
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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2 100 000 Kč

9380 Kč/měsíc

990 000 Kč

690 000 Kč

RD 3+1 Nový Jičín „Lamberk“

Nové byty 2+kk, Slezská Ostrava

Prodej chalupy v Jindřichově ve Slezsku

Prodej - byt 2+1 – Bystřice p. Hostýnem

775 696 184

774 774 184

731 282 658

733 349 600  

RD 3+1 (dvojdomek) v žádané lokalitě Nového Jičína “Lamberk”, zast. plocha 
130 m2, celkový pozemek 316 m2, garáž, připojení na elektřinu, obecní 
kanalizaci a vodovod. Domek je podsklepený. 

Pronájem nových bytů 2 + KK, 56 m2 + terasa 12 m2 + garážové stání. 
Novostavba na ul. Hladnovská 40, naproti gymnázia Hladnov. Nové kuchyňské 
linky s vest. spotřebiči. Nájemné bez služeb.

Prodej chalupy v malebné vesnici Jindřichov ve Slezsku. Chalupa má 
čtyři pokoje, kuchyň, příslušenství, Topení na TP, veř.voda ,studna, garáž, 
zahrada.
 

Nabízíme k prodeji pěkný byt 2+1 s velkým balkonem, o celkové výměře 
57 m2. Byt je v osobním vlastnictví, situován v 1.patře, obklopen zelení. 
Bytový dům prošel kompletní revitalizací - plastová okna, střecha, balkony, 
zateplená fasáda, vchody. K bytu náleží sklep a společné prostory. 

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









MORAVSKÉ VYDÁNÍ

RE   LITYEKRK
Evropský Klub Realitních Kanceláří w

w
w

.e
kr

k.
eu

... nemovitosti do celého světa

JARO 2015



Jarní realita v realitách

2

Jaro je tady a sním také změny na realitním trhu. V posledních několika 
(mnoha) letech byl začátek roku ve znamení spíše zimního spánku 
a první měsíce roku tradičně patřily k nejslabším. Letos je však patrné 
na trhu zjevného oživení. A nelze se tomu divit, protože se sešlo několik 
faktorů, které trh pozitivně ovlivňují.

1) Růst ekonomiky

Česká ekonomika v posledním loňském čtvrtletí rostla meziročně 
o 1,5 procenta, za celý rok pak překročí růst dvouprocentní hranici. 
Co je důležitější, je fakt, že růst je tentokrát tažen nejen exportem, 
ale i domácí poptávkou po výrobcích a službách, což vytváří solidní 
předpoklady pro další pozitivní vývoj.

2) Úrokové sazby hypoték jsou neskutečně nízké

Když se v loňském roce dostaly sazby hypoték stabilně pod 3 pro-
centa a pak dokonce atakovaly hranici 2,5% p.a., říkali jsme si, že  
se zřejmě dotýkáme dna a sazby už klesat moc nebudou. Uběhlo 
pár měsíců a máme tady prolomení další magické hranice 2%, kdy 
několik bank nabízí sazby začínající číslicí 1, což bylo ještě před 
dvěma, třemi lety zcela nepředstavitelné. 

3) Rozumné ceny nemovitostí

Posledních 6 let bylo ve znamení trvalého a někde i poměrně 
razantního poklesu cen nemovitostí. První známky růstu ceny 
byly sice již zaznamenány v loňském roce, ale tento cenový obrat 
se týkal především Prahy a některých dalších atraktivních lokalit 
a v jiných regionech byl spíše výjimečný. Dá se tedy říct, že s výjim-
kou některých atraktivních lokalit jsou ceny na dně a zřejmě dříve či 
později začnou, někde již začaly, zase po letech růst.

4) Široká nabídka

Na trhu je díky předchozím hubeným létům, kdy se nemovitosti 
prodávaly méně, široká nabídka nemovitostí, která se však zejména 
v žádaných lokalitách (zejména u bytů) začíná pomalu zmenšovat. 

Z výše uvedeného je jasné, že pro ty, kdo plánují nákup nemovito-
sti, je teď ta správná doba, transakci realizovat.

Riziko přehnaných očekávání

Na druhé straně bych rád upozornil na mnohdy přehnaná očekávání 
prodávajících, týkající se výše prodejních cen. Někdy se setkáváme 
s nesmyslnými cenovými požadavky, které nakonec vedou k tomu, 
že se ztratí efekt nové nemovitosti v nabídce, která by za reálnou 
cenu rychle našla svého kupce. Místo toho se často teprve až po 
mnoha měsících či po roce i více dostáváme k reálné cenové úrovni. 
V té době je však již nemovitost „okoukaná“ a potenciální zájemci ji 
mohou vnímat jako „ležák“, kde určitě bude nějaký problém… Místo 
vyšší dosažené ceny bývá pak výsledný efekt opačný, nehledě na 
ztrátu času a případného výnosu z dříve získané kupní ceny. 

Pozor na „výhodné“ nabídky a rychlé nákupy bez 
odborníků. 

Určitě jste se už setkali s inzeráty typu – výhodná nabídka, prodej 
přímo od majitele apod., kdy jste po prohlídce nemovitosti dostali 
informace, že se jako kupující nemusíte o nic starat, smlouvy zajistí 
vlastník nemovitosti a vy tak výhodně a levně nakoupíte. Někdy 
jsou tyto nabídky spojeny s časovým tlakem, kdy podmínkou této 
výhodné nabídky je rychlý podpis smlouvy, nebo dokonce převod 
části kupní ceny ještě před převodem nemovitosti na účet prodáva-
jícího.

Nechci tady „přihřívat polívčičku“ sobě či kolegům s tvrzením, že 
u každé transakce musí být realitní kancelář. Samozřejmě nemusí, 
pokud jste seznámeni se všemi riziky a okolnostmi, které přinesly 
mimo jiné i nedávné legislativní změny a umíte si možná rizika 
pohlídat.

Je proto minimálně potřeba vědět, že v době, kdy:
•	 jen v roce 2014 bylo nařízeno celkem 878 496 exekucí  

(nárůst o cca 100 tisíc proti roku 2013)
•	 bylo podáno více než 35 000 insolvenčních návrhů
•	 lze nemovitost legálně prodat / koupit včetně některých 

dluhů, můžete při podcenění rizik také lehce přijít o Vaše 
úspory. Rozhodnutí je tedy jen na Vás.

Ať už tedy prodáváte či kupujete, nebo se jen o nemovitosti za-
jímáte, přeji Vám hezké jaro plné sluníčka 

Autor článku
Ing. Alan Holiš, MBA
Jednatel

Claris realitní kancelář s.r.o. 
– člen ARK ČR a EKRK
www.rkclaris.cz
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Byt 1+1, Jeseník n.o.

Byt 2+1, Kopřivnice

Byt 1+kk, Frýdek - Místek

Byt 2+1, Frýdek - Místek

Byt 1+1, Lipník nad Bečvou

Byt 3+1, Klokočov u Vítkova

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 2+1, Kopřivnice

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 2+1, Kopřivnice

Byt 3+1, Kopřivnice

Prodej bytu v os. vl. 1+1 (2+kk) o celkové výměře 
53,6m2 s vlastním pozemkem o výměře 274 m2 
v Jeseníku nad Odrou. Plast. okna, 2.p., dům po rek.

Prodej dr. bytu 2+1 v Kopřivnici na ul. Obránců Míru, 
57 m2, 2p./5p. Udržovaný byt v původním stavu má 
praktickou dispozici. Malé byt. družstvo.

Prodej 1+kk v dr. vl. na ul. Pod Školou na sídlišti 
K  Hájku, 24m2, 1.p./4. Původní stav, koberce,dlažba 
v koupelně s WC.Dům po kompletní revitalizaci.

Prodej bytu v os. vl. 2+1 (dispozičně předělaný na 
3+1) s lodžií na ul. Ostravská, 55 m2, 3.,p/16. Byt je 
v původním stavu. Dům po revitalizaci.

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 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. Udržovaný.

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

Prodej dr. bytu 2+1 v Kopřivnici, ul. Družební, 47 m2, 
9.p./9.p. Velmi útulný, udržovaný byt, orientovaný na 
východ a západ. Revitalizovaný dům.

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 dr. bytu 2+1 v Kopřivnici na ul. Štefánikova, 
60  m2, 3.p./6.p. Velmi udržovaný byt v původním 
stavu, orientovaný na JV a Z. Revitalizovaný dům.

Prodej dr. bytu 3+1 v Kopřivnici, ul. Lidická, 64,5 m2, 
6.p/8.p. Útulný byt po větší rek. s lodžií, nová kuch. 
linka, zděné jádro se sprch. koutem.

775 696 173

775 696 184

775 686 000

775 686 000

775 696 189

777 594 764

775 696 176

775 696 176

775 696 176

775 696 176

775 696 176

440 000 Kč

660 000 Kč

475 000 Kč

690 500 Kč

490 000 Kč

235 000 Kč

699 000 Kč

590 000 Kč

650 000 Kč

630 000 Kč

680 000 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, Kopřivnice

rd 5+1, Metylovice

rd, Stachovice

Byt 3+1, Kopřivnice

rd 3+1, rychvald

rd 3+1, Říkovice u přerova

Byt 3+1, Kopřivnice

rd, Stachovice

rd 3+1, Brumovice - Skrochovice

rd, Soběchleby

rd Trojanovice

rd 4+2, Frýdek Místek

rd dívčí Hrad, okr. Bruntál

rd 4+2, Nový jičín

rd, příbor

Prodej dr. bytu v Kopřivnici na ul. Polní, 81m2, 1.NP/6. 
Velmi prostorný, světlý, udržovaný byt s lodžií, který 
je po částečné rekonstrukci.

Prodej RD o disp. 5+1 v obci Metylovice. Na pozemku 
o rozloze 759 m2 se nachází prostorná garáž propo-
jená s dílnou a hosp. budova pro chov zvířat.

Prodej rodinného domu  o dvou prostorných bytových 
jednotkách se samostatným vchodem v obci Stachov-
ice. Každý byt má výměru cca 90m2. Zahrada 1000m2.

Prodej rekonstruovaného dr. bytu 3+1 v Kopřivnici, 
ul. Pod Morávií, lze převést do os. vl., plocha bytu 
79 m2, 4.NP/12.NP, PVC okna, lodžie.

Prodej částečně podsklepeného RD 3+1 v obci Ry-
chvald na ul. Stará kolonie. Dům prošel rekonstrukcí 
v roce 2009 - plovoucí podlahy a keramická dlažba.

Prodej RD 3+1, na pozemku o celkové ploše 444 m2. 
Vytápění domu centrální, kotlem na tuhá paliva + kr-
bová kamna. Dům je z části podsklepen.

Prodej dr. bytu 3+1 v Kopřivnici, ul. Pod Morávií, lze 
převést do os. vl., plocha bytu 79 m2, 4.NP/12.NP, PVC 
okna, lodžie, byt prošel v r. 2014 rek.

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 v obci Brumovice – Skrochovice. Byla 
započata rekonstrukce. Nová střecha. Na oploceném 
pozemku 911 m2 se nachází hospodářská budova.

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

Prodej stavby – RD s garáží v Trojanovicích stojící na 
pozemku o rozloze 2.630m2. Součástí je lesní poz. 
19.457m2 a trvalý travní porost 9.529m2.

Prodej celopodsklepeného RD na ul. I. P. Pavlova ve 
Frýdku, užitná plocha 160 m2 a zahrada 686 m2. Pa-
trový, dvougenerační dům, vhodný k podnikání.

Prodej RD se 2 byt. jednotkami 2+1 v obci Dívčí Hrad. 
Dům po část. rek., nové rozvody vody a odpadů 
v plastu, el. v mědi, PVC okna. Pozemek 2 909 m2.

Prodej RD se 2 byt. jednotkami v Novém Jičíně, ul. 
Žilinská. Řadový, cihlový dům 4+2, užitná plocha 
120m2, s možností zřízení podkroví. Sam. vchody.

Prodej dvou RD s pozemky v obci Klokočov u Příbora. 
Starší dům 3+1 s č.p. a hrubá stavba 5+1. Zahrada  
2 419 m2 a další pozemky 3 066 m2. Oploceno.

775 696 184

775 686 000

775 696 173

775 696 184

775 686 000

775 696 189

775 696 184

777 594 764

777 594 764

775 696 189

775 696 176

775 686 000

777 594 764

775 696 173

775 696 173

710 000 Kč

650 000 Kč

1 190 000 Kč

890 000 Kč

790 000 Kč

800 000 Kč

910 000 Kč

900 000 Kč

800 000 Kč

590 000 Kč

1 545 000 Kč

1 500 000 Kč

620 000 Kč

1 100 000 Kč

1 690 000 Kč
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rd, drahotuše

 rd, Hranice

rd, Libhošť

rd, Slavíč - Hranice

rd 3+kk, Frýdek Místek

Chata, Krásné Pole

rd, Lichnov

rd, Bartošovice

Chata, Řeka u FM

rd, Příbor

rd 4+1, dětmarovice

Stavební pozemek, Hodslavice

rd, domašov nad Bystřicí

rd, Hranice

St. pozemek, Žukov

Prodej RD v Drahotuších s dispozicí 6+1 a zast. pl. 
300 m2. Dům je v dobrém stavu, ihned obyvatelný, 
vhodný k postupné rekonstrukci. Zahrada 1 080 m2.

Prodej RD 4+1 s garáží v Hranicích, stojící v klidné 
lokalitě Hranic. Dům má novou fasádu, okna, nový 
okapový systém. Pozemek 304 m2.

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 dvougeneračního rodinného domu v obci 
Slavíč. Dům tvoří dvě samostatné bytové jednotky 
o velikosti 4+1 a 1+0 se sam. vstupem. Pozemek 654 m2.

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

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 3+1 v obci Lichnov. Přízemní cihlový dům 
se sedlovou střechou prošel řadou rekonstrukcí. Pod-
lahová plocha 125 m2, zahrada 2 576 m2. 

Prodej RD 4+1, v klidné obci Bartošovice. Dům je po 
zdařilé rekonstrukci v moderním stylu, má krásnou, 
udržovanou zahradu. Zahrada o vel. 1 400 m2.

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.

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

Prodej RD 4+1 v klidné okrajové části Dětmarovic 
s  rozsáhlou zahradou, sadem a kouskem lesa. Celk-
ová rozloha 5.750 m2. RD prošel část. rekonstrukcí.

Prodej 2 stavebních pozemků v cel. výměře 2 386 m2 
v Hodslavicích. El. u pozemku, obecní přístupová ko-
munikace. Oploceno, výměra p. 1214 m2 a 1172 m2.

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

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

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.

775 696 189

775 696 189

608 807 711

775 696 189

775 686 000

775 686 000

775 696 173

775 696 184

775 686 000

775 686 000

603 918 185

775 696 174

775 696 189

775 696 189

775 686 000

1 550 000 Kč

2 580 000 Kč

Cena v RK

1 760 000 Kč

3 290 000 Kč

720 000 Kč

1 750 000 Kč

Cena v RK 

795 000 Kč

1 790 000 Kč

Cena v RK 

288 Kč/m2

2 300 000 Kč

Cena v RK 

290 Kč/m2
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Stavební pozemek, Petřvald

Stavební pozemek, Bruzovice

Komerční prostory, Havířov - Podlesí

Pozemky, jeseník nad odrou

rd 3+1, Suchdol n. odrou

obchodní prostor, Frýdlant n. o.

Stavební pozemky, Partutovice

Stavební pozemek, rychvald

Komerční protor, Nový jičín 

Stavební pozemek, rychvald

Pozemek, Nj

Prodejní a skladovací haly, Kopřivnice

Chata Kopřivnice – Mniší

Stavební pozemek, Bernartice n. o.

Komerční objekt, Partutovice

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

Prodej stavebního pozemku v obci Bruzovice o veliko-
sti 2 369 m2, přičemž na 900 m2 je povolena stavba.
Obdélníkového tvar. IS v dosahu cca 50m.

Nabízíme k pronájmu komerční prostory v obchod-
ním komplexu - PERMON v Havířově na Dlouhé třídě. 
Velikost prostor je různá od 65 m2 až po 140 m2.

Prodej stavebních parcel v Jeseníku nad Odrou. Jed-
ná se o poslední 3 volné pozemky s výměrami 650 
m2, 614 m2 a 611 m2 s kompletními IS. Klidné místo.

Prodej RD v Suchdole nad Odrou o zast. ploše 202 
m2. Dům je samostatně stojící o dispozici 3+1, 
částečně podsklepený. Zahrada o velikosti 339 m2. 

Pronájem komerčního prostoru o velikosti 130 m2 
v přízemí budovy v obchodním centru ve Frýdlantě 
nad Ostravicí, na velice lukrativním místě.

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

Pronájem kom. prostoru, ul. 5. května, u náměstí 
v NJ. Celková plocha 210 m2 z toho 146 m2 prodejní 
plochy, dále sklad, kancelář a soc. zař. Výloha.

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

Stavební pozemek v atraktivní lokalitě Nového Jičína 
- Lamberk. Celková plocha pozemku 1 148 m2, na 
pozemku stojí 2 garáže a kůlna. Mírně svažitý PO.

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu skladovací 
a prodejní halu v Kopřivnici. Strategická poloha, hala 
450 m2, manipulační plocha u objektu 800m, 2 rampy.

Prodej zahrádky s chatkou v klidné lokalitě Kopřivnice-
Mniší, směr Měrkovice, vel. pozemku 300 m2, možnost 
napojení na elektřinu v blízkosti studánka.

Prodej stavebního pozemku 1.137 m2 v Bernarticích 
nad Odrou.  Elektřina na pozemku, plyn, voda, kanali-
zace na hranici. Částečně oploceno.

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

775 686 000

775 686 000

775 686 000

775 696 174

775 696 176

775 686 000

775 696 189

603 918 185

775 696 173

775 686 000

775 696 173

775 696 184

775 696 184

777 594 764

775 696 189

350 Kč/m2

440 000 Kč

1 050 Kč/m2/rok

400 Kč/m2

900 000 Kč

1 200 Kč/m2/rok

450 Kč/m2

499 000 Kč

40 000 Kč/měsíc

480 Kč/m2

990 000 Kč

Cena v RK 

230 000 Kč

450 Kč/m2

Cena v RK 
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Prodej bytu v rodinném domě v Opavě

Prodej RD v Domoradovicích

Prodej RD ve Lhotce u Vítkova 

Prodej 1/2 RD ve Zlatníkách u Opavy

Stylová chalupa v Horním Údolí

Prodej rodinného domu v Oticích

Bytový dům v Deštné

Chata v Holčovicích

Prodej rodinného domu v Třebomi

Prodej zem. us. v Hořejších Kunčicích

Prodej restaurace v Mladecku

Prodej luxusní vily v prestižní lok. v Opavě

Prodej rodinného domku v Litultovicích

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

Rodinný dům 3+1 s přísl. + 2 pokoje. Po částečných 
rekonstrukcích. Plynové topení. Zahrada, garáž, díl-
na, stodola.  15 km do Opavy. 

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. 

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

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

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.

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

Dvougen. RD po rekonstrukcích.  Nová střecha, nová 
plast. okna,  elektrokotel.  Okrasná zahrada s chatkou 
a jezírkem. Vodovodní řád i vlastní studna. 

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

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

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

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. 

608 252 662

731 282 658

777 252 662

731 282 658

608 252 662

608 252 662

608 252 662

777 252 662

731 282 658

608 252 662

731 282 658

731 282 658

731 282 658

1 190 000 Kč

690 000 Kč

1 890 000 Kč

890 000 Kč

2 800 000 Kč

3 900 000 Kč

1 550 000 Kč

670 000 Kč

1 600 000 Kč

3 600 000 Kč

6 700 000 Kč

550 000 Kč

4 499 000 Kč
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Prodej bytu 1+1 v cihl.domě v opavě

Prodej bytu 2+1

Prodej bytu 3+1 v opavě - Kateřinkách

Prodej bytu 1+1 v cihl.domě v opavě

Prodej bytu 3+1 v centru opavy

Prodej bytu 3+1 v opavě

Prodej bytu 2+kk v rajhradu

Prodej dr. b.  3+1 v opavě - Kateřinkách

Luxusní mezonetový byt v opavě

Prodej bytu 1+1 v opavě - exkluzivně

Prodej dr.bytu 3+1 s lodžií v opavě

Prodej bytu 2+1 s lodžií v opavě

Prodej bytu 3+1 blízko centra 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 ve 4.patře s výměrou 59 m2 a s velkou ko-
morou. Původní stav, dům po kompl.revitalizaci. 
Výhodou dobré umístění na počátku sídliště. 

Byt í 3+1 s přísl. v 6.patře panel. domu. Výměra bytu 
je  67 m2.  Dům i byt je  po rekonstrukci.. K bytu patří 
balkon a sklepní koje,

Byt 1+1 ve zvýš.příz. cihl.domu. Výměra 45 m2 + 
sklep + část půdy. Po rekonstrukcích. Nová plast.
okna, kuchyň, koupelna. Vl.plyn.topení. parkování.

Byt 3+1 v centru města Opava. Výměra 80 m2, zvýš.
přízemí, vlastní plynové topení. Podíl na pozemku, 
půdě. Byt v původním stavu.

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 2+kk, 56 m2, + sklep, lodžie a vlastní parkování. 
Novostavba s nadst.vybavením kuchyně a koupelny.  
Vlastní rekuperační jednotka. 

Dr. byt 3+1 po kompletní a nadstandardní rekon-
strukci. Výměra 87 m2, 2.patro panel. domu po re-
vitalizaci. K bytu patří velká lodžie , komora a sklep.

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. s dipsozicí 1+1 v cihl. zástavbě  s dosahem 
k centru. Umístěn v 1.p., výměra 45 m2, topení WAF, 
původní stav. Podíl na domě i pozemku. 

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 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 v os.vl. 3+1 s výměrou 64 m2, v 6.p. panel. domu. 
Byt prošel kompletní rekonstrukcí. Dům po revitali-
zaci. Přímo u obchodního .centra  Breda.

608 252 662

608 252 662

731 282 658

731 282 658

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

990 000 Kč

990 000 Kč

1 420 000 Kč

799 000 Kč

1 290 000 Kč

2 650 000 Kč

2 550 000 Kč

1 650 000 Kč

Cena v RK

640 000 Kč

1 170 000 Kč

1 000 000 Kč

1 449 000 Kč

	 Dolní náměstí 25
 746 01 Opava  
	 tel.: 777 252 662 
	 e-mail: m.sebrlova@seznam.cz

JUDR. MaRCela ŠebRlová 
Advokátka, specializace převody nemovitostí

  Kupní smlouvy, darovací smlouvy
  Věcná břemena
  Rozdělení domů na byty

  Smlouvy o výstavbě
  Advokátní úschova kupních cen

Prodáno
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Prodej poz. k výst. v opavě - Kylešovicích

Poz. k výstavbě v opavě - Vávrovicích

Pozemek k výstavbě v opavě

Pozemek k výstavbě v malých Hošticích

Prod. poz. k výstavbě ve Zlatých Horách

Prodej pozemku k výstavbě v opavě

Prodej poz. k výstavbě v Holčovicích

Poz. k výstavbě v ostravě - radvanicích

Prodej poz. k výstavbě v Budišovicích

Prodej poz. k výstavbě v Budišovicích

Prodej pozemku k výstavbě ve Vítkově

Prodej poz. k výstavbě v Bělé ve Slezsku

Nabízíme pozemek v zaj. části v Opavě - Kylešovicích.  
Jedná se o již částečně zastavěnou oblast.Inženýrské 
sítě jsou vedeny v přilehlé komunikaci.  

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

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

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

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

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

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

Prodej pozemku k výstavbě RD o výměře 915 m2. Sítě 
jsou v dosahu do 50 m k pozemku. Jedná se o klidnou 
a velmi pěknou část obce.

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

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

Pozemek k výstavbě rodinného domu blízko Os-
travy (jižní strana). Je ukončen lesem.Inženýrské sítě  
v příjezdové cestě.  Celková výměra je  3532 m2.

731 282 658

731 282 658

731 282 658

777 252 662

734 310 063

777 252 662

608 252 662

731 282 658

777 252 662

731 282 658

731 282 658

731 282 658

3 810 000 Kč

Cena v RK 

1 099 000 Kč

1 380 000 Kč

550 000 Kč

380 Kč/m2

2 170 000 Kč

339 000 Kč

999 000 Kč

772 000 Kč

837 000 Kč

600 000 Kč

PoPtávKa



Pro starší manžele hledáme byt 2+1 

s větší lodžií v Opavě – Kylešovicích, 

ale pouze lokalitu ulic Bílovecká, 

17. listopadu.

Volejte prosím na tel.: 731 282 658

PoPtávKa



Byt 2+1 s lodžií na jižní stranu 

v Opavě – Kateřinkách, hledá 

paní, která má připraveny peníze 

v hotovosti. Nejlépe po rekonstrukci.

Volejte prosím na tel.: 731 282 658
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2+1 os.vl. Karviná - ráj, ul. Božkova

nebytový prostor 73 m, ostrava centrum

Řadový rd, oV nová Ves, Valašská

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

rd Bolatice, ul. U hřiště

rd Krmelín, ul. Bělská (centrum obce)

2+1 s balkonem, oV Poruba

Brušperk, rd 1+6, r.v. 2001

Halový sklad, oV Přívoz, Cihelní ul.

2+1, oV Zábřeh, markova

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

dílna, moravská oV, nádražní

3+1, os. vl.,  moravská ostrava

rd, městys Litultovice u opavy

Prostý sklad, Slezská oV, Šenovská

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.

Nebyt. prostor 73 m2 v suterénu (sklepení) bytového 
domu v centru města na ul. Bráfova. Vlastní vstup 
z chodníku. Doposud kosmetický salón.

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.

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

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. 

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

Ul. Sokolovská u vozovny, 56 m2, 3. NP (7), dům po 
revitalizaci, byt částečně upravený (KL, koupelna, 
předsíň). Nízký nájem, malé družstvo nájemníků.

Klasický RD se samost. apartmánem v 1. NP. Zahrada 
se zahr. domkem.

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

Upravený, dr. byt ve 3. NP (8). Uzavřená ulice. Kuchyně 
do L vč. spotřebičů, koupelna, možno i zařízení.

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.

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

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

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.

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

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

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

320 000 Kč

2 100 000 Kč

3 100 000 Kč

3 290 000 Kč

3 400 000 Kč

1 870 000 Kč

750 000 Kč

4 800 000 Kč

520 Kč/m2/rok

780 000 Kč

2 100 000 Kč

17 000 Kč/měsíc

2 500 000 Kč

580 000 Kč

360 Kč/m2/rok

10
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Chalupa Krasov

Stavební poz, děhylov

Pozemek pro rd - Kunčice pod ondřej.

Chata moravice, mokřinky

Zahradní domek, Paskov

Pozemek pro rd - Čeladná

Chata, jarcová u Val. meziříčí

Stavební pozemky, dolní moravice

3+1 - ostrava centrum

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

oV Heřmanice, Koněvova ul.

2+1, oV Výškovice, Lumírova

Apart., jeseníky resort, Horní Václavov

Pozemek pro rd - Šenov u ostravy

3+1, oV Poruba, Porubská ul.

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

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

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

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 pro RD 1.845 m2 + 3.045 m2 se vzrostlou 
zelení. Obecní cesta, voda a elektrina k dispozici. 
Plynovod a kanalizace v miste neni.

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

Stavební parcely od cca 1.200 m2, pro komerční, rodin-
nou i rekreační zástavbu. Investiční příležitost a zhod-
nocení jako součást dev. projektu Jeseníky Resort.

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

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

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

2+1, dr. s lodžií a komorou ve 3. NP (4) panelového 
domu po revitalizaci. Koupelna se sprch. koutem. 
Dlouhodobě s trvalým pobytem.

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

Plocha 1.924 m2, profil rovinatý částečně mírně 
svažitý, Vodovod. šachtice na pozemku, elektřina a 
plyn cca 30 m od poz., odpadní vody do jímky.

Ul. Porubská, 69 m2, udržovaný, plně zařízený (není 
podm.), obnovená KL, koupelna.

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

774 774 185

774 774 185

774 774 184

774 774 185

2 080 000 Kč

1 200 Kč/m2

1 200 000 Kč

790 000 Kč

585 Kč/m2

1 932 750 Kč

790 000 Kč

1 000 Kč/m2

76 Kč/m2/měsíc 

1 680 000 Kč

820 000 Kč

7 000 Kč/měsíc

715 000 Kč

295 Kč/m2

9 000 Kč/měsíc
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Byty  ostrava - centrum, ul. 28. října

3+1 moravská oV, ul. Poděbradova

oV Zábřeh-VŹ, malý rd 3+KK

Byty ostrava centrum, ul.Poštovní

2+1 , moravská ostrava, ul. Pelclova

Kancelář - Slezská ostrava

Byty, ostrava centrum, ul.Balcarova

ostrava - Zábřeh, ul. jandova

objekt k podnikání - ostrava Hrabůvka

nový 3+KK, oV Zábřeh-VŽ, Syllabova

2+KK, ostrava - centrum, ul. 30.dubna

obchod s výkladci, oV Přívoz, Chopinova 

1+1, os.vl.,oV Přívoz, Hájkova

rd, bungalov,  oV Polanka- janová 

Komerční objekt, oV radvanice, Šmídova

Byty 2+KK po celkové rekonstrukci, vestavné 
elektrospotřebiče o ploše 57 - 71 m2 + terasy. Ul. 28. 
října u Sýkorova mostu. Ceny nájmů bez služeb od:

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. 

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.

Byty 1 - 3 + kk po celkové rekonstrukci, podlahové 
plochy 30 - 150 m2, pěší zóna historického jádra -  
ul.Poštovní. Ceny nájmů bez služeb od:

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

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

Byty 2 + kk po celkové rekonstrukci o ploše 51 - 
68 m2 v rekonstruovaném domě historické zástavby 
města na ul Balcarova. Ceny nájmů bez služeb od:

2+1 malometr. o pl. 43 m2, puvodni stav, ul. Jan-
dova, umakartove jadro, koupelna s plytkou vanou 
asloučeným wc. Nájem bez elektřiny a plynu:

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.  

Zahradní domek s plně zařízeným bytem 3+KK, 
53  m2 a kompletním příslušenstvím, ÚT plyn a kr-
bová kamna, 2 terasy. Možnét vlastní dovybavení.

2+KK o velikosti 57 m2, v dobrém technickém stavu, 
ve 4. patře ( celkem 5) s výtahem, klasického zděného 
domu na ul. 30.dubna v centru města.

Obchod v přízemí se 3 výkladci, celkem 75 m2, prode-
jna 36 m2 + zázemí. Velmi dobrý dosah a dojezd, vč. 
parkování. Výhodná cena, levný provoz.

Nový byt, 46 m2 v cihlovém domě s  5 byty. Dům plně 
a velmi kvalitně revitalizován. Zahrada, zděný sklep, 
internet. Vlastní plynové ÚT.

Zařízený, přízemní bungalov, 3+KK, 115 m2 , zimní 
zahrada nebo fitnes, venkovní terasa, zahrada, stání 
pro auto.

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.

774 774 184

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 184

774 774 184

774 774 184

774 774 184

774 774 184

774 774 185

774 774 184

774 774 185

774 774 185

774 774 185

774 774 185

7 790 Kč/měsíc

6 500 Kč/měsíc

8 500 Kč/měsíc

4 710 Kč/měsíc

8 000 Kč/měsíc

45 Kč/m2/měsíc

6 310 Kč/měsíc

6 700 Kč/měsíc

83 Kč/m2/měsíc

8 500 Kč/měsíc

8 000 Kč/měsíc

9 000 Kč/měsíc

5 000 Kč/měsíc

19 000 Kč/měsíc

46 000 Kč/měsíc
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Prodej - rd - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - rd - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - rd - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - rodinný dům - Kojetín

Prodej - rodinný dům - dřínov

Prodej - rd - Byst. p. Host. - Bílavsko

Prodej - rodinný dům - Chropyně

Prodej - rd - Slavkov pod Hostýnem

Prodej - rodinný dům - Žeranovice

Prodej - rodinný dům - roštění

Pronájem - rodinný dům - jankovice

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

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

RD využitelný jako dvougenerační nebo jako spo-
jení bydlení s podnikáním, výhodná poloha. Rekon-
strukce 1990 (střecha, el.) Zast.pl.320 m2, PZ 874 m2.

RD v centru města se zavedenými komerč. prostory. 
V patře byt 3+1 s krbem v ob. pokoji.Za domem dvorek. 
Tip na splácení získané hyp.ze zisku z pronájmu.

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

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 3+1.Dům má plyn. vytáp. Kuchyně s jídelnou 
a krbem, obývací pokoj s WC a spíží. V podkroví: 
koupelna, 2pokoje, šatna. Na střeše  venkovní terasa.

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

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

RD o velikosti 3+kk ve stavu nedokončené rekon-
strukce.Dvě místnosti obyvatelné,nové sítě, elektřina, 
voda a kanalizace, sádrokart. stropy. PZ 206 m2.

Pronájem RD 1+1.Dům je zděný, částečně po rekon-
strukci: plastová okna, nová střecha, zateplení.  Celk-
ová výměra pozemku činí 198m2. Volný ihned.

603 254 723

603 254 723

603 878 574

603 878 574

733 718 819

603 878 574

733 718 819

603 254 723

733 718 819

603 878 574

733 718 819

Cena v RK 

Cena v RK

1 890 000 Kč

2 470 000 Kč

410 000 Kč

1 940 000 Kč

1 390 000 Kč

990 000 Kč

440 000 Kč

Cena v RK 

4 000 Kč + energieInfo v kanceláři RK Heureka, nebo na telefonu 603 527 858
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Prodej STaveBNíCH PozeMKů a rodINNýCH doMů 

CeNY doMů:

od 2.490.000 Kč

výMĚrY PozeMKů:

522 m2 až 1026 m2

     BuNGalov

PaTrový důM
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Prodej - rodinný dům - Martinice

Prodej - rodinný dům - Zahnašovice

Prodej - Byt 1+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - rodinný dům - Martinice

Prodej- rodinný dům- Brusné

Prodej - byt 2+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - rodinný dům - Prusinovice

Prodej - rodinný dům - Horní Újezd

Prodej - Byt 2+1 - Holešov

Prodej - rodinný dům - Zahnašovice

Prodej - Byt 1+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Byt 3+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - rodinný dům - Sovadina

Prodej - byt 2+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Byt 3+1 - Bystřice p. Hostýnem

RD má 2 bytové jednotky, je vhodný jako dvougenerační 
bydlení. V přízemí 2+1, v patře 5+1. Vlastní studna.
Zastavěná plocha cca 130 m2, pozemek 560 m2.

Zděný RD 4+1, topení  plynové, vlastní studna na 
pozemku. Celková plocha pozemku je 400m2, obytná 
140m2. Možnost přikoupit zahradu 895 m2.

Bezbariérový byt 1+1 v přízemí cihl.byt.domu 
o výměře 57 m2. Plastová okna, velká koupelna, úlož
né prostory ve 2 šatnách a spíž. Vlast. plynové topení. 

Nabízíme k prodeji pravou část hrubé stavby rodin
ného domu 4+kk se zahradou a garáží.Zastavěná 
plocha 157 m2, pozemek 571m2 orientovaný na JZ.

Prodej přízemního domu 2+1 se zahradou v obci 
Brusné. Vlastní studna, topení ústřední plynové, 
garáž.  Dům je vhodný jak k bydlení tak k rekreaci.

K prodeji nabízíme byt 2+1 s balkonem po vnitřní kom
pletní rekonstrukci. Byt má pl.okna,zděnou koupelnu se 
sprchovým koutem i vanou, samostatné topení.

Zděný RD 3+1 s garáží a zahradou. Vedle domu 
se nachází samostatně stojící garáž a zahrada. 
Zastavěná plocha 210 m2, pozemek celkem 630 m2.

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

Byt 2+1 v osobním vlastnictví, o celkové ploše 56 
m2, nacházející se ve 4.patře bytového domu na ulici 
U Letiště.  Byt je vhodný k okamžitému bydlení.

Zděný RD 4+1, topení  plynové, vlastní studna na 
pozemku. Celková plocha pozemku je 400m2, obytná 
140m2. Možnost přikoupit zahradu 895 m2.

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).

BT 3+1 s prostorným balkonem s výhledem na Hostýn. 
Zděná koupelna, plast. okna, prostorný byt, úlož né 
prostory, možno dokoupit  garáž. Byt ve vlastnictví.

Zděný dům 5+kk. V přízemí se nachází vstupní chod
ba, koupelna, kuchyň, obývací pokoj s možností krbu 
a pracovna, v patře koupelna a 3 pokoje. 

K prodeji nabízíme byt 2+1 s balkonem po vnitřní kom
pletní rekonstrukci. Byt má pl.okna,zděnou koupelnu se 
sprchovým koutem i vanou, samostatné topení.

Prodej družstevního bytu 3+1 s balkonem, 73 m2. Byt 
se nachází v 1NP. v panelovém bytovém domě. Byt je 
po částečné rekonstrukci – nová plastová okna. 

733 718 819

603 824 786

603 878 574

603 824 786

733 718 819

603 878 574

603 824 786

603 254 723

603 824 786

603 824 786

603 254 723

603 878 574

603 824 786

603 878 574

603 254 723

1 090 000 Kč

590 000 Kč

790 000 Kč

2 800 000 Kč

995 000 Kč

1 000 000 Kč

925 000 Kč

290 000 Kč

795 000 Kč

590 000 Kč

600 000 Kč

1 050 000 Kč

1 870 000 Kč

1 000 000 Kč

850 000 Kč

603 878 574

Zdenka Zapletalová

Dobře zobchoduji 
i Vaši nemovitost

 603 254 723

Martin Večeřa

Váš
realitní makléř
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Zlín . Holešov . Bystřice p. Hostýnem 
 777 512 111  rkheureka@rkheureka.cz  www.rkheureka.cz

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz
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Prodej - Byt 3+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Pozemek - osíčko

Prodej - Byt 3+1 - Holešov

Prodej - Chata - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Pozemek - martinice

Prodej - Chata - Chvalčov

Prodej - Stavební pozemek - Chvalčov

Pronájem - Prov. objekt - Bys. p. Host. 

Prodej - Chata - Žopy

Prodej - Stavební pozemek - Bílavsko

Prodej - Provozní objekt - Bys. p. Host.

Prodej - rekreační chalupa - Blazice

Prodej - rest. - dřínov u Kroměříže

Prodej bytu 3+1 s balkonem 78m2. Byt se nachází v 1.
patře zrevitalizovaného domu. Má nová plast. okna, 
koupelna po rekonstrukci. K bytu náleží sklep. 

Pozemek o výměře cca 900 m2 trojúhelníkového tva
ru, určený k výstavbě rodinného domu. Je situovaný 
v klidové části obce.  Všechny inž. sítě jsou v dosahu.

Zrekonstruovaný byt 3+1 s lodžií, o výměře 72m2, se 
nachází ve 4. patře byt. domu po revitalizaci. Je zde 
splacena revitalizace a rekonstrukce lodžie.

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

Pěkný stavební pozemek o výměře 560m2. Pozemek 
je obdélníkového tvaru, situovaný v žádané lokalitě. 
Inženýrské sítě v dosahu. Klidné místo k bydlení.

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

Pozemek určený pro stavbu RD o výměře 1 300 
m2.Klidné místo pro bydlení s výhledem na Hostýn. 
Orientace pozemku jihovýchod. Cena 730 Kč/ m2.

Zavedena restaurace 270m2. Restaurace se nachází 
v přízemí domu, který prošel kompletní rekonstrukci. 
V 1. patře domu byt 5+1 o výměře 170m2. 

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

Nabízíme k prodeji rovinatý stavební pozemek pro 
výstavbu rodinného domu v centru obce Bílavsko. 
Pozemek je rovinatý,, celkové výměře  609 m2.

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.

Řadový domek 2+1 v klidné části obce.Slunný dvorek 
i zahrada 1000 m2.Dům vyžaduje celk.rekonstrukci, 
Možnost zbudování pěkné stylové venk. chalupy 

Nabízíme prodej zavedené, plně vybavené hospody  
se zahrádkou.Kapacita až 70 míst.Hospoda je rozdě
lena na pivnici s výčepem pro cca 50 míst a salónek.

733 718 819

603 254 723

603 824 786

603 254 723

733 718 819

603 824 786

603 878 574

603 254 723

603 824 786

603 824 786

603 254 723

603 878 574

733 718 819

1 040 000 Kč

170 000 Kč

1 299 000 Kč

70 000 Kč

540 000 Kč

690 000 Kč

950 000 Kč

12 000 Kč/měsíc

599 000 Kč

490 000 Kč

Cena v RK 

380 000 Kč

Cena v RK 
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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
email: info@rkrealika.cz

nadále zůstáváme na tel.: 
731 282 658 a 777 252 662

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 

HOLEŠOV


