
12 250 000 Kč

12 250 000 Kč

12 250 000 Kč
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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
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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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 2 600 000 Kč

Rodinný dům 5+2, Hodslavice

775 696 184

Rodinný dům 5+2, v Hodslavicích, zahrada 
o velikosti 1.500 m2, napojení na elektřinu, odpad
do jímky, voda veřejný vodovod a studna, ústřední 
plynové vytápění, možnost kombinování na 
tuhá paliva, nová PVC okna, nová elektřina, nové 
rozvody vody, nové podlahy, částečné izolace. 
Dům je vhodný pro zájemce, kteří preferují bydlení 
na samotě, je umístěn na okraji obce, je možné jej
využít také jako dvou generační - 2 byty. *



MORAVSKÉ VYDÁNÍ

RE   LITYEKRK
Evropský Klub Realitních Kanceláří w
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... nemovitosti do celého světa

JARO 2016

NOVIN
KA



Pronájem kanceláří od 21 m2 - 35 m2 
v  reprezentativní, kompletně zrekonstruo-
vané budově s vl. parkováním v Novém Jičíně, 
ul. Hoblíkova. Více informací v RK. Ihned k dis-
pozici. *

 775 696 173 Cena u makléře

Pronájem kanceláří, Nový Jičín

NOVIN
KA



Prodej bytu o disp. 3+kk v Olomouci na ul. 
Purkyňova. Celková výměra činí 80 m2 + 
zahrada 80 m2. Jedná se o velmi příjemné by-
dlení v klidné lokalitě. Celý bytový dům má 4 
bytové jednotky, které jsou reálně rozděleny, 

603 866 113 1 590 000 Kč

Byt 3+kk ul. Purkyňova, Ol.

NOVIN
KA



Řadový pasivní dům 5+kk s garáží, pozemek cca 300 m2, vodovod, kanalizace, el., vytápění 
a ohřev vody tepelné čerpadlo, stavěno nejmodernějšími technologiemi. Měs. náklady na bydlení 
jsou cca 1500,-Kč/měsíčně.*

775 696 184 3 990 000 Kč

Novostavba pasívního domu 5+kk, Kopřivnice

www.rkclaris.cz

Jiní nabízejí...
       MY PRODÁVÁME!

Nejlepší propagace Vaší nemovitosti!

  JedničkA

na Novojičínsku!

G

G
PoPtávKa



Pro naše klienty aktuálně 
hledáme:

Rd v okolí n. Jičína do 2 mil kč

Byty 1+1 a 3+1 v novém Jičíně

Byt 3+1 v kopřivnici

Volejte nebo piště SMS 
na tel. 775 696 171

a

G
Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*



STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK, s.r.o.
Rodinné domy, rekonstrukce, projekční činnost, zateplení fasád

STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK s.r.o. patří mezi významné stavební firmy v regionu. Zaměst-
náváme pracovníky různých profesí, kteří mají široké odborné a profesní zkušenosti při 
úspěšné realizaci stavebních zakázek v oblasti pozemního stavitelství, výstavby a rekon-
strukci domů a nebytových objektů, zateplení fasád, apod.Krédem společnosti je vysoká pro-
fesionalita a odborný přístup k řešeným projektům. 

V případě zájmu za Vámi přijedeme a bezplatně zpracujeme 
nabídku dle Vašich předstaV V některé z těchto oblastí:

Výstavba dřevostaveb i zděných rd na klíč
Výstavba rodinných domů na klíč je jedna z hlavních náplní naší společnosti. Zaměřujeme 
se na stavby rodinných domů s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Nabízíme 
rodinné domy na klíč v širokém spektru od nenáročných staveb ryze praktického typu až po 
nadstandardně řešené rodinné domy pro náročné klienty.

V oblasti výstavby rodinných domů působíme již od roku 2002. za dobu více než 14 let 
máme řadu spokojených klientů.

rekonstrukce rodinných a panelových domů
Provádíme rekonstrukce všech budov, veškerých stylů a stáří, včetně památkově 
chráněných objektů. nabízíme možnost využití dotačního programu „zelená 
Úsporám“.Významnou část činnosti naší firmy tvoří komplexní opravy pan-
elových domů. Dále realizujeme rekonstrukce střešních plášťů a to jak plochých, 
tak i šikmých střech, včetně tesařských prací.

zateplení fasád
Dlouhodobé zkušenosti máme rovněž v oblasti rekonstrukcí fasád, zejména pak zateplení fasád kontaktnímzpůsobem.
Jsme připraveni Vám zajistit zateplení jak rodinného domku, tak i atypické historické budovy.

projekční činnost, technické zařízení budov, interiéry
Zajišťujeme veškeré projekční služby a to od návrhu objektu až po jeho kolaudaci. Dále nabízíme návrhy i realizaci veškerých 
moderních vnitřních technologií pro maximální komfort v bydlení (solární systémy, tepelná čerpadla, inteligentní slabo-
proudé rozvody apod.)

STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK s.r.o.
Soukenická 2082/7, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha
pobočka: ul. Česká 868/37, 742 21 Kopřivnice
Tel.: 602 657 116, 602 227 285
Email : projektant@stavitelstvi-stryk.cz
www.stavitelstvi-stryk.cz
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G
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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Byt 2+1, orlová - Lutyně

Byt 3+1, Frýdek-místek

Byt 2+1, Kopřivnice

Byt 3+kk, Kopřivnice

rd 5+1, Hynčice u Krnova

Byt 2+kk, Kopřivnice

2+1, nový jičín

mezonetový byt 5+kk, Kopřivnice

rd 4+1, Guntramovice

Byt 2+1, Příbor

Byt 3+1, nový jičín

Byt 3+1, Budišov n. Budišovkou

rd 3+kk, dlouhomilov

rd, Říkovice u Přerova

Dr. byt 2+1 v Orlové - Lutyni, ul. Kpt. Jaroše, o vel. 
58m2, 2./7p. Jedná se o slunný byt v původním stavu. 
Dům po celkové revitalizaci. *

Prodej bytu 3+1 s lod. v os. vl., ul. Lískovecká, 76 m2. 
Byt je po rekonstrukci. Nová el. v mědi, voda v plastu, 
zd. koup., kuchyň. linka z masivu.*

Prodej družstevního bytu 2+1 v Kopřivnici na ulici Ja-
vorová, 58 m2, 2.NP/3.NP. Udržovaný byt s krbovými 
kamny, zánovní kuchyňská linka.Nízké náklady.*

Byt po rekonstrukci 3+kk v cihl. domě v Kopřivnici, 
ul. K. Čapka, plocha 58 m2, 3.NP ze 4, podlahové 
vytápění, nová elektřina, omítky, podlahy. *

Prodej rodinného, řadového domu 5+1 v obci 
Hynčice u Krnova. Nepodsklepený dům. Je monto-
vaný z panelů na bázi dřevní hmoty, typ OKAL. *

Prodej bytu 2+kk v os. vl. v Kopřivnici na ulici Záhu-
menní o vel. 40 m2, 11.p./13.p. Rekonstr. koupelna 
s vanou, udržovaný byt, ihned k nastěhování.*

Prodej bytu 2+1 v os. vl. v Novém Jičíně, ul. Nerudo-
va. Užitná plocha 51 m2, nachází se ve 4.p./4.p. pan-
elového revit. domu v atraktivní části města.*

Mezonetový podkrovní byt v nové výstavbě, celková 
plocha 140 m2, nízkoenergetický dům, podl. topení, 
3. NP ze 3, balkon, parkování, klidná lokalita.*

Prodej RD 4+1 v obci Guntramovice. Dům je částečně 
podsklepen. Vytápění kotlem na pevná paliva, stud-
na. Odpady svedeny do žumpy. Pozemek 1.943 m2.*

Prodej  bytu 2+1 s jídelnou v Příboře, ul. Čs. Armády, 
celková plocha bytu 61 m2, lodžie, 3. patro/ze 4, PVC 
okna, zděné jádro. *

Byt 3+1 v os. vl., 78m2, 1.p cihlového domu s novou 
střechou. Vytápění plyn. kotlem. K bytu náleží sklep 
20 m2, část zahrady 250 m2 a část půdy. *

Prodej bytu 3+1 v os. vl. na ul. Československé armády 
v Budišově nad Budišovkou. Byt je s balkonem, plo-
cha 69m2, nachází se ve 3.p./4.p. cihl. domu.*

Prodej RD 3+kk v obci Dlouhomilov. Obecní vodo-
vod, septik, možnost napojení na obecní kanalizaci, 
studna. Plocha oploceného pozemku je  484 m2.  *

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. *
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775 686 000

775 686 000

775 696 176

775 696 184

777 594 764

775 696 174

775 696 173

775 696 184

777 594 764

775 696 184

775 696 173

777 594 764

777 594 764

775 696 189

270 000 Kč

1 230 000 Kč

780 000 Kč

Cena v RK 

380 000 Kč

350 000 Kč

840 000 Kč

Cena v RK 

450 000 Kč

640 000 Kč

1 670 000 Kč

260 000 Kč

330 000 Kč

540 000 Kč

místo pro Vaši 
nemoVitost

 volejte nebo pošlete SMS 
na tel.: 775 696 171
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STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK, s.r.o.
Rodinné domy, rekonstrukce, projekční činnost, zateplení fasád

STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK s.r.o. patří mezi významné stavební firmy v regionu. Zaměst-
náváme pracovníky různých profesí, kteří mají široké odborné a profesní zkušenosti při 
úspěšné realizaci stavebních zakázek v oblasti pozemního stavitelství, výstavby a rekon-
strukci domů a nebytových objektů, zateplení fasád, apod.Krédem společnosti je vysoká pro-
fesionalita a odborný přístup k řešeným projektům. 

V případě zájmu za Vámi přijedeme a bezplatně zpracujeme 
nabídku dle Vašich předstaV V některé z těchto oblastí:

Výstavba dřevostaveb i zděných rd na klíč
Výstavba rodinných domů na klíč je jedna z hlavních náplní naší společnosti. Zaměřujeme 
se na stavby rodinných domů s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi. Nabízíme 
rodinné domy na klíč v širokém spektru od nenáročných staveb ryze praktického typu až po 
nadstandardně řešené rodinné domy pro náročné klienty.

V oblasti výstavby rodinných domů působíme již od roku 2002. za dobu více než 14 let 
máme řadu spokojených klientů.

rekonstrukce rodinných a panelových domů
Provádíme rekonstrukce všech budov, veškerých stylů a stáří, včetně památkově 
chráněných objektů. nabízíme možnost využití dotačního programu „zelená 
Úsporám“.Významnou část činnosti naší firmy tvoří komplexní opravy pan-
elových domů. Dále realizujeme rekonstrukce střešních plášťů a to jak plochých, 
tak i šikmých střech, včetně tesařských prací.

zateplení fasád
Dlouhodobé zkušenosti máme rovněž v oblasti rekonstrukcí fasád, zejména pak zateplení fasád kontaktnímzpůsobem.
Jsme připraveni Vám zajistit zateplení jak rodinného domku, tak i atypické historické budovy.

projekční činnost, technické zařízení budov, interiéry
Zajišťujeme veškeré projekční služby a to od návrhu objektu až po jeho kolaudaci. Dále nabízíme návrhy i realizaci veškerých 
moderních vnitřních technologií pro maximální komfort v bydlení (solární systémy, tepelná čerpadla, inteligentní slabo-
proudé rozvody apod.)

STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK s.r.o.
Soukenická 2082/7, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha
pobočka: ul. Česká 868/37, 742 21 Kopřivnice
Tel.: 602 657 116, 602 227 285
Email : projektant@stavitelstvi-stryk.cz
www.stavitelstvi-stryk.cz
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G
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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rd 3+1, Bravantice

rd, Bohumín - Pudlov

rd 3+1, Bludovice u Nj

rd 3+1, Příbor

rd 7+1, domašov nad Bystřicí

rd 5+1, Třemešná

rd, Palkovice

rd 7+2, Stachovice

rd 5+1, Kamenka u oder

rodinný dům 4+1, Lučina

rd 2x 4+1, Brušperk, 1/4

rd 4+1, Nebory - Třinec

rd Potštát - Kyžlířov 

rd 4+1, dětmarovice

rd 4+1, Ludgeřovice

Prodej rodinného domu 3+1, na pozemku o celkové 
ploše 598 m2. Dům je v původním stavu. Zahrada 
o výměře cca 310 m2. Na zahradě garáž a skleník. *

Prodej RD v Bohumíně - Pudlov. Dům tvoří dvě by-
tové jednotky o dispozici 3+1 a 2+1, každá má samo-
statný vstup. Pozemek o výměře 2.400 m2. *

Prodej domu v obci Nový Jičín, místní část Bludovice, 
určeného ke kompletní rekonstrukci. Pozemek 1.390 
m2, zastavěná plocha 360 m2, obytná 215 m2. *

Prodej 2 rodinných domů v obci Klokočov u Příbora. 
Starší dům 3+1, původní stav, druhý dům hrubý stav-
ba 5+1. Zahrada 2.419 m2, klidná lokalita. *

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

Prodej RD 5+1 v obci Třemešná. Vytápění ústředním 
topením s kotlem na plyn a kotlem na TP. Obecní vo-
dovod. Pozemek o celkové ploše 858 m2. *

RD 4+1 s dílnou v Palkovicích, 2 koupelny, WC. 
Vytápění plyn. kotl. a pev. palivem. Ohřev vody elek. 
bojl. Zahrada o vel. 650 m2. Elek. v mědi. *

Prodej rodinného domu o 2. prostorných bytových jed-
notkách se samostatným vchodem v obci Stachovice. 
Každý byt má výměru cca 90 m2. Zahrada 1.000 m2.*

Prodej RD 5+1 v obci Kamenka u Oder. Dům je částečně 
podsklepen. Vytápění kotlem na pevná paliva, ohřev 
vody el. bojlerem. Pozemek o vel. 2.537 m2. *

Prodej řad. domu 4+1 v obci Lučina s obyt.pl. 100 m2. 
Garáž, kotel na TP a plyn. Obývací pokoj s lod.,kuchyň 
s balkónem, 2x koupelna. Pozemek 350 m2.*

Prodej 1/4 RD v obci Brušperk. Dvoupatrový RD byl 
postaven v roce 1940 a průběžně prošel řadou úprav. 
Dům o zast. ploše 479 m2. Pozemek 1.322m2. *

Prodej RD v obci Třinec - Nebory o dispozici 4+1. 
Jedná se o částečně podsklepenou zděnou stavbu. 
Pozemek o velikosti 1.978 m2. Vlastní studna. *

Prodej RD 4+1 v obci Kyžlířov, stojící v klidné a čisté 
lokalitě. Dům je částečně podsklepen, vlastní studna. 
Zahrada o velikosti cca 6000 m2. *

Prodej RD 4+1 v klidné, okrajové části Dětmarovic 
s  rozsáhlou zahradou 5.750 m2, sadem a kouskem 
lesa. RD prošel částečnou rekonstrukcí. Vl. studna. *

Prodej částečně zrekonstruovaného RD 4+1, v obci 
Ludgeřovice. Zahrada je terasovitá se vzrostlými 
dřevinami. Plocha pozemku 624 m2. Vybavená kuchyň.*
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775 696 189

775 686 000

775 696 173

775 696 173

775 696 189

777 594 764

775 686 000

775 696 173

777 594 764

775 686 000

775 686 000

775 686 000

775 696 189

603 918 185

724 670 612

650 000 Kč

1 200 000 Kč

800 000 Kč

1 290 000 Kč

1 800 000 Kč

670 000 Kč

1 250 000 Kč

890 000 Kč

1 392 000 Kč

1 900 000 Kč

725 000 Kč

1 250 000 Kč

950 000 Kč

1 500 000 Kč

2 650 000 Kč
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G
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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dům 5+2, Nový jičín, Žilina

St. pozemek, Žukov

Pasivní dům 6+kk, Kopřivnice 

Stavební pozemky, Partutovice

Stavební pozemek, Hostašovice

rd, Kravaře - dvořisko

Stavební pozemek, Petřvald

Chata, Řeka u FM

rd 5+kk, rybí u Nj

St. pozemek, Bruzovice

Chata se zahr., Kopřivnice-Mniší

Prodej RD 5+2 s garáží a zahradou v Žilině u Nového 
Jičína. Dům je umístěn na klidném a slunném místě 
4 km od centra Nového Jičína. Pozemek 863 m2. *

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

Řadový pasivní dům ve výstavbě v Kopřivnici, disp. 
6+kk s dvojgaráží a zah. 300 m2. Dům je stavěn 
nejmodernějšími technolog., vytápění tep. čerpadlem.*

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

Prodej stavebního pozemku o výměře 842 m2 + podíl 
na příjezdové cestě v obci Hostašovice. U hranice 
pozemku jsou veškeré IS. Klidná lokalita.

Prodej nemovitosti po část. rekonstrukci v atraktivní 
lokalitě Kravaře. Nově zrek. 2 mezonetové byt. jed. 
5+kk, každá cca 130m2. Pozemek 662 m2. *

Prodej stavebního pozemku v Petřvaldu u Karviné 
na ul. Ostravská, 1.392 m2, veškeré inženýrské sítě 
včetně kanalizace, mírně svažitý a oplocený.G

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 novostavby o dispozici 5+kk s garáží v obci 
Rybí u Nového Jičína. Zahrada 1.000 m2. Klidná loka-
lita vhodná pro rodinné bydlení.*

Staveb. pozem. v Bruzovicích o výměře 1.880 m2. 
Pozemek je část. oplocen, IS na pozemku. Pozemek je 
v mírném svahu a je umístěn v centru obce Bruzovic.

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

G

A

G G

775 696 184

775 686 000

775 696 184

775 696 189

775 696 173

777 594 764

775 686 000

775 686 000

775 696 173

775 686 000

775 696 184

2 900 000 Kč

290 Kč/m2

4 990 000 Kč

450 Kč/m2

550 Kč/m2

3 190 000 Kč

300 Kč/m2

650 000 Kč

4 990 000 Kč

435 Kč/m2

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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G
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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Stavební pozemek, Zašová

Stavební pozemek, Skotnice

Stavební pozemek, rychvald

obchodní prostory, Havířov

Komerční objekt, ostrava-martinov

Stav. pozemek, Závišice

Garáž, os.vl., Suchdol nad odrou,

Stavební pozemek, Palačov

Ko, ostrava-martinov

Komerční objekt, Partutovice

Stavební pozemek, Bruzovice

Pronájem haly, Horní Suchá

Pozemek 804m2, Václavovice

Prostor pro obchod, nový jičín

Pronájem kanceláří, nový jičín

Prodej stav. pozemku o vel. 1.590 m2 v Zašové. Rovi-
natý pozemek leží v jižní části obce. IS jsou na hranici 
pozemku. Určeno pro individuální výstavbu.

Pozemek k výstavbě domu ve Skotnici, výměra cca 
1.300 m2, možnost napojení na elektřinu, obecní vo-
dovod, plyn. Pozemek je umístěn v klidném prostředí.

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

Pronájem kom. prostorů v I. NP obch. komplexu PER-
MON o vel. 300m2. Prostor je velice dobře přístupný 
od schodiště. Prostor lze rozdělit na 2 části.*

Prodeji komerčního objektu v Ostravě-Martinově. 
Jde o přízemní budovu o celkové zast. ploše cca 
1.000 m2, vlastní IS, plocha pozemku 2.131m2. *

Prodej stavebního pozemku v Závišicích o velikosti 
1.004 m2. K pozemku je příjezd po obecní komuni-
kaci, inženýrské sítě na hranici pozemku.

Prodej garáže v Suchdole nad Odrou, ul. Na Zahrád-
kách o zastavěné ploše 24m2. Jedná se o zděnou 
řadovou stavbu, příjezd po veřejné komunikaci. 

Prodej pozemku v obci Palačov, určeného územním 
plánem k zastavění (plochy SO - Venkovské). Celková 
výměra pozemku 1.614 m2, svah, tvar obdélník.

Pronájem komplexu kom. prostor o celkové ploše 
280 m2 v přízemí budovy v Ostravě - Martinově. To-
pení dálkové, soc. zázemí. *

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

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 50 m. 

Pronájem haly o vel. cca  486 m2 v Horní Suché v op-
loceném a hlídaném areálu. Hala má vysoká vrata 
z obou stran, takže je průjezdná i pro kamion. *

Prodej stavebního pozemku o velikosti 804m2 v obci 
Václavovice.  Pozemek je obdélníkového tvaru, neop-
locen, mírně svažitý.  

Pronájem exluzivního komerčního prostoru v centru 
Nového Jičína, ulice Žerotínova. Prostory o velikosti 
cca 200m2 se nachází v přízemí s výlohou. *

Pronájem obchodu o výměře 197m2 (možno rozdělit) 
na ul. Hoblíkova, Nový Jičín. Reprezentativní budova 
po rekonstrukci, sklady, parkování. Doporučuji*
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775 696 189

775 696 184

603 918 185

775 686 000

775 686 000

775 696 176

775 696 176

775 696 173

775 686 000

775 696 189

775 686 000

775 686 000

724 670 612

775 696 173

775 696 173

590 Kč/m2

Cena v RK 

299 000 Kč

13 000 Kč/měsíc

15 375 000 Kč

700 Kč/m2

120 000 Kč

490 000 Kč

24 969 Kč/měsíc

Cena v RK 

210 000 Kč

395 Kč/m2/rok

599 000 Kč

32 000 Kč/měsíc

Cena v RK 
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Naši spokojení klienti

více na: www.rkclaris.cz/reference/



email: nj@rkclaris.cz
www.rkclaris.cz

Claris realitní kancelář s. r. o. 

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

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

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

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.

Zavolat nám se vyplatí
Tel. 775 696 171

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Do našeho týmu přijmeme: 

realitního makléře/makléřku
Volejte: 775 696 171


