310 000 Kč

540 000 Kč

990 000 Kč

1 600 000 Kč

1 280 000 Kč

1 990 000 Kč

1 960 000 Kč

290 000 Kč
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Prodej - rodinný dům - martinice

Prodej - Byt 1+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - rd 5+kk Věžky

Prodej - Byt 3+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 3+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 2+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 1+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 4+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 1+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - byt 2+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 4+1 - Bystřice pod Hostýnem

RD 3+1 s garáží. Přízemí: kuchyň + jídelní kout, obý-
vací pokoj, WC, koupelna, komora či šatna. Patro: 
2pokoje. Za domem zahrádka a menší zděná budova.

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.

Prodej domu - novostavby 4+kk s pozemkem 756m2 
v obci Věžky 10 od Kroměříže, slunné místo. Pro více 
informací volejte makléřku.

BT 3+1 v cihlovém bytovém domě. Byt má zděnou 
koupelnu, 2x WC, 2x balkon, 2x sklep, na podlaze 
parkety, vlastní plynové ústřední topení.

BT 3+1 s prostorným balkonem s výhledem na Hostýn. 
K bytu je možno dokoupit zděnou garáž. K dispozici je 
i parkoviště před domem. Byt ve vlastnictví.

2+1,OV s balkonem.Dům je po celk. revitalizaci 
(zateplení, střecha, stoupačky).V blízkosti parku, 
koupaliště, minigolfu, fotbal. hřiště, tenis. kurtů.

BT OV 1+1. Zvýšené přízemí panelového domu po 
revitalizaci. Byt je částečně zařízený. Vhodný na in-
vestici náklady 2.500Kč měsíčně. 

Pro ty, kdo ocení bydlení v bytě s výhodou zahrádky 
a komfortu domu nabízíme byt 4+1 se zahrádkou 
v cihlovém bytovém domě. 

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).

K prodeji nabízíme byt 2+1 s balkonem po vnitřní 
kompletní rekonstrukci. Byt má plastová okna, 
zděnou koupelnu se sprchovým koutem i vanou.

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

603 824 786

603 254 723

776 731 797

603 254 723

603 878 574

733 718 819

733 718 819

603 878 574

603 254 723

603 878 574

733 349 600

895 000 Kč

990 000 Kč

2 050 000 Kč

1 100 000 Kč

1 050 000 Kč

650 000 Kč

650 000 Kč

1 100 000 Kč

650 000 Kč

1 000 000 Kč

1 499 000 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 1026 m2

CenY:  
465 000 Kč až 779 000 Kč
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Prodej - Byt 2+1 - Hranice

Prodej - Pozemek- Pravčice u Hulína

Prodej - Chata - dobrotice

Prodej - byt 3+1 Vizovice

Prodej - Pozemek - Byst. pod Hostýnem

Prodej - Chata - Žopy

Prodej - Byt 1+1 - Holešov

Prodej - Pozemek - rusava

Prodej - nP - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 3+1 - Holešov

Prodej- Chata- Holešov

Prodej - nP - Bystřice pod Hostýnem

Pronájem - Byt 1+1 - Bystřice p. H.

Prodej - Chata - Chvalčov

Prodej - Garáž - Bystřice pod Hostýnem

Panelový BT 2+1, ve 2. patře byt. domu, po částeč. 
rekonstrukci. Bytový dům prošel částeč. rekonstrukcí 
( plast. okna, částečné zateplení).

Nabídněte cenu. Stav. pozemek pro výstavbu RD. 
Rovinatý, slunný, obdélník. tvaru, šíře cca18m, celk. 
plocha 1080m2. Inženýr. sítě na hranici pozemku. 

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

Exkluzivně nazíme k prodeji cihlový byt 3+1 
v novostavbě, 102m2. Luxusní zařízení v ceně, terasa 
s pergolou a lodžie. Sklep, 2 vlastní parkovací stání

Prodej pozemku o výměře 1713 m2. V současnosti je 
pozemek určen pro výstavbu k rekreaci. Pozemek se 
nachází na velmi hezkém místě, další info v RK. 

 Zděná chata 3+1. Dopravní dostupnost je celoroční.  
K chatě náleží příjemný pozemek 400 m2 s ovocnými 
stromy. Zastavěná plocha chaty 50 m2.

Moderní BT 1+1. Jedná se o novostavbu s celkovou 
výměrou 51m2, situovanou v přízemí. Součástí bytu 
je také slep a zahrada. Vlastní plynové vytápění.

Stavební pozemek 1.453 m2, obdélníkového tvaru, 
určený k výstavbě RD, situovaný v klidové části obce 
Rusava. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku.

RD na náměstí. 1NP obchod o velikosti cca 70 m2 
a sklad. prostory. 2NP 4xkancelář, kuchyňka, WC, 
plynová kotelna, sklad. 3NP nedokončený byt 2+1.

Zrekonstruovaný byt 3+1 se zasklenou lodžií, ve 
4. patře byt. domu s výtahem. Dům je po kompletní 
revitalizaci nová střecha, okna, zateplení, lodžie.

Nabízíme k prodeji zahradu s chatkou o výměře 1974m2 
(124 x 16m). Zahrada ve velmi udržovaném stavu. Na 
pozemku zahradní, vrtaná studna, ovocné stromy.

Řadový zděný dům na Masarykově náměstí. Přízemí: 
obchod o velikosti cca 200 m2 a sklad. prostory. 
V prvním a druhém patře jsou byty o velikosti 3+1.

Pronajmeme byt o dispozici 1+1 ve vyhledávané 
lokalitě Sídliště s hezkým výhledem.. Byt je v 
původním, udržovaném stavu.

Podsklep. chata  2+kk. Přízemí: zádveří, pokoj s krb. 
kamny a vybavená kuchyňka. Patro: ložnice.Kanali-
zace obecní, WC, elektřina a vlastní studna. 

Zděná řadová garáž v ul. Dukelská. Podlaha je be-
tonová, vrata plechová. Vhodná ke garážování nebo 
jako sklad.Zastavěná plocha garáže 20 m2.

603 254 723

733 718 819

603 824 786

776 731 797

603 878 574

603 824 786

733 718 819

603 254 723

603 254 723

603 824 786

733 718 819

603 254 723

733 349 600

603 824 786

603 254 723

660 000 Kč

450 000 Kč

490 000 Kč

2 390 000 Kč

280 Kč/m2

790 000 Kč

Cena v RK

670 000 Kč

3 900 000 Kč

1 390 000 Kč

99 000 Kč

Cena v RK

Cena v RK

690 000 Kč

99 000 Kč
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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

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

více info: 603 527 858

naBíDKa pRáCe
Realitní maKléŘ

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

zlín
Vodní 4067
760 01 Zlín 


