
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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3 290 000 Kč

19 000 Kč/měsíc

1 890 000 Kč

2 500 000 Kč

RD  3+kk, Frýdek Místek

Pronájem RD 3+KK, Polanka nad Odrou

Prodej bytu v rodinném domě v Opavě

Rodinný dům – Bystřice pod Hostýnem

775 686 000

774 774 185

777 252 662

603 254 723

Prodej RD 3+kk s terasou a garáží Frýdek - Místek, ul. Třanovského o vel. 
103m2, zahrada 916m2. Dům po kompletní rekonstrukci, celopodsklepen. 
Cena vč. provize.

Moderně zařízený, přízemní bungalov, 3+KK, 115 m2 (manažerský typ bydlení). 
Spojený OP s KK, samostatná zimní zahrada nebo fitnes, venkovní terasa, 
zahrada s altánem, kryté stání . Služby se samost. smlouvami s dodavateli.

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

Prodej samostatně stojícího částečně podsklepeného rodinného domu 
4+1 s garáží v Bystřici pod Hostýnem. Dům je zděný, částečně podsklepený, 
v 1. NP zádveří, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, koupelna, WC. Ve 2. NP 2x 
pokoj, WC, koupelna, balkon. 

Nový Jičín . Kopřivnice
Hranice  .  Frýdek-Místek

Ostrava

Opava

Zlín . 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

ZIMA 2014/2015



Starším domům nejSpíš odpadne 
povinnoSt pořizovat energeticKý štíteK

2

Energetické štítky by se po novelizaci zákona o hospodaření energií už 
nemusely vztahovat na domy postavené před rokem 1947. Při prodeji 
nebo pronájmu těchto nemovitostí by už vlastník nemusel předkládat 
průkaz energetické náročnosti. Počítá s tím novela, kterou zatím 
v prvním čtení podpořila Poslanecká sněmovna. Dnes musí mít průkaz 
energetické náročnosti budovy, jehož součástí je energetický štítek, 
všechny prodávané budovy.

CO jE EnERgEtiCKý štítEK

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy, jehož 
součástí je tzv.energetický štítek (podobný jaký známe např. 
z pračky nebo ledničky) a předložit ho při žádosti o stavební povo-
lení ukládá zákon už od roku 2009. Týká se výstavby všech nových 
domů a větších změn u dokončených nemovitostí. Od 1.ledna 2013 
platí povinnost předložit průkaz i při prodeji. Stejně jako se sleduje 
energetická třída u spotřebičů, obrací se pozornost také na budovy. 
A není se čemu divit. Budovy představují poměrně velkou zátěž pro 
životní prostředí. Zodpovídají připbližně za 65 % veškeré spotřeby 
tepla a asi 50 % spotřeby elektrické energie. Každý by měl vědět, jak 
energeticky náročnou nemovitost si pořizuje a hlavně, kolik zaplatí 
v měsíčních poplatcích za služby.

U bytových domů se zpracovává průkaz pro celý objekt, který 
potom při prodeji či pronájmu mohou využívat všichni vlastníci 
bytových jednotek. Pokud chce majitel byt prodat, energetický 
štítek potřebuje už nyní, ale při pornájmu platí tato povinnossti až 
od roku 2016. V případech, kdy se majiteli bytu nepodaří štítek přes 
písemnou žádost získat, může jej nahradit vyúčtováním spotřeby 
elektřiny, plynu a vytápění pro příslušnou bytovou jednotku za pos-
lední tři roky. 

VýjiMKOu jsOu DRužstEVní Byty

Hodnoty z energetického štítku se musejí uvádět už při inzerování 
nemovitosti. Podle připravované změny zákona o hospodaření en-
ergií by mělo platit, že pokud majitel nemovitosti nepředá energet-
ický štítek, musí realitní makléř do inzerátu uvést nejhorší ze stup-
nice energetické náročnosti objektu A až G, tedy G – mimořádně 
nehospodárná budova. 

Každý nový projekt nebo nová a čerstvě rekonstruovaná budo-
va musejí spadat maximálně do třídy C. Výjimkou jsou speciální 
provozy nebo například památkově chráněné objekty. Průkaz 
nepotřebují budovy, které majitelé nemají v úmyslu prodávat ani 
pronajímat, rekreační objekty, budovy s energeticky vztažnou (pod-
lahovoou) plochou do 50 metrů čtverečních a nemovitosti nabyté 
v dědickém řízení. Stejně tak jsou povinnosti zproštěny například 
kulturní památky nebo církevní objekty. 

Energetické štítky zatím nemusí řešit ani majitelé družstevních bytů, 
respektive družstevních podílů, kteří chtějí byt pronajmout či pro-
dat. V případě družstev se totiž jedná o nájem, podnájmem nebo 
o převod družstevního podílu v bytovém družstvu.

Štítky vydávají energetičtí specialisté autorizovaní ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Platnost průkazu je deset let. V případě, že 
nemovitost během této doby projde rekonstrukcí nebo větší reno-
vací, pozbývá energetický štítek platnosti.

Vláda odhaduje, že počet štítků by v důsledku této změny mohl 
klesnout zhruba o třetinu. Bude se jednat hlavně o případy, kdy je 
zpracování průkazů energetické náročnosti nejsložitější. „V určitých 
případech se zpracování průkazu ukázalo jako nevhodné vzhledem 
k poměru vypovídající hodnoty versus finančních nákladů na zpra-
cování,“ odůvodnila změnu vláda.

Autorka článku

JUDr. Marcela Šebrlová
REALIKA – realitní kancelář s.r.o., Opava

www.rkrealika.cz
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Byt 1+kk, Frýdek - místek

Byt 3+1, Klokočov u Vítkova

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 1+1, Lipník nad Bečvou

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 1+1, Frýdek - místek

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 3+1, Frýdek místek

Pronájem 2+1, Suchdol n. odrou

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 3+1, Frýdek místek

Byt 2+1, Kopřivnice

Byt 3+1, Kopřivnice

rD, Dobešov

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 bytu v os. vl. 3+1 v obci Klokočov u Vítkova. 
Byt o ploše 74 m2 se nachází ve 2.patře cihlového 
domu. Byt je s balkonem a komorou. 

Prodej bytu v os. vl. 3+1 v Kopřivnici, ul. Obránců 
míru, 64 m2, 3.patro/4.p., PVC okna, balkon, komora, 
zděná koupelna, zánovní kuchyňská linka.

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 3+1 v Kopřivnici, ul. Obránců míru, 
74  m2, 5.p./7.p., malé byt. družstvo, PVC okna, 
balkon. Byt je v původním, ale udržovaném stavu.

Družstevní byt 3+1 v Kopřivnici, ul. Pod Morávií, 
76  m2, 10.p./12.p., PVC okna, prosklená lodžie, 
výhled směrem na Hukvaldy, byt je po rekonstrukci.

Prodej 1+1 na ul. J. Lohrera, 27m2, 9.p/15.Slunný 
byt po rekonstrukci jádra se sprch. koutem,dlažba 
v koupelně na chodbě.Dům po revital.,kamer.systém.

Prodej dr. bytu v Kopřivnici na ul. Pod Morávií, 74m2, 
3.p./12.p.. Velmi prostorný a slunný byt se zasklenou 
lodžií,  orientovaný na jihozápad.

Prodej 3+1 se zaskl. lodžií v os. vl., ul. K Hájku, 80m2, 
2.p/8. Byt po rekonstrukci-zděné jádro, elektroinstal-
ace, kuch.linka, dveře, podlahy,komora.

Pronájem bytu 2+1 v Suchdole nad Odrou, ul. Ko-
menského. Podlahová plocha bytu cca 50m2, nachází 
se v 1.patře. Kauce 2 nájmy.

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 bytu. Revitalizovaný dům.

Prodej 3+1 s balk. os. vl. v cihl. domě  na ul. J. Op-
letala, 72m2+sklep, zahrádka, 3.p/4. Byt je kompl. 
zařízený a prošel celk. nákladnou rek. 

Byt 2+1 po rekonstrukci 52m2 je umístěn v oblíbené 
lokalitě Kopřivnice, okna a lodžie jsou situována na 
západní stranu s výhledem na Bílou horu.

Prodej bytu v os. vlastnictví v Kopřivnici na ulici 
kpt. Nálepky, 66 m2, 3p/3p. Světlý byt s orientací na 
východ a západ v nízkopodlažním domě.

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.

775 686 000

777 594 764

775 696 184

775 696 189

775 696 184

775 696 184

775 686 000

775 696 176

775 686 000

775 696 173

775 696 176

775 686 000

775 696 184

775 696 184

777 594 764

490 000 Kč

269 000 Kč

750 000 Kč

490 000 Kč

550 000 Kč

930 000 Kč

590 000 Kč

649 000 Kč

1 390 000 Kč

4 500 Kč/měsíc

650 000 Kč

1 990 000 Kč

725 000 Kč

695 000 Kč

390 000 Kč

3
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rd, Větřkovice u Vítkova

rd, dubnice-Lichnov

rd, Soběchleby

rd, Frýdek-Místek

rd, Bojkovice 

rd, Bílovec

rd, polouvsí

rd, Lipová u přerova

rd, janovice

rd, Stachovice

rd, Lhota u Kelče

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.

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 se 2 byt. jednotkami 1+kk a 5+1 v Soběchlebích. 
Částečně zrek. patrový dům. Vlastní studna. Rozlehlý 
dvůr a zahrada. Celková plocha 941m2.

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

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

Prodej RD 3+1 v Lipové u Přerova. Dům je určen ke 
kompletní rekonstrukci. Obytnou část tvoří byt 3+1.  
K objektu patří také dílna, garáž, zahrada.

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

Prodej RD v obci Stachovice nedaleko Fulneku. 2 by-
tové jednotky. Celková plocha pozemku 2.362m2. 
Vytápění ústředním topení s kotlem na pevná paliva.

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.

777 594 764

603 825 247

775 696 189

775 686 000

775 696 184

777 594 764

775 696 174

775 696 189

775 696 173

777 594 764

775 696 189

499 000 Kč

999 000 Kč

590 000 Kč

1 050 000 Kč

690 000 Kč

1 290 000 Kč

1 580 000 Kč

740 000 Kč

1 490 000 Kč

900 000 Kč

1 490 000 Kč
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Prodej atraktivní komerční 
nemovitosti, která se nachází 
na ulici 5. května v Novém 
Jičíně, na frekventovaném 
místě u náměstí.

Dvě podlaží budovy jsou 
obsazeny nájemci, přízemí  
je momentálně volné.

V zadní části objektu jsou 
prostory, které je možné 
zrekonstruovat na bytovou 
jednotku. 

Cena v RK

VÝjIMeČNÁ NABÍdKA – Komerční objekt Nový jičín 

603 825 247 

4
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rd, Petřvald

rd, Lichnov

Komerční prostor, nový jičín

rd, dolní Lutyně

rd, domašov nad Bystřicí

Kom. prostory, Horní Suchá

rd, drahotuše

rd, rybí u nového jičína

Kom. prostory, ostrava - Třebovice

rd, Příbor

rd, Libhošť

restaurace a byt v Suchonicích

rd, Štramberk

rd, Hranice

Kom. objekt, Klokočí - Hranice

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.

Prodej rodinného domu 3+1 v obci Lichnov. Přízemní 
cihlový dům se sedlovou střechou prošel řadou rekon-
strukcí. Podlahová plocha 125m2, zahrada 2576m2.

Pronájem komerčního prostoru o výměře 38,3m2 
v Novém Jičíně, ul. Dostála Bystřiny. Prostor je ve 
výborném stavu, vhodný pro obchod nebo kancelář.

Prodej RD s garáží v Dolní Lutyni 165m2, zahrada 
1.518m2 s kůlnou, bazénkem. Dům je zateplen a po 
částečné rekonstrukci. Vytápění ÚT či krb. kamna.

Prodej samostatně stojícího domu v Domašově nad 
Bystřicí. Dům stojí v klidné části obce a je volný 
k okamžitému nastěhování. Zahrada 1.100m2.

K dlouhodobému pronájmu komerční prostory v Horní 
Suché 470m2, prostory jsou v uzavřeném areálu s os-
trahou. Prostory jsou s velice dobrou dostupnost.

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.

Novostavba RD 5+1, který se nachází v klidné části 
obce Rybí u Nového Jičína. Dům na pozemku o ve-
likosti  1.700m2. Už. pl. 260m2. Cena vč. poplatků.

Pronájem haly s kompletním zázemím v Ostravě - 
Třebovicích a vel. 586m2. Prostory jsou v uzavřeném 
areálu, který je hlídán kamerovým systémem.

Prodej 2 generačního RD v centru Příbora, 4+1 a  2+1, 
v přízemí restaurace.Dům po rekonstrukci podlah,izolace 
domu.Ohřev vody pl.kotlem, sklep, tereasa.

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 restaurace s bytem 2+1 v Suchonicích. 
Přízemní objekt v centru obce donedávna sloužil jako 
restaurace a sál pro kulturní a společenské akce.

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

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 komerčního objektu, zděná stavba z cihel, 
která je vhodná k dostavbě dle vlastního záměru. 
Zast. plocha 298m2 a neoplocený pozemek 4.533m2.

775 686 000

775 696 173

775 696 173

775 686 000

775 696 189

775 686 000

775 696 189

603 825 247

775 686 000

775 686 000

608 807 711

775 696 189

775 696 173

775 696 189

603 918 185

Cena v RK 

1 900 000 Kč

4 787 Kč/měsíc

Cena v RK 

2 300 000 Kč

420 Kč/m2/rok

1 750 000 Kč

4 922 050 Kč

800 Kč/m2/rok

1 790 000 Kč

Cena v RK

560 000 Kč

1 890 000 Kč

Cena v RK 

1 490 000 Kč
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Kom. objekt, Kopřivnice

Stavební pozemky, Partutovice

Komerční objekt, Partutovice

Stavební pozemek, Tichá

Penzion Na Lomné, Trojanovice

Stavební pozemek, Mošnov

Pozemky, Hustopeče n. Bečvou

Stavební pozemek, Petřvald

Stavební pozemek, Štramberk

Stavební pozemek, rychvald

Stavební pozemek, rychvald

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

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. 

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

Prodej slunného pozemku, který je vhodný na stavbu 
RD. Klidná část Frenštátu p. Rad. Celková výměra 
pozemku je 1.445m2 a je rovinatý. IS na hranici.

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

Pozemek pro výstavbu RD v Mošnově o veliko-
sti 1.528m2. Slunný pozemek je obdélnikového tvaru, 
mírně svažitý, příjezd po nezp. komunikaci, IS v dosahu.

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

Prodej stavebního pozemku v Petřvaldu u Karviné na 
ul. Ostravská,1392m2, veškeré inženýrské sítě včetně 
kanalizace, mírně svažitý a oplocený.

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

Prodej slunného stavebního pozemku v Rychvaldu 
na ul. Michálkovická,1354m2. Je oplocený, rovinatý, 
plyn i voda na pozemku, elektřina u cesty.

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

775 696 184

775 696 189

775 696 189

608 807 711

775 686 000

775 696 176

775 696 189

775 686 000

775 696 176

775 686 000

603 918 185

Cena v RK

500 Kč/m2

Cena v RK 

540 Kč/m2

Cena v RK

320 Kč/m2

650 Kč/m2

350 Kč/m2

700 Kč/m2

480 Kč/m2

499 000 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!

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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Prodej bytu v rodinném domě v Opavě

Prodej RD v Hradci nad Moravicí

Prodej chalupy v Benkovicích

Prodej ½ RD ve Zlatníkách u Opavy

Prodej rodinného domu v Oticích

Prodej zem. us. v Hořejších Kunčicích

Prodej lux. vily v prestižní lokalitě v Op.

Rodinný dům v Mladecku

Prodej rodinného domu v Melči

Rodinný dům v Bolaticích

Bytový dům v Deštné

Prodej RD ve Lhotce u Vítkova 

Prodej RD v Opava - Komárově

Prodej rodinného domku v Litultovicích

Prodej domu s pilou ve St. Těchanovicích

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.

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

Venkovská chalupa 2+1 v původním stavu, určeném 
k přestavbě dle svých potřeb. Voda a elektřina v domě, 
plyn na pozemku. Suché WC, hosp.budova, zahrada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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.

777 252 662

608 252 662

608 252 662

731 282 658

608 252 662

608 252 662

731 282 658

608 252 662

734 310 063

608 252 662

608 252 662

731 282 658

731 282 658

731 282 658

731 282 658

1 890 000 Kč

9 900 000 Kč

900 000 Kč

890 000 Kč

Cena v RK

3 600 000 Kč

6 700 000 Kč

1 500 000 Kč

1 050 000 Kč

2 100 000 Kč

1 550 000 Kč

690 000 Kč

3 490 000 Kč

550 000 Kč

5 500 000 Kč
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Prodej bytu 1+1 v cihl.domě v opavě

Prodej bytu 2+1

Prodej bytu 3+1 v opavě

Prodej bytu 2+1 s lodžií v opavě

Dr. byt 3+1 v opavě - dobrá lokalita

Luxusní mezonetový byt v opavě

Prodej bytu 2+1 s lodžií v opavě

Prodej bytu 3+1 v cihl.domě v opavě

Pronájem rD v radkově - Dubové  

Prodej bytu 2+1 v cihl. domě v opavě

Byt 3+1 v os.vl. v opavě

Pronájem bytu v centru opavy

Prodej bytu 2+1 v opavě – Kateřinkách

Prodej dr.bytu 3+1 s lodžií v opavě

Pronájem bytu 2+kk v centru opavy

Byt v os.vl. 1+1  s přísl., komorou a sklepem ve staré 
cihlové zástavbě. Zvýšené přízemí, vl.plyn.topení. 
Nová plast.okna, kuchyň.linka. Pozemek, půda

Byt 2+1 s výměrou 44 m2 ve 4.patře panelového 
domu. Je po částečné rekonstrukci včetně domu 
a nevázne na něm akce panel. Patří k němu i sklep.

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.

Dr.byt 2+1 s komorou a lodžií v 8.p. panelového 
domu. Byt je po kompletní rekonstrukci. Výměra 59 
m2. Patří k němu také sklep.

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. 

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

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.

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. 

Připravujeme pro vás od ledna 2015 pronájem RD 
v  nádherném prostředí vesnice Radkov - Dubová. 
Dispozice domu je 3+kk se zahradou, parkováním. 

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

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

Pronájem bytu 2+kk v centru města. Výměra bytu je 
43 m2, umístěn je ve 2.patře. Vl. plyn. topení. Ihned 
volný. Možnost dokoupení vybavení.

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. 

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.

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. 

608 252 662

731 282 658

731 282 658

608 252 662

608 252 662

731 282 658

731 282 658

731 282 658

731 282 658

731 282 658

608 252 662

731 282 658

608 252 662

731 282 658

731 282 658

990 000 Kč

759 000 Kč

2 650 000 Kč

1 350 000 Kč

990 000 Kč

Cena v RK 

1 000 000 Kč

1 350 000 Kč

7 000 Kč/měsíc

658 000 Kč

898 000 Kč

5 180 Kč/měsíc

990 000 Kč

1 170 000 Kč

5 680 Kč/měsíc
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Chata v Holčovicích

Prodej pozemku k výstavbě ve Slavkově

Prodej lesního pozemku v Žimrovicích

Prodej pozemku k výstavbě v Holčovicích

Pozemek k výstavbě v malých Hošticích

Prodej pozemku k výstavbě ve Vítkově

Prodej pozemku ve Zlatých Horách

Pozemek v opavě - Vávrovicích

Prodej rest. (penzionu) v mladecku

Pozemek k výstavbě v opavě

Pozemek v ostravě - radvanicích

Pronájem nebytových prostor v opavě

Prodej pozemku k výstavbě v opavě

Prodej pozemku v Budišovicích

Pronájem nebytových prostor v opavě

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pronájem nebytových prostor v nově zrekonstruované 
budově v těsné blízkosti Tesca. Umístění v dosahu MHD 
a skvělé parkování. Volné od prosince 2014

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. 

Pozemek určený k výstavbě rodinného domu. 
Výměra pozemku je 997 m2. Inženýrské sítě jsou 
v dosahu cca 50 m.

Pronajmeme objekt, který původně sloužil jako au-
todílna a ke svému účelu by mohl být využíván i na-
dále. Celková výměra je 239 m2. Ihned volné.

777 252 662

608 252 662

731 282 658

731 282 658

734 310 063

731 282 658

777 252 662

731 282 658

731 282 658

777 252 662

777 252 662

731 282 658

608 252 662

731 282 658

777 252 662

670 000 Kč

 1 200 000 Kč

200 000 Kč

390 000 Kč

550 000 Kč

300 Kč/m2

500 Kč/m2

1 099 000 Kč

4 499 000 Kč

1 380 000 Kč

999 000 Kč

Cena v RK 

2 170 000 Kč

837 000 Kč

10 000 Kč/měsíc
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2+1, moravská ostrava, ul. Zborovská

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

rd Krmelín, ul. Bělská (centrum obce)

2+1 os.vl. Karviná - ráj, ul. Božkova

rd, městys Litultovice u opavy

rd opava, část Vávrovice, jantarová

1+1,  oV Hrabůvka, dr. martínka

Řadový rd, oV nová Ves, Valašská

obchod, oV mariánské Hory, ul. 28. října

1+1 dr., Bohumín, ul. Kostelní

oV Zábřeh-VŹ, malý rd 3+KK

Prostý sklad, Slezská oV, Šenovská

3+kk, os. vl., - moravská ostrava

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

Komerční objekt, Slezská oV, Šenovská

2+1 se zaskl. lodžií v klasické zděné zástavbě na ul. 
Zborovská. Zvýšené přízemí, byt po rekonstrukci. 
Družstevní s převodem do osobního vlastnictví.

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

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

2+1 v os.vl. o ploše 55 m2 ve 3.p. nízkopodlažního  
panel. domu na ul. Božkova. Dům po částečné revi-
talizaci, byt před rekonstrukcí.

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.

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

42 m2, prosklená lodžie 4 m2, 10 NP (13). Čtvercová 
kuchyně, 9 m2, původní, udržovaný stav. Bezbarié-
rový přístup, dům po celkové revitalizaci.

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.

Samost. obchod v přízemí, 155 m2, 4 výkladce, ro-
hového objektu ve strategické poloze ul. 28. října u 
hotelu HARMONY. Dosud design. a interiérové studio.

Družst. byt 1+1 ve 3.p. panel. domu po revitalizace. 
na ul. Kostelní vedle náměstí  v Novém Bohumíně. 
Byt je v původním stavu s umakartovým jádrem. 

Nově upravený, zateplený a zařízený zahradní 
domek, 3+KK s přísl., 53 m2,  ÚT plyn, 2x terasa, zah-
rada 470 m2, dojezd a parking, el. brána.

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

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.

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.

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

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

774 774 185

774 774 184

774 774 184

774 774 185

890 000 Kč

3 290 000 Kč

1 870 000 Kč

350 000 Kč

580 000 Kč

690 000 Kč

430 000 Kč

3 100 000 Kč

33 000 Kč/měsíc

253 000 Kč

8 500 Kč/měsíc

360 Kč/m2/rok

3 900 000 Kč

2 100 000 Kč

25 000 Kč/měsíc

10
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Chalupa Krasov

Pozemek pro rd - Čeladná

objekt k podnikání - ostrava Hrabůvka

Chata, jarcová u Val. meziříčí

Prodej oploceného pozemku

obchodní plocha, ostrava Zábřeh

Chata moravice, mokřinky

Stavební pozemky, dolní moravice

2+1 moravská oV, ul. jindřichova

Apart., jeseníky resort, Horní Václavov

Zahradní domek, Paskov

2+1 s balkónem, ostrava Poruba

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

Garážovový box, ostrava centrum

1+1 ostrava Poruba, Pustkovec

Původní usedlost, rekonstrukce r. 1984. Zachovány 
původní prvky (klenbové a dřevěné stropy, apod.). 
Zdravé a čisté ovzduší, celoroční dojezd.

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 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.  

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

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

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.

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

Stavební parcely od cca 1.200 m2, pro komerční, rodinnou 
i rekreační zástavbu. Investiční příležitost a zhodnocení 
jako součást developerského projektu Jeseníky Resort.

73 m2, 2.p. bez výtahu, komora, spíž, vlastní plyn. ko-
tel, ústřední topení, původní stav bytu pro nenároč. 
nájemce. Cena bez služeb:

Několik apartmánů v hotelovém domě IMPERIAL, 
přímo u sjezdovek s vlastním využitím i obsazováním 
zájemci. Podrobné info o možnostech v RK. 

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.

2+1 ( 55 m2)  s balkónem v původním stavu ve 
3.patře  bez výtahu na ul. Karla Pokorného, nedaleko 
krytého bazénu.  Nájemné včetně poplatků:

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

Garážový box v byt.komplexu Nová Karolína. 
Nadstandardně prostorný box,  bez problému za-
parkujete i offroad, popř. dodávku.

50 m2 se 2 balkóny  v 1.p. (2.NP) panel. domu po re-
vital. na ul. V.Makovského. Byt v běžném udržovaném 
stavu. Nájemné bez elektřiny:

774 774 185

774 774 184

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

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 184

2 080 000 Kč

1 932 750 Kč

83 Kč/m2/měsíc

790 000 Kč

820 000 Kč

50 Kč/m2/měsíc

790 000 Kč

1 000 Kč/m2

5 500 Kč/měsíc

715 000 Kč

585 Kč/m2

7 000 Kč/měsíc

1 680 000 Kč

1 500 Kč/měsíc

6 000 Kč/měsíc

11
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2+1 , moravská ostrava, ul. Pelclova

3+1 - ostrava centrum

2+KK moravská ostrava, ul. Vwedunská

3+KK s terasou, Slezská ostrava

2+1, os.vl., moravská oV, repinova

nový 3+KK, oV Zábřeh-VŽ, Syllabova

2+kk, Slezská ostrava,  ul. Hladnovská

2+1, oV Zábřeh-VŽ, Syllabova

Kanceláře, moravská oV, ul. 28. října

3+1 Frýdek-místek, ul. ostravská

nový 2+1, ve vilce, oV muglinov, olešní

Komerční objekt, oV radvanice, Šmídova

3+1 moravská oV, ul. Poděbradova

2+KK, os.vl., oV muglinov, olešní

2 kancel, oV Vítkovice, mírové n.

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

Byt 110 m2 s balkónem do vnitrobloku. Sokolská 
třída u VZP. Nutná celková rekonstr. bytu na náklad 
nájemce. Dohoda o výši nájmu. 

48 m2 s lodžií, nová rekonstr. v r. 2011, v 1. p. 
cihlového domu na ul. Verdunské 23.  Kuch. linka 
s vestavěnou troubou.  Cena bez služeb:

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:

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.

Zahradní domek s plně zařízeným bytem 3+KK, 53 
m2 a kompletním příslušenstvím, ÚT plyn a krbová 
kamna, 2 terasy. Možné vlastní dovybavení.

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:

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

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

3+1 o ploše 78 m2 s lodžií a balkónem orient. na pro-
tilehlé strany (SV a JZ) s výhl. na Beskydy. Panelák, ul. 
Ostravská. Nájem včetně popl.:

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.

Budova o 3. NP, celkem cca 600 m2, pro sídlo větší fy 
i  jiné využití. Vlastní plynová kotelna, příjezd, park-
ing, kuchyňky, sociální zázemí, dosah MHD.

3+1 s komorou o celk. pl. 110 m2 umístěný ve 3.p. 
zděného domu bez výtahu na adrese Poděbradova 
96. Byt je v horším techn. stavu. Cena bez služeb:

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.

Sekce 2 kanceláří, 38 m2 v 1. p. upravené budovy 
v centru Vítkovic. Zajímavé místo, parking, MHD, re-
klama.

774 774 184

774 774 184

774 774 184

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

774 774 184

774 774 185

774 774 185

8 000 Kč/měsíc

76 Kč/m2/měsíc

6 500 Kč/měsíc

9 200 Kč/měsíc

6 880 Kč/měsíc

8 500 Kč/měsíc

10 400 Kč/měsíc

8 000 Kč/měsíc

Cena v RK

10 300 Kč/měsíc

6 500 Kč/měsíc

46 000 Kč/měsíc

6 500 Kč/měsíc

5 500 Kč/měsíc

6 100 Kč/měsíc
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Prodej - rd - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - rd - Hlinsko pod Hostýnem

Prodej - rodinný dům - Holešov

Prodej - rd - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - rd - Byst. pod Host. - Bílavsko

  Prodej - rodinný  dům - Hulín

Prodej - rd - Kojetín

Prodej - rodinný dům - Lukov

Prodej - rd - Slavkov pod Hostýnem

Prodej - rodinný dům - Bílavsko

Prodej - rodinný dům - Přílepy

Prodej - rd- Bystřice pod Hostýnem

Prodej - rodinný dům - osíčko

Prodej - rd 5+kk Horní Lapač

Zeměděl. usedlost s obytnou částí 5+1. Objekt je 
zděný, jednopodlažní možnost využití pro podnikání  
nebo chov zvířat.  Pozemek celkem 1.400 m2. 

Prodej samostatně stojícího rodinného domu se zah
radou.Dispozičně  je řešen jako 2x2+1. Dům je pod
sklepený, vytápění plyn, voda a kan. obecní. 

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. 

Exkluzivní samostatně stojící částečně podskle
peného RD 6+kk s garáží. Prostorný dům s vnitřní 
dispozicí splňuje veškeré nároky na kvalitní bydlení. 

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

Řadový zděný dům na náměstí Míru, podsklepený. 
Přízemí: obchod cca 100 m2 a skladovací prostory. 
V prvním patře se nachází byt o velikosti 5+1.

Nabízíme k prodeji rodinný dům 3+kk se zahradou, 
na krásném a  klidném místě v Lukově. Zahrada cel
kem 1.047 m2. 

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.

Řadový rodinný dům v obci Bílavsko v současnosti 
o dispozici 2+1. Obytnou část je možno rozšířit o podk
rovní místnosti.  Dům  je  částečně podsklepený.

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 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.

Zděný RD 2+1, v klidné části obce Osíčko. V přízemí 
domu se nachází kuchyně, komora, 2 pokoje, samo
statné WC a koupelna. V patře je půdní prostor.

Prodej domu 5+kk s pozemkem 2437 m2 na klíč 
v žádané lokalitě Horní Lapač. Samostatně stojící zděný 
dům se sedlovou střechou. Cena včetně pozemku.

603 254 723

603 878 574

603 824 786

603 254 723

603 878 574

603 824 786

603 254 723

603 824 786

603 254 723

603 878 574

603 824 786

603 878 574

603 254 723

776 731 797

1 400 000 Kč

1 690 000 Kč

1 890 000 Kč

Cena v RK 

1 940 000 Kč

1 500 000 Kč

2 490 000 Kč

1 900 000 Kč

990 000 Kč

995 000 Kč

1 590 000 Kč

890 000 Kč

790 000 Kč

2 600 000 Kč

733 349 600

Ondřej Havránek 

Váš realitní
a energetický specialista
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Prodej - rodinný dům - Žeranovice

Prodej - rd 5+kk Věžky

Prodej- rodinný dům- Žeranovice

Prodej - rodinný dům - Lukoveček

Prodej - rodinný dům - dřínov

Prodej - Byt 3+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - byt 2+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej- rodinný dům 4+kk- dřínov

Prodej - Byt 2+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 3+1 - Bystřice p. Hostýnem

RD 4+1+garáž se zahradou, po částečné rekonstrukci 
a je vhodný k okamžitému bydlení.  Vytápění je 
ústřední plynové nebo na tuhá paliva. 

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

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

RD 2+1 s garáží a zahradou. Dílna, stodola a výměnek( 
2 místnosti s kachl. kamny).  Vytápění krbem v obvýv. 
pokoji s rozvody a plynem (nový kotel).

Přízemní rodinný dům se  zahradou  v obci  Dřínov 
u  Kroměříže. Dům dispozičně 2+1 s možností 
rozšíření. Veškeré IS a vlastní studna na pozemku. 

BT 3+1 s balkonem o rozloze 80m2, ve 4. patře zre-
vitaliz. domu. Výhodou jsou neprůchozí pokoje. Má 
nová plast. okna, jinak původní zachovalý stav. 

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

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.

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.

BT 3+1 s prostorným balkonem s výhledem na Hostýn. 
Zděná koupelna, prostorný byt,dostatek úložných 
prostor,možno dokoupit  garáž. Byt ve vlastnictví.

603 824 786

776 731 797

733 718 819

603 824 786

733 718 819

603 254 723

603 878 574

733 718 819

603 254 723

603 878 574

2 280 000 Kč

2 050 000 Kč

540 000 Kč

1 650 000 Kč

480 000 Kč

890 000 Kč

1 000 000 Kč

990 000 Kč

1 250 000 Kč

1 050 000 Kč

603 878 574

Zdenka Zapletalová

Dobře zobchoduji 
i Vaši nemovitost

Info v kanceláři RK Heureka, nebo na telefonu 603 527 858

BY
ST

ŘI
Ce

  P
o

d
 H

o
ST

ýn
em

,  
u

LI
Ce

 Ž
eL

IB
SK

ýC
H

Prodej rodInnýCH domŮ a PoZemKŮ

CenY domŮ:

od 2.490.000 Kč

VýmĚrY PoZemKŮ:

522 m2 až 1026 m2

     BunGALoV

PATroVý dŮm
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Prodej - Byt 3+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Byt 1+kk- Holešov

Prodej - Chata - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 2+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Byt 1+1 - Přerov

Prodej - Chata - Chvalčov

Prodej - Byt 1+1 - Hulín

Prodej - byt 3+1 Vizovice

Prodej - Chata - Žopy

Prodej - Byt 2+1 - Holešov

Prodej - Byt 3+1 - Zlín

Prodej - Pozemek - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Byt 3+1 - Morkovice

Prodej - Provozní objekt - Bystřice p. Host.

Byt v OV  3+1 v Bystřici pod Hostýnem, ul.Bělidla. 
V domě pouze 4 byty. Celková výměra 71m2, součástí 
jsou 2 sklepy (8,79 m2a 5,28m2). 

Byt v novostavbě 1+kk o 35m2 s lodžií, v blízkosti 
parku a centra města. Okna bytu jsou orientována do 
klidné zóny se zahradou, která náleží k domu.

Zahradní celopodsklep. chata v zahrádkář. kolonii, 
pozemek cca 400 m2( ČSZ Bystřicep.H. Smluvně 
přenechán k dočas. užívání). Na pozemku je studna.

Prodej pěkného bytu 2+1, o celkové výměře 57 m2. 
Byt je v OV, situován v přízemí, s výhledem do zeleně. 
Nízké náklady na bydlení. Vhodný na investici. 

Družstevní byt 1+1 s možným převodem do OV. Nová 
kuchyň. linka, jinak v původním stavu vč. umakart. 
bytového jádra. Dům je po celkové rekonstrukci.

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

Zděný byt 1+1 o výměře 45m2 v Hulíně.V bytě je 
plovoucí podlaha a PVC. Možnost využít i zahrádku 
za domem. Byt je v osobním vlastnictví, volný ihned. 

Exkluzivně prodej cihl.  bytu 3+1 v novostavbě, 
102m2. Zařízení bytu po dohodě v ceně, terasa s per-
golou a lodžie. Sklep, 2 vlastní parkovací stání.

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

Prodeji byut 2+1 v OV v Holešově – ul. Slovenská. 
Zvýšené přízemí, výměra 55m2. Nízké náklady na by-
dlení, 3.000Kč měsíčně včetně energií. 

Nadstandardní byt 3+1 s balkonem, 98 m2 pro 
náročného klienta v centru města. Rekce dle architekta, 
značkové vybavení, zařizovací předměty i doplňky.

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. 

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. 

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.

733 718 819

733 718 819

603 254 723

733 718 819

603 254 723

603 824 786

733 718 819

776 731 797

603 824 786

733 718 819

603 878 574

603 878 574

603 878 574

603 254 723

690 000 Kč

Cena v RK 

80 000 Kč

698 000 Kč

499 000 Kč

690 000 Kč

Cena v RK 

2 390 000 Kč

750 000 Kč

850 000 Kč

3 680 000 Kč

230 Kč/m2

850 000 Kč

Cena v RK

 603 254 723

Martin Večeřa

Váš
realitní makléř
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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 


