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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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iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
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Cena v RK Cena v RK

2 550 000 Kč

Pronájem Rezidence Hoblíkova RD 4+1, Nový Jičín

Prodej - Rodinný dům - Rusava

775 696 173 775 696 173

603 878 574  

Pronájem kanceláří a obchodních prostor v reprezentativní, kompletně 
zrekonstruované budově s vlastním parkováním v Novém Jičíně, ul. 
Hoblíkova. Více informací v RK.

RD NJ, ul. Anenská, dispozice 4+1, garáž. Dům je po částečné rekonstrukci 
1.patra, střechy, nový plynový  kotel. Zahrada 1382 m2, oplocená s vzrostlými  
stromy.*

Prodej domu v atraktivní lokalitě obce Rusava. V obytném podlaží se nachází 
vstupní prostor s vestavěnou skříní, chodba, kuchyň, jídelní kout, prostorný 
obývací pokoj, 2 menší ložnice, koupelna, samostatná toaleta . V suterénu 
domu je k dispozici samostatná bytová jednotka, kotelna, prostorná garáž. 

Nový Jičín . Kopřivnice
Hranice  .  Frýdek-Místek

Nový Jičín . Kopřivnice
Hranice  .  Frýdek-Místek

Zlín . Holešov 
Bystřice p. Hostýnem

více na straně 12–15

více na straně 3–7 více na straně 3–7
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... nemovitosti do celého světa

6 500 000 Kč

Prodej vilky v Opavě – Kylešovicích  

777 252 662

Prodej vily v Opavě -Kylešovicích. V přízemí 3 pokoje, koupelna, WC, 
v patře  obytný pokoj s kuchyní, WC a terasa. Tepelné čerpadlo, zahrada, 
bazén.

Opava

více na straně 8–11
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Jednou z novinek, kterou přináší nový občanský zákoník (NOZ) je možnost, aby 
osoba jednající v dobré víře nabyla za úplatu vlastnické právo k věci nemovité zap-
sané v katastru nemovitostí i od nevlastníka, tedy od osoby, která je sice v katastru 
nemovitostí jako vlastník zapsána, ve skutečnosti jím však není. V souvislosti s tím 
se v médiích objevily názory, že nová právní úprava zlegalizuje krádeže nemovitostí 
a že skuteční vlastníci mohou o své nemovitosti snadno přijít. Je tomu skutečně tak? 
Lze se proti krádežím nemovitostí nějak bránit? 

Úvodem je třeba poznamenat, že se již za účinnosti předchozího ob čanského zákoníku 
objevily názory, že osoba jednající v dobré víře může nabýt nemovitost od nevlastníka. 
Ačkoliv Nejvyšší soud ČR opakovaně zastával stanovisko, že ji nabyt nemůže, Ústavní 
soud ČR se naopak v několika případech přiklonil na stranu osoby jednající v dobré víře. 

Nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka umožňuje ustan-
ovení § 984 odst. i nového občanského zákoníku (NOZ), které stanoví: Není-li stav 
zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí 
zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře 
od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu.” Účinky předvídané tímto 
ustanovením a dalšími souvisejícími ustanoveními NOZ (§ 980-986) nastaly ke dni 
1.1.2015. 

Cílem tohoto ustanoveni je zejména posílit právní jistotu a zvýšit ochranu těch, kteří 
budou jednat v dobré víře ve správnost údajů uvedených v katastru nemovitostí. 
V  minulosti totiž nebyly nijak výjimečné případy, kdy kupující koupil nemovitost 
v dobré víře od prodávajícího, který byl v katastru nemovitostí zapsán jako její vlast-
ník. Skutečný vlastník pak po mnoha letech řádného užívám nemovitosti novým 
nabyvatelem a před uplynutím desetileté vydržecí doby úspěšně uplatnil své vlast-
nické právo u soudu. Novému nabyvateli pak nezbylo nic jiného než nemovitost 
třeba i po 9 letech držby vyklidit a domáhat se vrácení kupní ceny po prodávajícím, 
což bylo značně obtížné.  Mnohé však po přečtení shora uvedeného ustanovení 
§ 984 odst. l N02 napadne, že by na jeho základě vlastník mohl o svou nemovi-
tost snadno přijít i bez svého vědomí. Z minulosti je totiž známa celá řada případů, 
kdy podvodník zfalšoval podpisy na kupní smlouvě včetně úředního ověření 
a podal katastrálnímu úřadu návrh na zápis spolu se zfalšovanou plnou mocí (aby 
katastrální úřad komunikoval pouze s ním coby „zmocněncem” skutečného vlast-
níka). Katastrální úřad tak do katastru nemovitostí zapsal osobu uvedenou v návrhu 
jako nového vlastníka bez vědomí skutečného vlastníka a následně došlo k dalšímu 
převodu nemovitosti na třetí osobu, za což podvodník inkasoval kupní cenu. 

Podvodník se ani podle nové právní úpravy vlastníkem nestane. Podle ustanovení 
§ 984 odst. l NOZ však postačí, aby podvodník (nebo jím nastrčená osoba) zapsaný 
v katastru nemovitostí prodal nemovitost třetí osobě, která bude jednat v dobré 
víře, že zápis v katastru nemovitostí odpovídá skutečnosti. Skutečný vlastník tak 
o nemovitost přijde (k obraně skutečného vlastníka viz níže). Podvedený skutečný 
vlastník bude samozřejmé ve většině případů v domnění, že i ona třetí osoba nejed-
nala v dobré víře. Bude však na skutečném vlastníkovi, aby to před soudem nejen 
tvrdil, ale také prokázal. Podle § 7 NOZ totiž platí vyvratitelná domněnka, že 
ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře”. Jinými slovy, 
dobrá víra se předpokládá. Zákonodárce si však byl výše uvedeného rizika vědom.
Nový občanský zákoník a také nový katastrální zákon proto obsahují řadu opatření, 
která mají zabránit situaci, aby skutečný vlastník o svou nemovitost snadno přišel. 
Předně je zde ustanoveni § 986 NOZ, které umožňuje skutečnému vlastníkovi, 
který se dozví, že je v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník nemovitosti někdo 
jiný, domáhat se u katastrálního úřadu výmazu takového zápisu a žádat, aby to 
bylo v katastru nemovitostí poznamenáno -jde o tzv. poznámku spornosti zápisu. 
Účelem poznámky spornosti zápisu je zabránit, aby třetí osoby jednaly v dobré víře 
v rozporovaný zápis uvedený v katastru nemovitostí. Zapsání poznámky spornosti 
zápisu do katastru nemovitostí tak především způsobí, že osoby, které by po jejím 
vyznačení podaly katastrálnímu úřadu návrh na vklad ohledně dané nemovitosti, 
nebudou jednat v dobré víře a nebudou se tak moci dovolávat ustanovení § 984 
odst. l NOZ. 
 
To by však nepostačovalo v případě, kdy do katastru nemovitostí již byla jako nový 
vlastník zapsána osoba jednající v dobré víře v předchozí zápis. Proto je třeba, 
aby poznámka působila i do minulosti, tedy i vůči osobě, která jednala v dobré 
víře a je již zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník. Pro tento zpětný účinek 
poznámky spornosti zápisu je však nutné, aby skutečný vlastník podal katastrál-
nímu úřadu žádost o její vyznačení ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o zápisu 
dozvěděl. O  sporném zápisu se skutečný vlastník může dozvědět různými způsoby 
- například sám v rámci nahlédnutí do katastru nemovitostí, od katastrálního 
úřadu či jinak. K tomu, aby se skutečný vlastník o zápisu dozvěděl, slouží ustano-
vení  nového katastrálního zákona. Po povolení a provedení vkladu totiž katastrální 

úřad zašle původnímu vlastníkovi (i v případě kdy je ve vkladovém řízení zastoupen 
zmocněncem vyrozumění o provedení vkladu. Pouze v případě, že skutečný vlast-
ník nebude o zápisu katastrálním úřadem vyrozuměn bude moci požádat o zapsání 
poznámky spornosti zápisu ve lhůtě 3 let od provedení sporného zápisu. V případě, 
že skutečný vlastník žádost o zapsání poznámky spornosti zápisu nepodá ve 
výše uvedené 1 měsíční lhůtě  (spíše výjimečně 3leté) lhůtě, katastrální úřad sice 
poznámku spornosti zápisu zapíše, avšak ta nebude mít výše popsaný zpětný 
účinek a bude působit jen do budoucna vůči těm, kteří podají návrh na vklad po 
jejím vyznačení.

K poznámce spornosti zápisu je třeba uvést ještě jednu důležitou věc, a sice, že 
pouhé podání žádosti o její zapsání nestačí. Podle § 986 odst. l NOZ je totiž nutné, 
aby skutečný vlastník ve Ihůtě 2 měsíců od podání žádosti o zapsání poznámky spor-
nosti zápisu doložil katastrálnímu úřadu, že uplatnil své vlastnické právo u soudu. 
Skutečný vlastník tak bude muset podat žalobu na určení vlastnického práva, 
a tuto skutečnost katastrálnímu úřadu doložit. Zde je třeba zdůraznit, že nejde 
o 2měsíční lhůtu od podání žaloby, ale o 2mésíční lhůtu k tomu, aby vlastník doložil 
katastrálnímu úřadu skutečnost, že takovou žalobu podal. V případě, že skutečný 
vlastník katastrálnímu úřadu ve výše uvedené 2měsíční Ihůtě nedoloží, že své právo 
uplatnil u soudu, katastrální úřad poznámku spornosti zápisu vymaže. 

Ve snaze předejít případům sporných zápisů byla v novém katastrálním zákoně za-
vedena řada nových opatření směřujících zejména ke včasnému informování 
skutečného vlastníka o zahájení vkladového řízení.   Od 1.1. 2014 tak v souladu 
s ustanovením § 16 odst. l nového katastrálního zákona katastrální úřad zasílá vlast-
níkovi nemovitosti zapsanému v katastru nemovitostí informaci o vyznačení plom-
by (tj. poznámky v katastru nemovitostí, že právní poměry byly dotčeny změnou). 
Katastrálnímu úřad je tak povinen učinit nejpozději, „den poté, co ke změně došlo”, 
čímž se má na mysli den následující po dni, kdy katastrální zákon plombu vyznačil. 
V případě fyzické osoby zašle katastrální úřad uvedenou informaci stávajícímu 
vlastníkovi buď na adresu jeho trvalého pobytu (u cizozemců na adresu bydliště 
v cizině) uvedenou v návrhu na vklad, nebo prostřednictvím datové schránky 
(pokud ji má zřízenou). Pro zvýšení jistoty, aby se vlastník o zaplombování skutečně 
dozvěděl, si může dopředu zažádat na katastrálním úřadě, aby jej informoval 
také prostřednictvím e-mailu či SMS. Vlastník si rovněž může nechat u katastrál-
ního úřadu zřídit službu sledování změn v katastru. V rámci této služby katastrální 
úřad bude poskytovat vlastníkovi (též jiným oprávněným) informace o vyznačení 
plomby, provedení vkladu, provedení záznamu a zápisu poznámky ohledně jeho 
nemovitosti, a to pouze buď prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo SMS. 

Dalším důležitým opatřením, které nový katastrální zákon zavedl, je minimální 
20denní lhůta, před jejímž uplynutím nebude katastrální úřad moci vklad povolit. 
Podle ustanovení § 18 odst. 1nového katastrálního zákona odeslal úřad vklad povolí 
nejdříve až po uplynutí 20 dní ode dne, kdy katastrální úřad v souladu a ustanovením 
§ 16 odst. 1 nového katastrálního zákona odeslal shora uvedenou informaci o za-
plombování nemovitosti. Dosavadní vlastník tak bude mít 20 dní na to, aby katastrální 
úřad na podvodný pokus o vklad upozornil, a předešel tak povolení a následnému 
provedení vkladu. Ačkoliv byla tato lhůta předmětem kritiky, že zbytečně prodlouží 
vkladové řízení, je její zakotvení důležité právě z hlediska prevence vzniku podvod-
ných zápisů. Bez této lhůty by totiž mohly nastat situace, kdy by se sice skutečný 
vlastník dozvěděl o vyznačení plomby (například prostřednictvím dopisu zaslaného 
katastrálním úřadem), avšak než by stačil kata strální úřad upozornit na podvodný 
návrh na vklad, katastrální úřad by již vklad provedl. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že NOZ rozhodně nehodlá legalizovat krádeže nemo-
vitostí. V případě, že dojde ke spornému zápisu do katastru nemovitostí, posky-
tuje NOZ účinnou obranu v podobě poznámky spornosti zápisu. K jejímu plnému 
využití je však třeba, aby si vlastník střežil svá práva a sledoval stav zápisů v katastru 
nemovitostí. Nový katastrální zákon se ostatně snaží případům sporných zápisů 
předcházet, a to zejména prostřednictvím včasného informování vlastníka (a jiných 
oprávněných) o zahájení vkladového řízení katastrálním úřadem. Závěrem lze pro-
to doporučit, aby vlastníci pravidelně sledovali stav zápisu v katastru nemovitostí 
ohledně svých nemovitostí (ať už prostřednictvím služby sledování změn v katastru 
poskytované katastrálním úřadem, či jinak). Rovněž lze doporučit nespoléhat se jen 
a pouze na informováni 
katastrálním úřadem 
a alespoň jednou za 3 
roky si z vlastní iniciativy 
stav zápisů v  katastru  
nemovitostí zkontrolo-
vat.

Autor článku
JUDr. Marcela Šebrlová
Advokát 
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B
Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.
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1+1, nj

2+1, Suchdol n. odrou

Byt 2+1, Karviná

Pronájem bytu 2+kk, nový jičín

Byt 2+1, Kopřivnice

2+1, nj

Byt 1+1, Lipník nad Bečvou

Pronájem bytu 3+kk, nový jičín

Byt 2+1, Kopřivnice

Byt 1+1, nový jičín

Byt 3+1, nový jičín

Prodej bytu 1+1 v os. vl. v Novém Jičíně, ul. Nerudova. 
Byt v pův. stavu o výměře 38,2m2, plastová okna, re-
vitaliz. dům. Vhodné také jako investice

Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví o výměře cca 
45m2 v Suchdole nad Odrou, ulice Komenského.  
Nachází se v 1.patře. Cena k jednání.

Prodej rekonstruovaného bytu 2+1 s lodžií v OV 
v Karviné - Mizerově na ulici tř. Těreškovové ve 3. na-
dzemním podlaží revitalizovaného bytového domu.

Pronájem bytu 2+kk v Rezidenci Hoblíkova, Nový 
Jičín. Poslední byt 2+kk o výměře 86m2 s balkonem 
ve 3.p. Prostorné místnost, nadstandardní bydlení.

Prodej dr. bytu 2+1 v Kopřivnici na ul. Kpt. Nálepky, 
55m2, 3.p./10.p. Udržovaný byt v původním stavu, 
s balkonem, zděná koupelna. Revitalizovaný dům.

Prodej bytu 2+1 v os. vl. v Novém Jičíně, ul. Nerudova. 
Užitná plocha 50,7m2, nachází se ve 4.p./4.p. pan-
elového revit. domu v atraktivní části města.

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.

Pronájem bytu 3+kk v Novém Jičíně, ul. Dostála 
Bystřiny. Podlahová plocha 75,35m2, nachází se ve 
3.p/4.p cihlového domu. Byt je ve výborném stavu.

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 bytu 1+1 jako investiční příležitost. Výnos 
z pronájmu cca 66.000,- Kč ročně. Náklady včetně fon-
du oprav 19.000,- Kč ročně. Prodej včetně vybavení. 

Pronájem bytu s dispozicí 3+1 v Novém Jičíně na ulici 
Smetanovy sady. Jedná se o udržovaný byt s výměrou 
77m2. 3NP./4, balkon, možnost pronájmu garáže. 
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775 696 173

775 696 173

603 918 185

775 696 173

775 696 176

775 696 173

775 696 189

775 696 173

775 696 176

775 696 173

775 696 174

690 000 Kč

530 000 Kč

Cena v RK 

11 700 Kč/měsíc

580 000 Kč

840 000 Kč

490 000 Kč

7 158 Kč/měsíc

590 000 Kč

630 000 Kč

10 000 Kč/měsíc

V případě zájmu volejte na 775 696 171!

ZÁLOHA AŽ 70 % IHNED
na prodej Vaší nemovitosti

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

Máme pro Vás řešení!

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

Záloha je poskytnuta bezúročně a splatíte ji při prodeji Vaší 
nemovitosti ze získané kupní ceny.
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náročnosti budovy)*
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Byt 3+1, Budišov n. Budišovkou

Byt 2+1, Kopřivnice

Byt 4+1, odry

rd, Polom u Hranic

4 bytové jednotky, Kunín

Byt 3+1, javorník

Byt 5+1, Bílovec

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 4+kk, Kopřivnice

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 2+1, Kopřivnice

Pronájem rd 3+kk, Frýdek místek

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 4+1, Kopřivnice

Prodej bytu 3+1 v os. vl. na ul. Československé 
armády v Budišově nad Budišovkou. Byt je s balko
nem, plocha 69m2, nachází se ve 4.p./4.p. cihl. domu.

Prodej bytu 2+1 v Kopřivnici, ul.Příčná, lze převést do 
os. vl., plocha bytu 42 m2, 2/7.NP, v bytě je koupelna se 
sprchovým koutem, zděné jádro.* 

Prodej dr. bytu 4+1 o výměře 78 m2 Odry, ul. Potoční, 
nacházející se ve 4.patře panel. domu. PVC okna, ji
nak původní stav. Balkon, komora, sklep.

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

Prodej byt. domu se 4 byt. jed. v obci Kunín. 
Samostatně stojící, částečně podsklepený, dvou
podlažní dům, se sedlovou střechou. *

Prodej bytu v 3+1 v OV v obci Javorník. Byt o výměře 
74 m2 se nachází ve 2.patře a je po rekonstrukci. Má 
zděné jádro s novou koupelnou a WC.

Prodej bytu 5+1 v OV. Byt o ploše 115m2 v přízemí 
cihlového domu. Vytápěn je ústředním topením 
s kotlem na tuhá paliva nebo elektrickými přímotopy. 

Prodej bytu 3+1 v Kopřivnici, ul. Dukelská, plocha bytu 
69m2, 2 P/7 P, PVC okna, lodžie, v bytě je rekonstrukce 
zděného jádra, nová kuchyňská linka.

Prodej družstevního bytu 4+kk v Kopřivnici na ulici 
Francouzská, 75 m2, 1p/7p. Byt je po celkové náklad
né rekonstrukci. Dům je revitalizován.

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 družstevního bytu 2+1 v Kopřivnici na ulici 
Karla Čapka, 56 m2. Nová PVC okna, dřevěné plov
oucí podlahy. Zděný dům v klidné staré zástavbě.

Nabízíme k pronájmu samostatný RD 3+kk s terasou 
a garáží na ul. Třanovského ve Frýdku, zast. plocha 
103m2, zahrada o výměře 916m2. *

Prodej dr. bytu 3+1 v Kopřivnici, ul. Obránců míru, byt 
lze převést do osobního  vlastnictví, celková plocha 
bytu 80 m2, 4./4.NP, PVC okna, 2 balkony.

Prodej dr. bytu 4+1 v Kopřivnici na ulici Obránců 
míru, 98 m2, 2p/8p. Byt je po částečné rekonstrukci. 
Koupelna a WC zděné, v koupelně je rohová vana.
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777 594 764

775 696 184

777 594 764

777 594 764

777 594 764

777 594 764

777 594 764

775 696 184

775 696 184

775 696 176

775 696 184

775 686 000

775 696 184

775 696 184

315 000 Kč

499 000 Kč

750 000 Kč

590 000 Kč

700 000 Kč

570 000 Kč

990 000 Kč

799 000 Kč

1 240 000 Kč

620 000 Kč

570 000 Kč

13 000 Kč/měsíc

890 000 Kč

840 000 Kč

místo pro Vaši 
nemoVitost
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(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

Pr
o

d
ej

rd 4+1, Brodek u Přerova

rd 4+2, Štramberk

rd 4+1, rožnov p. rad., Tylovice 

rd 4+2, Nový jičín

rd 4+1, Hranice

rd 3+1, Příbor

rd 7+2, Stachovice

rd 6+1, Libhošť

rd 3+1, Lichnov

rd 4+1, Ludgeřovice

rd 6+1, Vražné

Prodej rodinného domu 4+1, na pozemku o celkové 
ploše 151 m2. Dům je po kompletní rekonstrukci in-
teriéru. *

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

Nabízíme k prodeji rodinný dům 4+1 v Rožnově pod 
Radhoštěm, místní část Tylovice. Dům se nachází na 
polosamotě valašských lesů. Pozemek 10 000 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 RD 4+1 s garáží v Hranicích, stojící v klidné 
lokalitě Hranic. Dům má novou fasádu, okna, nový 
okapový systém. Pozemek 304 m2. *

Prodej 2 rodinných domů  v obci Klokočov u Příbora. 
Starší dům 3+1, původní stav, druhý dům hrubý stav-
ba 5+1. Zahrada 2419m2, klidná lokalita. P:

Prodej rodinného domu o 2. prostorných bytových jed-
notkách se samostatným vchodem v obci Stachovice. 
Každý byt má výměru cca 90m2. Zahrada 1000m2.*

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 RD 3+1 v obci Lichnov. Přízemní cihlový dům 
se sedlovou střechou prošel řadou rekonstrukcí. Pod-
lahová plocha 125 m2, zahrada 2576 m2. *

Prodej RD 4+1, v obci Ludgeřovice. Zahrada je teraso-
vitá se vzrostlými dřevinami. Velký pozemek 1839 m2 
nabízí další možnosti využití.Info u makléře.*

RD 6+2, zastavěná plocha 121m2. Dvoupatrový dům 
s garáží a zahradou.dům byl postaven v roce 1982 
a průběžně prošel řadou úprav. *
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775 696 189

775 696 173

775 696 189

775 696 173

775 696 189

775 696 173

775 696 173

608 807 711

775 696 173

775 696 184

775 696 173

900 000 Kč

1 630 000 Kč

1 070 000 Kč

900 000 Kč

2 480 000 Kč

1 490 000 Kč

990 000 Kč

3 300 000 Kč

1 600 000 Kč

 2 990 000 Kč 

Cena v RK 

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

775 696 171
www.rkclaris.cz

Vaši nemovitost oddlužíme!
Poskytneme Vám 
�nanční hotovost!
Nemovitost výhodně 
prodáme!
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Chata, Řeka u Fm

 Sklad 57m2, nj

Stavební pozemek, Petřvald

Po, Stará Ves nad ondřejnicí

Kom. prostory, Horní Suchá

St. pozemek, Žukov

Stavební pozemek, rychvald

Stavební pozemky, Partutovice rd Veřovice

Stavební pozemek, nový jičín

Pronájem Ko, oV - martinov

Stavební pozemek, Bruzovice

St. Pozemek, Štramberk

Komerční prostory, ostrava

Pronájem kom. objektu, F-m

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.

Pronájem skladového prostoru v Novém Jičíně, ul. 
Dostála Bystřiny. Plocha skladu 57m2. Sklad je volný 
ihned. Kauce dohodou. Provize RK 1 nájem

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

Prodej pozemku vhodného k výstavbě RD ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí o velikosti 1200 m2. Pozemek obdél-
níkového tvaru, mírně svažitý, oplocený.

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

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

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

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 RD 3+1, započata výstavba další byt. jednotky 
v podkroví, el., odpad do jímky, vytápění krbovými 
kamny. Nová okna, nové rozvody vody a el. *

Stavební pozemek v atraktivní lokalitě Nového Jičína 
- Lamberk. Celková plocha pozemku 1 148 m2, na 
pozemku stojí garáž a kůlna. 

Nabízíme pronájem komerčních prostor v uzavřeném 
areálu v Ostravě-Martinově. Prostory je možné 
využívat ke skladování, příp. nějaké malovýrobě. *

Prodej stavebního pozemku v obci Bruzovice o ve-
likosti 2 369 m2, přičemž na 900 m2 je povolena stav-
ba. Obdélníkového tvar. IS v dosahu cca 50m. 

Pozemek k výstavbě domu ve Štramberku. Výměra 
700m2, možnost napojení na elektřinu, obecní vodo-
vod, plyn. Pozemek je umístěn v klidném prostředí.

Nabízíme pronájem komerčních prostor vhod-
ných pro výrobu, skladování i obchod. Prostory se 
nacházejí v lukrativní části Ostravy - Mar. Horách. *

Nabízíme k pronájmu kancelář na Zám. náměstí, 
13m2, 3.p/3. Místnost se pronajímá nevybavená, so-
ciální zařízení je na patře. Kancelář je ihned volná. *
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775 686 000

775 696 173

775 686 000

775 696 176

775 686 000

775 686 000

775 686 000

775 696 189 775 696 184

775 696 173

775 686 000

775 686 000

775 696 184

775 686 000

775 686 000

650 000 Kč

3 990 Kč/měsíc

350 Kč/m2

Cena v RK 

420 Kč/m2/rok

290 Kč/m2

480 Kč/m2

450 Kč/m2 Cena v RK

990 000 Kč

700 Kč/m2/rok

299 000 Kč

550 000 Kč 

35 Kč/m2/měsíc

2 000 Kč/měsíc

PoPtávKa



Pro naše klienty aktuálně hledáme:

- RD v okolí Nového Jičína do 2 mil Kč

- Byty 1+1 a 3+1 v Novém Jičíne

- Byt 3+1 v Kopřivnici

Volejte prosím na tel.: 775 696 171
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Pronájem Ko, nový jičín

Prodej nemovitosti Kravaře - dvořisko

Pronájem, Frýdek-místek

Ko nový jičín, Loučka

Prodej kom. objektu, SkotnicePronájem komerčních prostor – kanceláře a prodejní prostory

Pronájem Ko, nový jičín

Komerční objekt, odry

Kom. objekt, nový jičín

Pronájem restaurace Havířov

Ko, Lipník nad Bečvou - Trnávka

Kom. objekt, Klokočí - Hranice

Pronájem prodejny o výměře 59,63m2 v Novém 
Jičíně, ulice Dostála Bystřiny. Prodejna je nově zre-
konstruovaná – nové plastové dveře, zateplení atd. *

Prodej nemovitosti po částečné rekonstrukci v atraktivní lokalitě Kravaře. Nově zrek. 2 mezonetové bytové 
jednotky 5+kk, každá cca 130m2. Obě byt. jed. jsou pronajaty. Měs. výnos z pronájmů cca 19.000,-Kč. Nebytový 
prostor v přízemí je připraven k rekonstrukci. Možné využití restaurace, kadeřnictví, ordinace, prodejna apod.

Pronájem zavedeného baru s diskotékou a hernou 
na ul. Revoluční naproti MěÚ, F-M, 220m2. Info 
u makléře. *

Prodej komerčního objektu, který se nachází na frekven-
tovaném místě v Novém Jičíně–Loučce a v současné 
době je provozován jako diskotéka a pivní bar.*

Pronájem kanceláří od 20m2 a obchodního prostorů 197m2 (možno rozdělit). Reprezentativní budova po celk-
ové rekonstrukci, parkování, sklady, soc. zázemí.*

Pronájem prodejny nebo obchodního prostoru 
v Novém Jičíně, ul. Dostála Bystřiny. Celková výměra 
95,67m2, rozdělena do několika menších místností. *

Prodej komerčního objektu v centru města Odry na 
ul. 1.máje. Plocha 604m2. Z poloviny podsklepeno, 
el., vytápění úst. topením s plynovým kotlem. *

Prodej domu v centru Nového Jičína pro komerční využití. Objekt se nachází na ulici - 5. května a nabízí 
příležitost pro výhodnou investici. *

Pronájem KO na lukrativním místě v Havířově v ob-
chodním komplexu Permon. Jde o prostory, které 
byly využívány pro účely pizzerie a restaurace. *

Prodej KO v obci Trnávka u Lipníku nad Bečvou. Celk-
ová užitná plocha budovy činí 1150 m2. V roce 2008 
proběhla kompletní rekonstrukce budovy. *

Prodej kom. nemovitosti vhodné k podnikání v obci 
Skotnice, zastavěná plocha 200 m2 a 200 m2 další ob-
jekt, manipulační plocha celkem 1200 m2. *

Prodej rozestavěné zděné budovy o rozloze 298m2 
v obci Klokočí s poz. 5.170m2. Vl. studna a el. na 
pozemku. Využití: sklad, dílna, malovýroba aj. *
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G

G

G

G

G

775 696 173

777 594 764

775 686 000

777 594 764

775 696 173

775 696 173

777 594 764

775 696 173

775 696 184

775 686 000

775 696 189

603 918 185

7 454 Kč/měsíc

3 400 000 Kč

30 000 Kč/měsíc

5 980 000 Kč

Cena v RK 

8 500 Kč/měsíc

600 000 Kč

8 900 000 Kč

1 600 000 Kč

29 000 Kč/měsíc

4 900 000 Kč

1 490 000 Kč
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Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.

Prodej rodinného domu - vilky v Opavě - Kylešovicích

Prodej RD 5+1 se zahradou v Opavě.

Prodej RD v Opavě - Kylešovicích

Prodej RD ve Zlatníkách u Opavy

Prodej RD ve Vítkově - exkluzivní

Prodej řadového RD v Suchých Lazcích

Prodej RD ve Lhotce u Vítkova 

Prodej rodinného domu v Oticích

Prodej RD ve Lhotě u Opavy

Rodinný dům ve Štěpánkovicích

Prodej RD v Horním Václavově

Prodej rodinného domku v Litultovicích

Prodej vily v Opavě -Kylešovicích. V přízemí 3 pokoje, koupelna, WC, v patře  obytný pokoj s kuchyní, WC 
a terasa. Tepelné čerpadlo, zahrada, bazén.

Nabízíme k prodeji polovinu prostorného dvojdomku se zahradou v lukrativní vilové čtvrti v Opavě. Dům má 3 
NP, samostatnou garáž a park.  místo.

Patrový rodinný dům k bydlení a současně i k pod-
nikání. Plynové topení nebo krb. Po částečných re-
konstrukcích. Venkovní terasa s bazénem. 

Dvougenerační rodinný dům v dosahu MHD 
z Opavy. Byt v přízemí v původním stavu, v patře po 
rekonstrukci. Zahrada, pergola, garáže, dílna. 

Dům z 30tých let minulého století. Jednogenerační, 
patrový a pěkně členitý. Nová střešní krytina, Pod-
sklepeno, napojeno na IS. Garáž, zahradní domek. 

Prodej řadového rodinného domu s dispozicí 4+1 
ve třech NP. Topení elektrokotlem nebo dřev.brikety. 
Plyn na pozemku. zahrada, garáž.

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

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

RD se čtyřmi byty, dílnami, kanceláří, skladem, garážemi, 
parkovacím stáním, pergolou. Vytápění plynové nebo 
na TP.  Částečná rekonstrukce v roce 1989. 

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

Dvougenerační dům s dílnou, garáží, zahradním 
domkem a dětskými prolézačkami v těsné blízkosti 
lyžařského vleku.  Po částečných rekonstrukcích.

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. 
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G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

777 252 662

736 499 113

608 252 662

608 252 662

731 282 658

608 252 662

731 282 658

608 252 662

736 499 113

608 252 662

736 499 113

608 252 662

6 500 000 Kč

3 600 000 Kč

3 950 000 Kč

3 792 000 Kč

2 200 000 Kč

1 900 000 Kč

690 000 Kč

3 900 000 Kč

7 700 000 Kč

3 400 000 Kč

2 499 000 Kč

550 000 Kč

PoPtávKa



Starší manželé hledají ke koupi 

menší rodinný dům v Opavě nebo 

do 10 km. Může být i v původním 

stavu. Platba ihned.

Prosím nabídněte na tel. č. 731 282 658
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Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.

Prodej bytu v rodinném domě v Opavě

Byt 3 + 1 v Opavě na ul. Vojanova.

Prodej bytu 2+1 v Opavě.

Prodej bytu 3+1 v Opavě-Kateřinkách

Prodej bytu 2+1 s balkonem v Opavě

Prodej bytu 3+1 v cihl.zástavbě v Opavě

Prodej bytu 3+1 v Opavě

Prodej bytu 2+kk 48 m2 v Opavě.

Byt 3 + 1 v Komárově.

Prodej bytu 1+1 v os.vl. v Opavě

Prodej bytu 4+1 v Opavě

Prodej bytu 3+1 v Opavě

Prodej bytu 2,5+1 v Opavě

Prodej bytu 1+kk, v Opavě.

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

Nabízíme k prodeji byt 3 + 1 v Opavě, s balkónem. 
Plocha 61 m2. Dům prošel částečnou revitalizací.

Nabízíme k prodeji velmi hezký byt 2 + 1  v osobním 
vlastnictví v Opavě. Plocha bytu je 51 m2. Má nová 
plastová okna a je plně vybaven nábytkem.

Prodej družstevního bytu 3+1 s lodžií, 68 m2, Opava-
Kateřinky.

Byt 2+1 s balkonem ve starší cihlové zástavbě ve 
zvýšeném přízemí. Výměra 72 m2 + balkon, sklep, 
půda, zahrada. Po rekonstrukcích. 

Byt 3+1 ve staré cihlové zástavbě. Zvýšené přízemí, 
92 m2, Nové rozvody, koupelna, plynový kotel. To-
pení plynové + kachlová kamna. Zahrada,sklep, půda

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.

Nabízíme k prodeji byt 2+kk, v Opavě, v os. vlastnict-
ví, po rekonstr., plocha bytu 48 m2, 2 NP. K bytu patří 
také 2 sklepy, část půdy a část zahrady. 

Nabízíme k prodeji družstevní byt 3 + 1  v Komárově, 
ve 2.NP, s balkónem a plastovými okny. Nově je pro-
vedena koupelna a WC. 

Exkluzivně nabízíme k prodeji byt o dispozici 1+1 
v  cihlové zástavbě v Opavě. Jedná se o byt v přízemí 
s výměrou  36 m2. Byt má nové rozvody vody, plynu i el.  

Prodej bytu 4+1 se zasklenou lodžií blízko centra 
Opavy

Byt 3+1 v 3.NP v Opavě. Starší cihlový dům, výměra 
bytu cca 70 m2. Větší část po rekonstrukcích, včetně 
oken. Patří k němu sklep, část půdy a zahrady

Prodej bytu 2,5+1 s balkonem v centru Opavy, 72 m2 
po rekonstrukci, v 3.NP cihlového domu.

Nabízíme k prodeji byt 1kk v Opavě, v 7. NP, plocha 21 
m2, pův. stav, orientován na východní stranu. Dům je 
po revitalizaci. Byt  ihned k nastěhování.
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G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

777 252 662

736 499 113

736 499 113

723 382 885

731 282 658

608 252 662

777 252 662

736 499 113

736 499 113

736 499 113

723 382 885

723 382 885

723 382 885

736 499 113

1 890 000 Kč

1 500 000 Kč

1 290 000 Kč

1 210 000 Kč

1 310 000 Kč

1 950 000 Kč

2 650 000 Kč

1 200 000 Kč

990 000 Kč

720 000 Kč

2 780 000 Kč

1 460 000 Kč

1 680 000 Kč

580 000 Kč
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Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.
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Bytový dům v Deštné - akční cena 

Prodej chaty ve Lhotce u Litultovic

Prodej restaurace  v mladecku

Pronájem haly v opavě - jaktaři

Prodej zděné chaty v Deštné

Prodej chaty v Bohdanovicích

Prodej domu s pilou ve St. Těchanovicích

3+kk Krnovská - pronájem

Chata v Holčovicích

Prodej rodinného domu v Třebomi

Chalupa s tesařskou dílnou v moravici

nebytový prostor v centru opavy, 25m2.

Pronájem nebytových prostor v opavě

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.

Chata určená k rekreaci. Podsklepená, 4+1, koupelna, 
WC, terasa a balkon. Topení lokální na tuhá paliva. Má 
také terasu, balkon a vlastní studnu. 

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

Pronájem haly k výrobním nebo skladovacím 
účelům. Plocha k využití 260 m2. Napojení na vodu 
a elektřinu, plyn na pozemku. 

Exkluzivně nabízíme k prodeji  chatu na krásném místě v Deštné. Jedná se o z větší části zděnou chatu, která má 
v přízemí kuchyň s jídelnou, koupelnu, WC a spíž. 
 

Exkluzivně nabízíme k prodeji zděnou chatu, která 
splňuje i náročnější požadavky ke stálému bydlení. 
Jedná se o třípodlažní domek - chatu. 

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.

Byt 3+kk luxusně zařízený, 86  m2 v cihlovém domě, 
po rekonstrukci 2014/2015, nová koupelna, nová 
kuchyň, plynové topení, cena v RK

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. 

Chalupa má dva pokoje, kuchyň, vstupní verandu 
a dílnu. Není koupelna ani WC. Částečně podsklepe-
no.  Vytápění  lokální na tuhá paliva, kamna, krb. 

Nebytový prostor k prodeji, včetně zařízení, 25m2.

Pronajmeme nebytový prostor ve velmi lukrativní 
lokalitě v blízkosti OC Breda. Prostory lze využít jak 
pro obchod, tak pro kanceláře. 
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G
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G

G

G

G

G

G

608 252 662

608 252 662

731 282 658

608 252 662

608 252 662

736 499 113

731 282 658

606 689 937

777 252 662

731 282 658

731 282 658

606 689 937

608 252 662

1 450 000 Kč

800 000 Kč

4 499 000 Kč

15 000 Kč/měsíc

990 000 Kč

2 400 000 Kč

5 500 000 Kč

Cena v RK

670 000 Kč

1 600 000 Kč

550 000 Kč

750 000 Kč

8 000 Kč/měsíc

PoPtávKa



Mladý manželský pár má připraveny 

peníze v hotovosti na byt 2 + 1. 

Podmínkou je lodžie nebo balkon. 

Volejte prosím na tel.: 731 282 658
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Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.

Pr
o

n
á

je
m

Pr
o

n
á

je
m

Pr
o

d
ej

Pr
o

n
á

je
m

Pr
o

d
ej

Pronájem nebytových prostor v opavě

Poz. k výstavbě v ostravě - radvanicích

Prodej pozemku k výstavbě v opavě

Pozemek k výstavbě ve Zlatých Horách

Prodej zahrady v Týně nad Bečvou

Prodej pozemku k výstavbě ve Vítkově

Pozemek k výstavbě v opavě

Stavební pozemek v Holčovicích

Pronájem nP s parkováním v opavě

Stavební pozemek v Budišovicích

Poz. k výstavbě v opavě - Vávrovicích

Stavební pozemekě v Bělé ve Slezsku

Prodej lesního pozemku v Žimrovicích

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v klidové lokalitě, s velmi dobrou dojezdností a hlavně s možností 
parkování v Opavě. Jedná se o prostory s celkovou výměrou cca 250 m2 umístěné v přízemí objektu, který je 
využíván jak ke službám, tak k relaxacím. Tyto prostory byly již využívány jako škola a později jako dětská herna 
a posezení. K prostorám patří také sociální zázemí.

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

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

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

Nabízíme k prodeji zahradu v katastrálním území 
v Týně nad Bečvou. Výměra 3980 m2. Ovocné stromy, 
dřevěná chatka s kůlnou na nářadí a unimobuňka.

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

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

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

Pronajmeme nebytové prostory vhodné k podnikání 
se skvělou možností parkování. Nebytový prostor má 
samostatný vchod a vlastní sociální zázemí.

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

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

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

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

777 252 662

777 252 662

608 252 662

777 252 662

736 499 113

731 282 658

777 252 662

731 282 658

777 252 662

731 282 658

731 282 658

608 252 662

731 282 658

23 000 Kč/měsíc

890 000 Kč

2 170 000 Kč

380 Kč/m2

360 000 Kč

Cena v RK 

1 380 000 Kč

339 000 Kč

1 900 Kč/měsíc

837 000 Kč

1 099 000 Kč

600 000 Kč

200 000 Kč

PoPtávKa



Klient hledá ke koupi 

jednogenerační dům s pozemkem 
cca 1500 m2. Jedná se o podnikatele 

se dvěma menšími dětmi.

Nabídněte na: 731 282 658, přijedu
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Zlín . Holešov . Bystřice p. Hostýnem 
 777 512 111  rkheureka@rkheureka.cz  www.rkheureka.cz
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Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.

Prodej - RD - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Rodinný dům - Roštění

Prodej - RD - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Rodinný dům - Vidnava

Prodej - Rodinný dům - Bílavsko

Prodej - Rodinný dům - Ludslavice

Prodej - Rodinný dům - Blazice

Prodej - RD - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Rodinný dům - Bílavsko

Prodej - RD - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Rodinný dům - Rusava

Prodej - Rodinný dům - Horní Újezd

Prodej - Rodinný dům - Martinice

Chtěli bychom vám nabídnout na prodej koncový 
řadový rodinný dům v původním udržovaném stavu, 
v oblíbené klidové části obce. 

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

Řadový přízemní rodinný dům s pěknou zahrádkou. 
Dům má vstupní chodbu, kuchyň s jídelnou, 3 poko-
je, koupelnu, samostatné wc. 

Cena k jednani. Prodej rodinného domu o velikosti 
4+1 v obci Vidnava. Jedná se o řadový dům, který se 
nachází v centru obce na náměstí. 

Prodej RD 2+1 s komoru a skladovací místností. Za 
domem travnatý dvorek s garáží a hospodářskou 
přístavbou, za kterou je zahrada.Rekonstrukce nutná.

Nabízíme k prodeji přízemní rodinný dům 6+1 
s garáží a zahradou. Podlahy v místnostech jsou prk-
enné (parkety) nebo betonové, pokryté PVC. 

Prodej RD v řad.zástavbě s pěknou zahradou. Dům 
má dispozici 2+1, vytápění lokální na TP, el.,voda, 
koup., suché WC.Vhodný k trv. bydlení i k rekreaci.

Řadový rodinný dům, celopodsklepený, dispozice 
4+1, kolaudovaný v roce 2000. Sklep: garáž,  kotelna, 
dílna , sklad na ovoce a zeleninu.  

Nabízíme k prodeji rodinný dům 2+1 v obci Bílavsko.  
Zastavěná plocha je 196 m2, pozemek celkem 609 
m2 .Veškeré IS na hranici pozemku. 

Prodej rodinného domu 3+1 s malou zahrádkou 
v  blízkosti centra města. V přízemí vstupní veran-
da,2+1 s komorou a šatnou, v podkroví pokoj a půda. 

Prodej RD v atraktivní lokalitě obce Rusava.  V obyt-
ném podlaží se nachází vstupní prostor s vestavěnou 
skříní, chodba, kuchyň, jídelní kout, ob. pokoj. 

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

Nabízíme k prodeji levou část hrubé stavby rodin-
ného domu 4+kk se zahradou a garáží, v žádané 
lokalitě v Martinicích.
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733 349 600

603 878 574

603 254 723

603 254 723

603 878 574

733 349 600

603 878 574

603 254 723

603 824 786

603 878 574

603 878 574

603 254 723

603 824 786

Cena v RK 

580 000 Kč

990 000 Kč

390 000 Kč

450 000 Kč

Cena v RK

299 000 Kč

1 300 000 Kč

250 000 Kč

750 000 Kč

2 550 000 Kč

290 000 Kč

  2 490 000 Kč

K čemu je dobré mít 
svého realitního 

maKléře? 

více na novém webu 
www.rkheureka.cz
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Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.

Prodej - Rodinný dům - Martinice

Prodej - Rodinný dům - Holešov

Prodej - Rodinný dům - Dřínov

Prodej - Byt 1+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Rodinný dům - Martinice

Prodej - Rodinný dům - Chropyně

Prodej - RD - Hlinsko pod Hostýnem

Prodej - Rodinný dům - Holešov

Prodej - byt 2+1 - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Rodinný dům - Nová Dědina

Prodej- Rodinný dům- Brusné

Prodej - Rodinný dům - Brusné

Prodej - Rodinný dům - Holešov

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.

Nabízíme k prodeji zděný rodinný dům 3+1 se zahra-
dou v klidné části Holešov - Všetul.  Zastavěná plocha 
183 m2 a pozemek celkem 380 m2. 

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

Bezbariérový byt 1+1 v přízemí cihl.byt.domu o výměře 
57 m2. Plastová okna, velká koupelna, úložné 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.

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

Nabízíme k prodeji zděný, rohový rodinný dům 3+1 
se zahradou, v obci Hlinsko pod Hostýnem. Vytápění 
ústřední plynové, možnost krbových kamen.  

Rodinný dům 3+1 s garáží, dílnou a zahradou 
v  Holešově.  V přízemí se nachází kuchyně,obývací 
pokoj, ložnice, koupelna, WC. V patře pokoj.

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

Nabízíme k prodeji rodinný dům 2+1 se zahradou na 
klidném místě v obci Nová Dědina.  Krásné prostředí 
CHKO Chřiby umožňuje využívat dům i k rekreaci.

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.

Rodinný dům 4+1 v okrajové části obce Brusné. 
Dům po částečné rekonstrukci, cihlový s terasou, 
s možností využití jako rekreační objekt. 

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. 

Chtěl bych vám nabídnout ke koupi zděný byt 3+1 
s prostorným balkonem, v 1. patře cihlové 6-ti bytovky. 
Byt má plastová okna, zděné jádro, velkou komoru.  
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733 718 819

603 824 786

733 718 819

603 878 574

603 824 786

733 718 819

733 718 819

733 718 819

603 878 574

603 824 786

733 718 819

733 718 819

603 824 786

733 349 600

890 000 Kč

1 350 000 Kč

360 000 Kč

750 000 Kč

2 490 000 Kč

1 200 000 Kč

790 000 Kč

1 800 000 Kč

970 000 Kč

750 000 Kč

800 000 Kč

1 155 000 Kč

1 650 000 Kč

939 000 Kč

603 878 574

Zdenka Zapletalová

Dobře zobchoduji 
i Vaši nemovitost
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Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.
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Prodej - Byt 3+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Byt 3+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - chata - rusava

Prodej - Pozemek - Chvalčov

Prodej - Byt 2+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Chata - Holešov

Pronájem - Byt 1+kk - Holešov

Prodej - St. poz. - Bystřice pod Hostýnem

Prodej - Pozemek - osíčko

Prodej - Chata - rajnochovice

Prodej - Byt 3+1 - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - STAVeBnÍ PoZemeK - Loukov

Prodej - Stavební pozemek - Chvalčov

Nabízíme k prodeji mezonetový byt 3+1 v blízkosti 
centra Bystřice pod Hostýnem, 90 m2. Byt se nachází 
v 1. nadzemním podlaží. Byt je prostorný a slunný. 

Prodej cihlového bytu 3+1 s balkonem, v lokalitě 
Bělidla. Byt je v osobním vlastnictví, o celkové ploše 
67 m2. 

Nabízíme exkluzivně k prodeji zděnou chatu po re-
konstrukci, která se nachází v rekreační oblasti Rusa-
va. Chata je vhodná k celoročnímu užívání.

Exkluzivní rovinatý pozemek určený pro stavbu 
rodinného domu o výměře 1.350 m2 obdélníkového 
tvaru 20 x 67 m situovaný v žádané lokalitě Kroužky.

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.

Nabízíme k prodeji chatu s okrasnou zahradou 
o  výměře 734 m2 ve vyhledávané zahrádkářské 
lokalitě v Holešově. Přístup je možný celoročně.

Nabízíme k pronájmu zařízený byt 1+kk o výměře 25 
m2, v Holešově, ul. Pivovarská, v blízkém dosahu cen-
tra. Byt se nachází v přízemí bytového domu.

Chtěl bych vám nabídnout ke koupi oplocený, rovi-
natý, stavební pozemek  o 603m2. Pozemek je to hez-
ký, slunný, na klidném místě s blízkou dostupnost. 

Pozemek o výměře cca 900 m2 trojúhelníkového tva-
ru, určený k výstavbě rodinného domu. Je situovaný 
v klidové části obce.  

Prodej udržované částečně podsklepené chaty se zah-
radou v klidné lokalitě, v obci Rajnochovice. Objekt je 
napojen na elektřinu, vytápění lokální kamny na TP.   

Cihlový byt 3+1 s balkonem, o výměře 82 m2, ve 2. 
patře cihlové 6-ti bytovky. Byt má plastová okna, 
zděné bytové jádro, komoru a velký sklep (12m2).

Chtěl bych vám nabídnout k prodeji stavební pozemek 
v centru obce Loukov. Jedná se o oplocený pozemek ob-
délníkového tvaru s možností napojení na veškeré sítě.

Exkluzivní  rovinatý pozemek určený pro stavbu 
rodinného domu o plošné výměře cca 1 200 m2 ob-
délníkového tvaru o rozměrech 22 x 54,5 m.
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603 254 723

733 718 819

733 718 819

603 254 723

603 254 723

603 824 786

603 824 786

733 349 600

603 254 723

603 254 723

733 718 819

733 349 600

603 878 574

930 000 Kč

750 000 Kč

1 390 000 Kč

1 390 000 Kč

1 190 000 Kč

Cena v RK 

4 500 Kč/měsíc

450 000 Kč

170 000 Kč

590 000 Kč

995 000 Kč

264 000 Kč

950 000 Kč

 603 254 723

Martin Večeřa

Váš
realitní makléř
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náročnosti budovy)*

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz * Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.
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Prodej - Stavební pozemek - Holešov

Pronájem - Kanc. prostory - Holešov

KAnCeLáŘ - Bystřice pod Hostýnem

Komerční prostory - Bystřice p. Hostýnem

Prodej - Stavební pozemek - Bílavsko

Prodej - Penzion - rajnochovice

Prodej - Pozemek - martinice

Prodej - Stavební pozemek - Lukoveček

Prodej - rodinný dům - Kojetín

Prodej - Stavební pozemek - Sovadina

Nabízíme k prodeji stavební pozemek v Holešově, na 
klidném místě nedaleko centra. Pozemek o rozloze 
3.575 m2 lze po dohodě rozdělit geom. plánem. 

Pronájem nebytového prostoru 60 m2 v přízemí v bíz-
kosti centra města, ulice Palackého. Vhodné jako prode-
jna nebo kancelář. Vstup z ulice, výloha. Volné ihned.

Nabízím k pronájmu hezkou kancelář o výměře 12 m2 
ve vyhledávané lokalitě v centru města Bystřice pod 
Hostýnem. Jedná se o zařízenou kancelář v 1 patře. 

Pronájem hezkých kancelářských prostor blízko cen-
tra. Doporučuji pro dobrou viditelnost a s dosahem 
do centra a pošty. Chodba, kuchyňka, wc. 

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

Prodej apartmánového domu s 5 byty o dispozici 
2+kk. Budova jepodsklepená,stav velmi dobrý, nová 
střecha,část. vyměněná okna,elektřina,rozvody vody. 

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

Nabízíme k prodeji stavební pozemek o výměře cca 
1.170 m2  v obci Lukoveček, nedaleko Zlína. Všechny 
inženýrské sítě jsou na hranici pozemku.

RD v centru města se zavedenými komerč.pros-
tory. V patře byt 3+1 s krbem v ob. pokoji.Za domem 
dvorek. Tip na investici-splác. hyp.ze zisku z pronájmu.

Nabízíme k prodeji stavební pozemek obdelníko-
vého tvaru ( 20 x 55 m ) o celkové ploše 1105 m2 
v obci Sovadina. Sítě na hranici pozemku.
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603 824 786

733 718 819

733 349 600

733 349 600

603 824 786

603 878 574

733 718 819

603 824 786

603 878 574

603 824 786

420 Kč/m2

5 500 Kč/měsíc

3 000 Kč/měsíc

4 000 Kč/měsíc

250 000 Kč

2 490 000 Kč

390 000 Kč

1 420 000 Kč

2 470 000 Kč

230 000 Kč
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Info 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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email: nj@rkclaris.cz
www.rkclaris.cz

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

Claris realitní kancelář s. r. o. 

REALIKA realitní kancelář s. r. o. Realitní kancelář HEuREKA s. r. o.

Hranice
Tř. 1. máje 1781
753 01 Hranice
Tel.: 775 696 189
email: polakova@rkclaris.cz

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

•	 Již více než 10 let jsme tu pro Vás. 
Děkujeme za důvěru! 

•	 Jsme členem Asociace realitní kanceláří ČR  
a Evropského klubu realitních kanceláří. 

•	 Pomůžeme Vám i při řešení komplikovaných 
a nestandardních případů. Konzultace je bezplatná. 

•	 Pokud jste ve finanční tísni, můžeme Vám nabídnout 
bezúročnou zálohu, vyplacení dluhů a exekucí,  
nebo okamžitý odkup nemovitostí. 

•	 Zajišťujeme kompletní právní servis, financování,  
znalecké posudky, geometrické plány, atd. 

•	 Pracujeme pro investory, firemní i zahraniční klienty.

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

Jiní nabízejí... 
...MY PRODÁVÁME!

www.rkclaris.cz / tel.: 775 696 171


