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12 250 000 Kč
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12 250 000 Kč

Prodej

Exkluzivně nabízíme k prodeji zděný RD v pěkném
a klidném místě obce Starý Jičín – Vlčnov. Dům
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má 3 podlaží. Dům je napojen na plyn, obecní
vodovod i kanalizaci. K domu patří udržovaná
zahrada o rozloze cca 1.600 m2. Možno přikoupit
podíl na tenisovém kurtu. PENB se zpracovává,
uvedená třída G není vypovídající.

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

Cena v RK
825 247
 603
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Novostavba RD Kopřivnice
775 452 145

12 250 000 Kč
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Administrativní vila, Nový Jičín
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Prodej
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 775 452 145

iam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Prodej

A

12 250 000 Kč

Rodinný dům, Starý Jičín – Vlčnov

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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145
12 250 000 Kč
 775 452

 775 452 145

Administrativní vila, Nový Jičín

Prodej

Administrativní vila, Nový Jičín

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad consectetuer adipiscing

Prodej

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

G

www.ekrk.eu

Administrativní vila, Nový Jičín

EKRK

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

 775 452 145

www.rkclaris.cz



Prodej

info@rkclaris.cz

Prodej

Prodej

Administrativní vila, Nový Jičín



Prodej

 775 696 171

Prodej RD 4-5+1 s garáží v malebném městečku Štramberk, pozemek 432 m2.
Ústřední plynové topení, možnost dotápět krbem a krbovými kamny. V roce 2000
vestavba podkroví.

A

Prodej pasivního dvojdomku 4+kk s garáží a terasou. Pozemek 363 m2, napojení na
veřejný vodovod, kanalizaci a el.. Vytápění a ohřev vody je zajištěn tepelným čerpadlem,
větrání je podpořeno rekuperační jed. s možností otevírání oken. Domek je stavěn
nejmodernější
jak
stavebních
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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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Jiní nabízejí...
				
MY PRODÁVÁME!
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Nejlepší
Vaší
nemovitosti!
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Prodej

Administrativní vila, Nový Jičín

12 250 000 Kč

 775 452 145

(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

Prodej

 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

12 250 000 Kč
 775 452 145
www.rkclaris.cz
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G

Klasifikační třída PENB
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

Prodávat? Kdy když ne teď.
Trh s hypotékami se mění. V nejbližší době nás čeká, resp. již probíhá řada změn. Ačkoli o úvěru vyjednávají kupující,
neměly by tyto informace minout ani ty, kteří o prodeji nemovitosti uvažují. Mohou totiž poměrně zásadně ovlivnit
dostupnost úvěru a tím tedy i poptávku po jejich nemovitosti.
Podmínky pro růst trhu nemovitostí jsou v současnosti ideální.

úspor. V tuto chvíli je těchto vysokých úvěrů poskytováno zhruba

Nízké úrokové sazby tlačí banky do levných úvěrů a snižují výnosy

8 % všech hypoték. Dopady první vlny doporučení tedy nejsou ni-

dluhopisů. Ty ztrácejí právě na úkor nemovitostí. A budou to opět

jak drastické, navíc stále existuje možnost dofinancování chybějící

sazby, které rozhodnou o dalším vývoji trhu. V dohledné době se

části úvěrem ze stavebního spoření, přičemž požadavek vlastních

v České republice pravděpodobně dramatického růstu úrokových

peněz při pořízení bydlení považujeme za racionální. Ve druhé fázi

sazeb nedočkáme, protože ekonomika na to stále není připravená.

restrikcí (duben 2017), kdy dojde ke snížení stropu na 90 % a podíl

I ve chvíli, kdy k růstu dojde, půjde jen o nepatrné zvýšení. Než

hypoték mezi 80 – 90 % bude stanoven na 15 % celkového ob-

nastane splasknutí realitní bubliny lze proto ve střednědobém

jemu sjednaných úvěrů za dané čtvrtletí, to bude mnohem tvrdší.

horizontu čekat spíše postupné ochladnutí poptávky. Nákup

Tento krok bude mít zásadní dopad na banky a především klienty.

nemovitostí by tedy neměl uniknout zájmu rozumného investora.

Spolu s doporučeními ČNB navíc zanedlouho začne platit nový

Stranou by ale měly zůstat investiční byty s riziky neodpovída-

zákon o úvěru pro spotřebitele, který přinese vyšší požadavky ze

jícími relativně nízkému výnosu i kancelářské prostory s vysokým

strany banky na bonitu žadatelů. To všechno bude mít dopad

převisem nabídky.

na dostupnost hypotečního financování bydlení. Důležitým faktorem je i to, že od 1. listopadu 2016 bude hradit daň z nabytí nemo-

Co se týče financování, banky v srpnu 2016 poskytly hypotéky

vitých věcí kupující, což znamená další požadavky na vlastní zdroje

za více než 18,1 mld. Kč. Průměrná výše úvěru se opět přiblížila

žadatele o úvěr. Výsledkem bude s největší pravděpodobností

2 milionům a průměrný sjednaný úrok klesl na 1,84 %. Zatímco

omezení dostupnosti vlastního bydlení pro mladé rodiny, posílení

loni si lidé v srpnu rozpůjčovali 15,6 miliardy korun, letos to bylo

poptávky po nájemním bydlení a na druhé straně nejspíš i zvýšení

18,1 mld. V meziročním srovnání to znamená nárůst o 16 procent.

obchodního potenciálu pro stavební spořitelny, které se mohou

Z celkových 18 miliard připadá okolo 3 miliard na refinancování

podílet na dofinancování záměru klienta.

dříve sjednaných hypotečních úvěrů, takže skutečně nových úvěrů
bylo sjednáno zhruba za 15 miliard. Nabídky bank jsou nyní velice

Zajímá vás, jak se tyhle novinky dotknou právě vás? Zavolejte nám,

vyrovnané, a pokud klient přijde do své stávající banky s nabídkou

rádi se s vámi sejdeme a vysvětlíme vše na vaší konkrétní situaci

od konkurence, domácí banka v rámci udržení klienta tuto nabíd-

a pokusíme se nalézt nejlepší možné řešení.

ku zpravidla dorovná. Refinancování dle našeho názoru má smysl
pouze v případech, kdy konkurenční banka nabízí něco, co klient
ve stávající bance nemůže získat.

Petr Sagan
realitní specialista

Od října ale definitivně končí 100% hypotéky, díky kterým klienti
mohli financovat celou cenu nemovitosti úvěrem. Nově budou
banky vyžadovat alespoň 5 % z jiných zdrojů - nejlépe vlastních

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, Kopřivnice

Byt 2+1, Hranice

G

G

G

Prodej dr. bytu 1+1 v Ostravě-Zábřehu na ul.
Čujkovova. Výměra bytu v cihlovém domě činí 29m2.
Zděné jádro, koupelna se sprchovým koutem.

Byt 2+1 dr. vl., plocha 52 m2, Kopřivnice, ul. Ke
Koryčce, po část. rek. nové ústřední plyn. topení,
rozvody vody, el., krbová kamna, zděná koupelna.

395 000 Kč 

Prodej bytu 2+1 na ulici Kpt. Jaroše, v Hranicích, o ploše
54 m2, ve 2/5 patře bez výtahu. Byt je v udržovaném
stavu.

Cena v RK 

775 696 184

Byt 3+1, odry

775 696 189

ProdeJ

ProdeJ
Prodej dr. bytu 3+1 v Odrách, ul. Tošovická. Byt o vel.
68 m2 se nachází v 1. patře, 2. patrového, cihlového
domu. Zděné bytové jádro. Balkón, sklep.

G

místo pro Vaši
nemoVitost
volejte nebo pošlete SMS
na tel.: 775 696 171

Družstevní byt 3+1 s možností převodu do os. vlastnictví , u házenkářského hřiště, 76 m2, 7. patro. Byt je
po část. rekonstrukci. Zděná koupelna.

Byt 3+kk, Kopřivnice

Byt 3+1, Kopřivnice

G

G

C

Pronájem

Prodej

 775 696 184

ProdeJ

690 000 Kč 



Byt 3+1 Frýdek místek

Byt 3+1 Frýdek Místek, ul. Bruzovská, os. vl., celková
plocha bytu 87 m2, 4. patro/ze 6, lodžie, původní
stav. Byt je v centru města.

Byt po rekonstrukci 3+kk v cihl. domě Kopřivnici, ul.
K. Čapka, plocha 58 m2, 1. NP ze 3.NP, podlahové
vytápění, nová elektřina, omítky, podlahy.

1 250 000 Kč 

775 696 184

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 3+1, nový jičín

rd Bohumín - Pudlov

G

G

G
Prodej

775 696 184

ProdeJ

1 250 000 Kč 

Byt 3+1 v os. vl., 93 m2, 3. NP ze 4, PVC okna, samostatné plynové topení, prosklená lodžie, rekonstrukce 2010. Možné vytápění krbovými kamny.

1 590 000 Kč 

775 686 000

rodinný dům, Luboměř

rd jeseník nad odrou

rodinný dům, Sedlnice

G

G

G
Prodej

775 696 173

ProdeJ

1 490 000 Kč 

Prodej RD 6+2 v obci Luboměř. Dům je částečně podsklepen. Udržovaná, oplocená zahrada o vel. 1.069
m2. U domu je hospodářská budova. Klidné místo.

 777 594 764

Prodej RD v Jeseníku nad Odrou o zast. ploše 400
m2. Jedná se o patrový dům určený k rekonstrukci.
K domu náleží oplocená zahrada o velikosti 203 m2.

620 000 Kč 

775 696 176

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz

1 350 000 Kč

Prodej RD v Bohumíně místní část Pudlov. Dům tvoří
dvě bytové jednotky o dispozici 3+1 a 2+1, každá má
samostatný vstup. Pozemek o výměře 2.400 m2.

ProdeJ

 775 696 184

Byt 3+1 v os. vlastnictví, Nový Jičín. 1.patro cihlového
domu, byt po část. rekonstrukci. K bytu patří zahrádka (cca 250m2). Doporučuji prohlídku.

1 100 000 Kč

Byt 3+1 po celkové rekonstrukci v žádané lokalitě ul.
Dukelská, 73 m2, 1.NP ze 7, PVC okna, nová elakřina,
nově zděné jádro, podlahy, výhled na dvě strany

ProdeJ

 775 696 184

900 000 Kč

Byt 3+1, Kopřivnice

G

 777 594 764

Klasifikační třída PENB
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

Prodej

 775 696 174

G

ProdeJ

Byt 1+1, ostrava-Zábřeh

ProdeJ

775 696 171

ProdeJ



580 000 Kč

RD v Sedlnicích se zahradou o velikosti 1.432 m2.
Dům k celkové rekonstrukci je z 30.let min. století,
má jedno nadzemní podlaží o čtyřech místnostech

690 000 Kč 

775 696 176

750 000 Kč

* Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.

3

K Nemocnici 166/14 (naproti České pošty), 741 01 Nový Jičín


775 696 171

info@rkclaris.cz





www.rkclaris.cz

G

Klasifikační třída PENB
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

TRÁPÍ VÁS FINANČNÍ
PROBLÉMY?

ProdeJ

G

ProdeJ

ZAVOLEJTE NÁM! Vaše dluhy a exekuce
spolehlivě vyřešíme.

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

Vaši nemovitost oddlužíme!
Poskytneme Vám
finanční hotovost!
Nemovitost výhodně
prodáme!

 775 696 173
G

775 696 171

Prodej rodinného domu o velikosti 3+1 se svažitým
pozemkem o velikosti 1.270 m2 v obci Šišma v okrese
Přerov. Cena vč. právního servisu + daň.





 603 918 185

rd Potštát - Kyžlířov

rd Brodek u Přerova

rd janovice

G

G

G

ProdeJ

Prodej

Prodej

www.rkclaris.cz

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 rodinného domu 5+1 v Brodku u Přerova, na
pozemku o celkové ploše 621 m2. Dům je v původním
stavu má dvě bytové jednotky. Doporučuji prohlídku.

890 000 Kč  775 696 189
rd 5+2, Karviná - ráj

rd Velké Heraltice

G

G

G
Prodej

775 696 173

ProdeJ

990 000 Kč 

rd Nový jičín - Žilina

Prodej RD v Novém Jičíně na Beskydské ulici. Zděný
dům v širším centru města se zast. pl. domu cca 160
m2. Zast. pl. a nádvoří, vč. garáže 444 m2.

1 399 000 Kč 

775 696 184

rd Zubří

rd orlová

rd Hodslavice

G

G

G
Prodej

603 918 185

ProdeJ

1 200 000 Kč 

Prodej řadového RD v obci Zubří. V domě jsou 2
bytové jednotky. Studna s pitnou vodou, která je
společná pro více domů. Oplocená zahrada 433 m2.

 777 594 764
4

Prodej RD 4+1 s garáží v klidné části Orlové. Dům je
částečně podsklepený, vytápěn kotlem na tuhá paliva. Zahrada o výměře 770 m2 a hospodářské budovy.

1 495 000 Kč 

775 686 000

1 350 000 Kč

Prodej RD v Hodslavicích. Dům je dvoupodlažní
o dispozici 3+1 a 4+kk s garáží a zahradou o výměře
cca 1.170 m2. 1.patro prošlo kompletní rekonstrukcí.

1 550 000 Kč 

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz

1 000 000 Kč

RD 5+1 s garáží a zahradou, Velké Heraltice, pozemek
1.375 m2, elektřina, plyn, obecní vodovod a kanalizace, studna, ÚT na plyn a TP. Udržovaný.

ProdeJ

 775 696 174

Prodej rodinného domu v klidné okrajové části
Karviné se zahradou, celková rozloha 1.921 m2. Cena
1.399.000,- Kč vč. právního servisu + daň.

820 000 Kč

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

ProdeJ

 775 696 189

750 000 Kč

rd 3+1, obec Šišma, okr. Přerov

ProdeJ

ProdeJ



Prodej

ProdeJ

rd Bludovice u Nj

775 696 173

2 260 000 Kč

* Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.
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Klasifikační třída PENB
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

rd jeseník nad odrou

rd Kravaře - dvořisko

Novostavba pasivního rd - Kopřivnice

G

G

B
ProdeJ



ProdeJ

775 696 171

ProdeJ



Prodej RD v Jeseníku nad Odrou se dvěma bytovými
jednotkami o vel. 2+1 a 4+1 a zast. plochou 363 m2.
Udržovaná zahrada s celkovou výměrou 940 m2.

Novostavba rd Kopřivnice

777 594 764

2 990 000 Kč 

775 696 184

Stavební pozemek, Petřvald

St. pozemek, rychvald

Prodej

2 260 000 Kč 

Novostavba pasivního řadového trojdomí 3+kk s garáží
v Kopřivnici s pozemkem cca 123 m2, vytápění a ohřev
vody je zajištěn tepelným čerpadlem.

ProdeJ

 775 696 174

Prodej domu po část. rek. v atraktivní lokalitě
Kravaře-Dvořisko. Zahrada, studna. V podkroví 2 mezonetové byt.jed. 5+kk, každá o vel. cca 130m2.

4 600 000 Kč

ProdeJ

B

Řadový třípodlažní pasivní dům 6+kk s dvojgaráží v
Kopřivnici. Pozemek cca 300 m2. Domek je stavěn
nejmodernější technologií, vytápění tep. čerpadlem.

775 686 000

Pozemek, Sedlnice

Pozemek k výstavbě domu v obci Tichá, výměra 2.279
m2, elektřina a plyn na pozemku, možnost napojení
na obecní vodovod a kanalizace - domovní ČOV.

 775 696 184

300 Kč/m2 

775 686 000

480 Kč/m2

Stavební pozemek, Zašová

St. pozemek, rychvald

Stavební pozemek obdélníkového tvaru o velikosti
1.050 m2. Na hranici pozemku je voda a el., odpad
je potřeba řešit vybudováním čističky odpad. vod.G

490 Kč/m2 

Prodej slunného stavebního pozemku v Rychvaldu
na ul. Michálkovická, 1.354 m2. Je oplocený, rovinatý,
plyn i voda na pozemku, elektřina u cesty.

Prodej

Stavební pozemek, Tichá

Prodej

4 990 000 Kč 

ProdeJ

 775 696 184

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

775 696 176

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

570 Kč/m2 

775 696 189

590 Kč/m2

Jsem zpět.

Měli jsme první velmi dlouhou poradu a já si
uvědomila, jak jsem i já, přestože tento obor znám,
propadla do klišé – reality jsou tvrdý byznys plný
dravců s ostrými lokty, kteří by pro provizi prodali vlastní babičku. V zasedačce seděla skupina
lidí, kteří se bavili o pomoci, o službě v nejlepším
smyslu tohoto slova. Bavili se o týmu, spolupráci,



Shodli jsme se na tom, že děláme práci, která
nás baví a kde můžeme pomáhat lidem. Shodli
jsme se, že to, co nás pojí (realitku, kupujícího
i prodávajícího)je společný cíl. Všichni chceme


EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz

Prodej

ProdeJ

Možná si říkáte: „No, jako dobře, to je jejich věc.
My potřebujeme prodat.“ Ano. I tohle přišlo na
přetřes. Slovy našeho služebně nejstaršího kolegy
Petra: „Prodej je nutnost.“ Ano, nemusíme se bavit
o tom, že v realitce zprostředkováváme prodej

nemovitostí. Protože to je grunt. Bez toho to nejde. Shodli jsme se i na tom, že máme dlouhodobou tradici a tým, který je velmi stabilní. Tím
pádem nemusíme řešit spoustu věcí plynoucí
z neustálých změn. Prostě už jen ladíme funkční
procesy, aby bylo vše pro všechny stany ještě víc
v pohodě.

pohodově zobchodovat nemovitost tak, aby byli
všichni spokojení.
Abychom na cestě k cíli mohli lépe komunikovat,
připravujeme celou řadu změn… Těšte se na ně.

Ing. Michaela Holišová
zakladatelka, jednatelka



Prodej

ProdeJ

Jdu na to. Já sice provozní slepotou netrpím, zato
jsem po sedmi letech z každodennosti realitky už
trošku vypadla. Začínám tedy tím, že si zmapuju
terén. Kdo to u nás pracuje? Proč? Jaké jsou jejich
hodnoty? A jaké jsou naše společné? Co přinášejí
zákazníkovi? A co si o něm vlastně myslí?

skupině. Mluvili o tom, jak to má každý klient jinak
a jak jsou pyšní na to, že dokáží hledat úplně nová
řešení na míru tak, aby byli všichni spokojení.

ProdeJ

ProdeJ

Porodila jsem tři děti a vracím se na místo činu.
Manžel mě požádal, abych mu vypomohla
v realit
ce, abych přinesla nový pohled, nějaký
nový impuls zvenčí. Přece jen po sedmi letech má
nějakou tu provozní slepotu a já jsem nabitá energií, kterou můžu zúročit ve společné firmě.


* Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.
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G

Klasifikační třída PENB
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

Pozemek, Lichnov

Stav. pozemek, Bernartice nad odrou

Stav. pozemek, Káňovice (FM)

ProdeJ



ProdeJ



ProdeJ



Prodej st. pozemku o velikosti cca 1.134 m2 v obci
Lichnov. Na hranici pozemku dle územního plánu
obce vedou IS – plyn, voda, kanalizace, elektřina.

Stavební pozemek, Ženklava

St. pozemek, Lichnov

Prodej stavebního pozemku v obci Ženklava. Pozemek o rozloze 1.809 m2, částečně oplocen. V dosahu
je voda a elektřina. Okolí tvoří zástavba RD.

775 686 000

800 000 Kč

Stavební pozemek 1.790m2 s garáží 8x8. Pozemek je oplocen, tvar obdélníku, přístupný z obecní komunikace. Garáž obložena severským sibiřským modřínem.

814 050 Kč

Komerční prostory, ostrava

Pronájem obchod. prostor, NJ

Pronájem kom.prostoru, Frenštát p. rad.

G

G

G
ProNÁJEM

1 450 000 Kč

ProNÁJEM

 775 696 173

ProNÁJEM

 777 594 764

Pozemek v obci Kaňovice u Frýdku Místku o výměře
2.437m2. Pozemek je situován v souvislé zástavbě RD
v klidné části obce s výhledem do zeleně.

454 800 Kč 

777 594 764

ProdeJ

595 Kč/m2 

ProdeJ

 775 696 176

Prodej stavebního pozemku 1.137 m2 v centru obce
Bernartice nad Odrou. Elektřina na pozemku, plyn,
voda, kanalizace na hranici. Částečně oploceno.

Pronájem kom.prostor v Ostravě-Mar.Horách, vel.
60-120m2, vhodných pro ordinaci lékařů, nebo veterinární ordinaci. Prostory jsou poblíž různých firem.

Nabízím pronájem administrativní a obchodní budovy v Novém Jičíně, ul. Dostála Bystřiny, tvořící
jeden funkční celek. Zastavěná plocha cca 200m2.

Pronájem komerčních prostorů o velikosti 22 m2 na
náměstí ve Frenštátu p. Rad. Prostory se nacházejí
v přízemí, jsou vhodné k využití pro malý obchod.

 775 686 000

 775 696 173

 775 686 000

5 000 Kč/měsíc

Pronájem kanceláří, Nový Jičín

Pronájem kom. prostoru, Frýdek-Místek

D

G
ProNÁJEM

85 Kč/m2/měsíc

ProNÁJEM

50 Kč/m2/měsíc

Pronájem kanceláří od 21 m2 - 35 m2 v reprezentativní, kompletně zrekonstruované budově s vl. parkováním
v Novém Jičíně, ul. Hoblíkova.

 775 696 173
G

G

G
ProDEJ

Pronájem nebytových prostorů o vel. 64 m2 ve II.
podlaží polyfunkčního domu v centru Havířova. Nebytový prostor má 3 kanceláře a sociální zařízení.

 775 686 000
6

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

Cena v RK 

775 696 189

Kom.budova s bytem v Teplicích nad B. Dvoupatrový
objekt v okrajové části obce donedávna sloužila jako
restaurace s kapacitou cca 100 míst. Doporučuji.

2 000 000 Kč 

EKRK - Evropský Klub Realitních Kanceláří - www.ekrk.cz

12 500 Kč/měsíc

Kom. obj., restaurace, byt, Teplice n. Bečvou

ProdeJ

Komerční objekt, Partutovice

 775 686 000

ProNÁJEM

Pronájem kanceláře, Havířov

155 Kč/m2/měsíc

Pronájem prodejny o vel. 62m2 v přízemí na Zámeckém náměstí ve Frýdku s vl. vstupem z chodby, 2 sklady o celk. výměře 8 m2. Doporučuji prohlídku.

775 696 189

3 800 000 Kč

* Informace o PENB nemusí být relevantní.
Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.

Naši spokojení klienti

více na: www.rkclaris.cz/reference/

Sídlo firmy v Novém Jičíně
K Nemocnici 14 (naproti poště)

Posouzení tržní ceny

Soňa Kubová
tel.: 775 696 171
e-mail: nj@rkclaris.cz

Průkaz energetické
náročnosti

Opava

Fulnek

Bílovec
Studénka
Příbor

Odry

Právní servis

Ostrava

Zasíťovaní Řešení sporů
pozemků Insolvence

Frýdek-Místek
Frýdlant n. O.

Hranice Nový Jičín

Olomouc

Lipník n. Beč.

Kopřivnice

Vyhledávání nemovitostí na míru

Frenštát p. R.

Val. Meziříčí

Bezpečný převod peněz

Rožnov p. R.
Val. Bystřice

Znalecký posudek

Horní Bečva

Zpětný leasing nemovitosti

Vsetín

Homestaging

Kopřivnice
Záhumenní 351/2

Daňové přiznání

Záloha na kupní cenu

(u Alberta)

Jednání s úřady

Exekuce, dluhy
Petr Sagan Nový Jičín
tel.: 775 696 174
e-mail: sagan@rkclaris.cz

Daniela Poláková Hranice
tel.: 775 696 189
e-mail: polakova@rkclaris.cz

Jaroslav Grygar Nový Jičín
tel.: 777 594 764
e-mail: grygar@rkclaris.cz

Bronislava Jalůvková Frýdek Místek
tel.: 775 686 000
e-mail: jaluvkova@rkclaris.cz

Renata Hrůzová Nový Jičín
tel.: 775 696 173
e-mail: hruzova@rkclaris.cz

Miroslava Dobřanská Frýdek Místek
tel.: 775 696 187
e-mail: dobranska@rkclaris.cz

Dáša Cvernová Kopřivnice
tel.: 775 696 176
e-mail: cvernova@rkclaris.cz

Ing. Šárka Wittichová Ostrava
tel.: 603 918 185
e-mail: wittichova@rkclaris.cz

Monika Obert Kopřivnice
tel.: 775 696 184
e-mail: morysova@rkclaris.cz

Alena Benešová Frenštát
tel.: 608 807 711
e-mail: benesova@rkclaris.cz

Prověření územního plánu

Bezpečný převod
nemovitosti
Vyjednávání ceny

www.rkclaris.cz

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Do našeho týmu přijmeme:

realitního makléře/makléřku
Volejte: 775 696 171

