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Cena v RK

Prodej RD v N. Jičíně, ul. K Nemocnici

775 696 173

Cihlový, třípodlažní dům v centru města, může sloužit jako RD nebo 
bytový dům kombinovaný s komerčním využitím. Nemovitost 
určena k celkové rekonstrukci.

Zast. plocha a nádvoří o výměře 195 m2. Pozemek za domem 
cca 40m2. Budoucí možná využitelná plocha po rekonstrukci cca 
550 m2. Možnost nahlédnout do plánu na rekonstrukci domu na 
bytový dům (12 bytů 1+kk) + komerční prostory v přízemí.



MORAVSKÉ VYDÁNÍ

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

léto 2017

NOVIN
KA



Dr. cihlový byt po rekonstrukci 2+kk v blízkosti centra, 67 m2, 1NP ze 3NP, nová zděná 
koupelna, kvalitní kuchyňská linka s varným ostrůvkem, snížené stropy s bodovkami, 
dveře s obložkami, el., rozvody vody a plynu, zateplené plovoucí podlahy, vlastní 
plynový ohřev vody (nízké provozní náklady).

775 696 184 1 190 000 Kč

Byt 2+kk Příbor

NOVIN
KA



Prodej bytu 1+1 v os. vl. v Novém Jičíně, ul. Žižkova. Byt se nachází v 2.NP cihlového 
domu, plocha 37 m2. Byt je volný a prodává se kompletně zařízený nábytkem, který 
vidíte na fotografiích (včetně lednice a pračky). Vytápění a ohřev vody plynové. 
V kuchyni je požární hlásič. Nízké náklady na bydlení.

775 696 173 820 000 Kč

Byt 1+1 v os. vl. Nový Jičín, ul. Žižkova

www.rkclaris.cz

Jiní nabízejí...
       MY PRODÁVÁME!

Nejlepší propagace Vaší nemovitosti!

  jednička

na Novojičínsku!

G

AG

G
Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*
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Rok 2016 byl v regionu okresu Nový Jičín ve znamení prudkého 
růstu cen v řádech desítek % ve většině segmentů realitního trhu 
taženého rostoucí poptávkou, nízkými úroky a široce dostup-
nými úvěry na bydlení. Výsledkem byl masivní výprodej nabídky 
nemovitostí, zejména pak bytů a atraktivních rodinných domů.  

A co nás čeká v roce 2017? 
Uvažujeme – li o dalším vývoji v našem regionu, je potřeba se nej
prve zamyslet nad faktory, které budou trh nejvíce ovlivňovat.

1. Zásahy do pravidel pro poskytování hypoték ze strany ČNB
Zásadní změnou, která výrazně ovlivní trh, jsou zásahy ČNB, která 
se začala obávat, že při množství poskytovaných hypoték by v bu
doucnu mohl nastat problém s jejich splácením. Prvním zásahem 
bylo doporučení bankám, aby od října poskytovaly maximálně 95% 
hodnoty zástav (LTV). Výraznější změna však přišla od letošního 
dubna, kdy tato hodnota klesla na 90%. TO by samo o sobě ještě 
nebylo pro situaci tak významné, protože to je z pohledu kupu
jících řešitelné kombinací hypotéky a nezajištěného úvěru ze 
stavebního spoření. Nicméně ČNB jde ještě dál a stanovuje bankám 
další omezení – například maximální poměr hypoték s LTV 8090%, 
důslednější prověřování zájemců o úvěr (konec úvěrů bez proka
zování příjmů), apod.

2. Růst úrokových sazeb hypoték / úvěrů na bydlení
Výše uvedené změny v kombinaci novým zákonem o úvěru (platí 
od 1.12.2016), růstem inflace, změnou platby daně z nabytí nemo
vitosti  a dalšími faktory nutně přinesou postupné zdražení úvěrů 
na bydlení, jehož první fázi jsme zaznamenali již ve druhé polovině 
loňského roku.

3. Konec masivních investičních nákupů na volném trhu
Zatímco v posledních letech významnou část trhu i v našem re
gionu tvořily investiční nákupy (zejména za účelem následného 
pronájmu), v roce 2017 se pokračování těchto nákupů ve větším 
měřítku na volném trhu nedá očekávat. Důvody jsou zřejmé – 
omezená nabídka a vysoké ceny, které přestávají dávat investorům 
smysluplný výnos pro investice na volném trhu. Zůstanou však 
příležitosti skryté v dražbách a dalších, méně běžných obchodních 
kanálech.

Zatímco výše uvedené faktory platí pro prakticky celý realitní trh, 
další důležité vlivy musíme hodnotit hlavně pro náš region.

4. Vývoj průmyslu, zaměstnanosti, růst mezd v regionu
Realitní trh bude samozřejmě ovlivňovat celková ekonomická 
situace v regionu. Pokud se bude, jako doposud, dařit klíčovým 
zaměstnavatelům a ti promítnou své dobré výsledky do růstu 
mezd a nabírání nových zaměstnanců, je zřejmé, že nebudou 
důvodyproto, aby se poptávka po bydlení oslabila.

5.  Nová výstavba v regionu
Klíčovým faktorem, který bude realitní trh v následujícím období 
ovlivňovat je nová výstavba. V tomto ohledu je náš region spíše 

popelkou ve srovnání s jinými regiony v zemi. Příčinou jsou jak nízké 
ceny nemovitostí v posledních letech, které nedávaly developerům 
moc velký prostor pro masivnější investice, tak i slabá aktivita měst 
v regionu, které vyloženě zaspaly s přípravou pozemků vhodných 
pro bytovou výstavbu.

V loňském roce došlo na tomto poli k „procitnutí“ a jsou zde 
již první projekty, které se začínají prodávat nebo se připravují 
k výstavbě. Dá se očekávat, že v následujících letech budeme 
svědky výrazného růstu developerských projektů v regionu, které 
postupně přinesou na trh tolik chybějící segment nových bytů.  
Nakolik to s trhem zahýbá je zatím nejasné, bude záležet jak na 
množství dokončených bytů, tak i na jejich kvalitě a hlavně cenové 
úrovni, kterou budou investoři požadovat. Každopádně se však 
v této oblasti konečně dočkáme.

Jaký tedy bude realitní trh v roce 2017?
Protože výše uvedené faktory jsou pouze výběrem z řady vlivů, 
které mohou na realitní trh zapůsobit, berte prosím následující 
prognózu jako jeden (nikoli jediný) z názorů na to, jak se věci mo
hou vyvíjet. 

a) Bude nadále silná poptávka po koupi nemovitostí, převážně však 
z oblasti konečných uživatelů, méně pak investorů. Převažovat bude 
zájem o rekonstruované byty zejména Novém Jičíně a Kopřivnici 
v „lepších“ lokalitách, domy v blízkém okolí měst v cenové úrovni 
zejména 13 mil Kč. Postupně však přestane bezhlavé nakupování, 
kupující si budou více vybírat. Ceny však dále mírně porostou.

b) Zájem o atraktivní stavební pozemky je trvalý dlouhodobě. 
Poroste zájem o pozemky na developerskou výstavbu a/nebo 
přípravu pozemků pro bydlení. 

c) Zásadní pro vývoj trhu bytů v regionu bude rychlost růstu seg
mentu nového bydlení (počet alespoň zahájených projektů). Část 
zákazníků je ochotna si na kvalitní bydlení počkat.

d) Zvýší se pravděpodobnost, že zájemci o nemovitost nezískají 
potřebné financování. Zájemce tak nutně už nebude znamenat 
kupující.

e) Nadále poroste zájem o nájemní bydlení. Ceny budou nadále 
růst. Bude stoupat počet lidí v tísni a nájemců – neplatičů.   

f) Nemovitosti s nižší kvalitou (v horší lokalitě, starší domy před re
konstrukcí, apod. budou až na výjimky spíše stagnovat).

Pokud potřebujete sami řešit otázku spojenou s prodejem nebo 
pořízením nemovitosti, nebo jen chcete Vaši situaci zkonzultovat, 
neváhejte se obrátit na mne nebo na kolektiv našich makléřů.

REAlItNí tRh NA NOVOJIČíNsKu V ROcE 2017

ing. alan Holiš, MBa
jednatel

  holis@rkclaris.cz
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Pronájem bytu 1+1, Starý jičín

Byt 3+1, Kopřivnice

Byt 2+1, Suchdol nad odrou

Byt 3+1, Kopřivnice

rd 3+1, Bludovice u nj

designový byt ve Frýdku - místku

mezonetový byt 5+kk v nov. v Kopřivnici 

Byt 2+1, Kopřivnice, ul. Příčná

Pronájem bytu 3+kk Šenov u n. jičína

Prodej domu v Příboře

Byt 3+1, Havířov, ul. dělnická

rd, mosty u jablunkova

rodinný dům 5+2, Kunčice

Pronájem velice prostorného bytu 1+1 o výměře 68 
m2. Byt se nachází ve III. NP bytového domu po rekon-
strukci. Kauce 3 nájmy. Cena uvedena bez energií.

Byt 3+1 v Kopřivnici na ulici K. Čapka v cihlovém 
domě. Byt je po rekonstrukci, 74 m2, komora, samo-
statné plynové topení, velmi klidná lokalita.PENB C

Prodej bytu 2+1 v os. vl. o výměře cca 45 m2 v Such-
dole nad Odrou, ulice Komenského. Nachází se v 1. 
patře nízkopodlažního, v klidné lokalitě obce.

Družstevní byt 3+1 v Kopřivnici, 64 m2, 3NP z 8 NP, 
PVC okna, byt je po úpravách. Dům s výtahem po re-
vitalizaci, vlastní kotelna v domě. 

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

Designový byt v blízkosti Místeckého náměstí v cihlovém domě, ul. Hálkova, 50 m2, os. vl., balkon, 
nadstandardně vybavený, kuchyňská linka firma Hanák s designovým odsavačem par, kvalitní vestavné 
spotřebiče zn. Siemens, pracovní deska nejvyšší kvality firmy Corian. Koupelna s moderními obklady.

Mezonetový byt 5+kk v nové výstavbě, 121 m2, nízkoenergetický dům, 3. NP ze 3, balkón, podlahové topení, vlastní 
parkovací stání. Dokončení ve 12/2018. Klient si vybírá vzhledy interiérů dle svých představ. Nízké měsíční náklady. 

Prodej bytu 2+1 v Kopřivnici, ul. Příčná, cel. plocha 42 
m2, 2 NP/7 NP. V bytě je koupelna se sprch. koutem, 
zánovní kuchyňská linka, omítky, podlahy.

Pronájem bytové jednotky 3+KK o velikosti 103 m2, 
která se nachází ve 3.podlaží cihlového bytového 
domu, stojícího na vlastním oploceném pozemku. 

Prodej RD 3+1 s garáží, pozemek 340 m2, elektřina, 
plyn, obecní vodovod a kanalizace, jímka, nové 
ústřední pl. topení. Dům je v klidnější lokalitě.

Prodej dr. bytu 3+1 s lodžií a balkonem v Havířově – 
Město, ulice Dělnická o vel. 60 m2, 9.p./12p. Nájem 
včetně FO činí 5.100,- Kč. Výhled do okolí.

Nabízíme dvoupodlažní RD v Mostech u Jablunkova 
určený k rekonstrukci (k demolici) s pozemkem 3.368 
m2 a zastavěná plocha 357 m2. Zavedena voda a el..

Prodej dvougeneračního rodinného domu v Kunčicích 
u Bělotína. Stodola, hosp. stavení. U domu je také ro-
zlehlý pozemek o celkové výměře cca 3340 m2.
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775 696 173

775 696 184

775 696 173

775 696 184

775 696 173

775 696 184

775 696 184

775 696 176

775 696 171

775 696 184

Byt 2+1, Such-

775 686 000

775 686 000

775 696 189

4 826 Kč/měsíc

1 250 000 Kč

735 000 Kč

1 340 000 Kč

690 000 Kč

Cena v RK 

3 100 000 Kč

675 000 Kč

11 000 Kč/měsíc

770 000 Kč

690 000 Kč

650 000 Kč

800 000 Kč
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rd 7+2, janovice u Starého jičína

rodinný dům 5+2, Korytná

rd 5+1, Bohumín

Novostavba rd Kopřivnice-dražné

rd v Podlesí u Valašského - Meziříčí

rodinný dům, Sedlnice

Novostavba rodinného dvojdomku Kopřivnice

rodinný dům Hodslavice

rodinný dům 3+1, rybí

rodinný dům 5+2, Zubří

rd 3+1, Hradiště - Těrlicko

rodinný dům 6+1, Střeň

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

Prodej rodinného domu 5+2 v obci Korytná, Uherské 
Hradiště. Dům je podsklepen. Za domem je zahrada 
o výměře 3199 m2, zděný zahradní domek. Veškeré 

Rodinný dům o jedné bytové jednotce 5+1 v Bohumíně. 
Jedná se o starší prvorepublikovou vilku s pěknou zah-
radou. Pozemek 580 m2. Dům je podsklepený.

Pasivní dům 5+kk s garáží, pozemek cca 300 m2, el.,vytápění, ohřev vody=tepelné čerpadlo, stavěno 
nejmodernějšími technologiemi. K dispozici 9/2017.

Prodej RD 2+5 v obci Podlesí u Valašského Meziříčí 
o zast. ploše 126 m2. Jedná se o II. podlažní RD, 
samostatně stojící. Zahrada o vel. 924 m2.

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

Prodej dvojdomku 5+kk, 2 koupelny, garáž, terasa, pozemek 363 m2. Vytápění - elektrokotel nebo tepelné 
čerpadlo, rekuperace, moderní technologie. Domek je umístěn v klidném prostředí v okrajové části města 
Kopřivnice. V přízemí domu je umístěná dvou garáž.

Prodej RD po kompletní rekonstrukci v obci Hodslav-
ice. Dům je dvoupodlažní, podsklepený, zastavěná 
plocha domu cca 127 m2, plocha zahrady 600 m2. 

Prodej RD 3+1 v obci Rybí o zast. ploše 726 m2. Jedná 
se o RD samostatně stojící podsklepený s jedním na-
dzemním podlažím a podkrovím. Zahrada 1454 m2.

Prodej řadového RD v obci Zubří. V domě jsou 2 bytové 
jednotky. Částečně podsklepeno. Na pozemku garáž 
a hospodářská budova. Zahrada má výměru 433 m2.

RD 3+1 s garáží v klidné části Hradiště o zast. ploše 
235 m2. Dům je vytápěný kotlem na tuhá paliva. Na 
pozemku garáž-dílna. Pozemek 5.988 m2.

Dva rodinné domy tvořící jeden celek 3+1 a 3+0 
v obci Střeň, stojící v centru obce. Zastavěná část 
včetně zahrady má rozlohu 1376 m2. Zděná dílna.
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775 696 173

775 696 189

603 918 185

775 696 184

775 686 000

775 696 176

775 696 184

775 696 173

775 696 176

775 696 189

775 686 000

775 696 189

930 000 Kč

1 690 000 Kč

990 000 Kč

3 990 000 Kč

2 300 000 Kč

950 000 Kč

3 990 000 Kč

2 450 000 Kč

950 000 Kč

1 150 000 Kč

Cena v RK 

Cena v RK 

místo pro Vaši 
nemoVitost

 volejte nebo pošlete SMS 
na tel.: 775 696 171
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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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Zahrada, Bludovice u nového jičína

Stavební pozemek, Lichnov

Stavební pozemek, domašov nad Bystřicí

Pronájem kan. prostorů, Havířov - Suchá

Pronájem oP, Frýdlant nad ostravicí

Stavební pozemek, Ženklava

Komerční prostory, ostrava

Pozemek k výstavbě domu, Štramberk

Pronájem Ko, oV - martinov

Pronájem kanceláří, nový jičín

Stavební pozemek, Lichnov

Pronájem kom. prostoru, Havířov-Pr. Suchá

Stav. pozemek, Káňovice (Fm)

Komerční prostory, Havířov - Podlesí

Pronájem kom. prostor, Frýdlant n. ostravicí

Zahrada s možností stavby, klidné prostředí, 692 m2, 
projektová dokumentace na studnu, elektrický sloup 
cca 200 m. Klidné místo.

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

Prodej stavebního pozemku o výměře 1.103 m2 
v obci Domašov nad Bystřicí. Pozemek je rovinný. Na 
pozemku se nachází objekt určený k demolici. 

Pronájem nově zrekonstruovaných kancelářských 
prostorů v Havířově - Suché, nedaleko obchodní zóny 
a centru města. Prostory jsou v uzavřeném areálu.

Pronájem prostor ke komerčnímu využití v centru 
města ve Frýdlantu nad Ostravicí, který je vybaven 
malou výlohou. Velikost prostoru je cca 35 m2. 

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

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

Pozemek 750 m2 k výstavbě domu ve Štramberku, 
elek., vodovod, obecní vodovod, odpad do ČOV. V klid-
ném prostředí, výhledem na Štramberskou Trůbu.

Nabízíme pronájem kom. prostor cca 270 m2 
v  uzavřeném areálu v Ostravě-Martinově. Prostory je 
možné využívat ke skladování, příp. nějaké malovýrobě.

Pronájem kanceláří v reprezentativní, kompletně zre-
konstruované budově s vlastním parkováním v Novém 
Jičíně, ul. Hoblíkova. Výměry od 21 m2 do 35 m2.

Prodej stavebního pozemku o velikosti cca 1.934 m2 
v obci Lichnov. Oplocený pozemek obdélníkového 
tvaru je zařazen do zóny výstavby bydlení.

Pronájem komerčních prostorů cca 266 m2 v Havířově-
Prostřední Suché, kousek od centra Havířova. Prostory 
v uzavřeném, hlídaném areálu s recepci.

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

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

Pronájem komerčního prostoru v atraktivní lokalitě, 
poblíž centra ve Frýdlantě nad Ostravicí o celkové ve-
likosti 42 m2. Prostory mají 2 výlohy. Volné.
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775 696 184

775 696 173

775 696 189

775 686 000

775 686 000

775 696 176

775 686 000

775 696 184

775 686 000

775 696 173

775 696 176

775 686 000

775 686 000

775 686 000

775 686 000

180 000 Kč

Cena v RK 

99 000 Kč

90 Kč/m2/měsíc

4 500 Kč/měsíc

420 Kč/m2

50 Kč/m2/měsíc

580 000 Kč

650 Kč/m2/rok

6 000 Kč/měsíc

650 Kč/m2

75 Kč/m2/měsíc

630 000 Kč

1 050 Kč/m2/rok

5 700 Kč/měsíc
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Pokud u nemovitosti chybí tato informace, tak je automaticky uvedena nejnižší třída G.
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Pronájem kom. prostor, Frýdlant n. ostravicí

Kom. objekt orlová

Pronájem oP, Havířov-Permon

Pronájem komerčních prostor Petřvald u mošnova, okr. nový jičín

Pronájem kom. prostoru, nový jičín

Komerční objekt, javorník-Ves

Kom. prostor, ostrava-martinov

Komerční nemovitost, Horní město

Pronájem kom. prostoru, Kopřivnice

Pronájem kom.prostoru, nový jičín

Pronájem komerčního prostoru v atraktivní lokalitě, 
poblíž centra ve Frýdlantě nad Ostravicí o celkové ve-
likosti 42 m2. Prostory mají 2 výlohy. Volné.

Prodej areálu firmy P E T A X a.s. situovaný ve slepé ulici Nad poštou po její pravé straně sestává z několika objektů. Původní objekty z první poloviny 20. století doplněné 
o pozdější přístavby. Ve dvoře jsou k tomuto objektu přistaveny přízemní garáže. Pozemek 1 227m2.

Nabízíme k pronájmu prostor ke komerčnímu využití 
v lukrativní části Havířova v obchodním komplexu 
"Permon".  Celková velikost prostoru je 300 m2.

Pronájem části prostor bývalého masokombinátu Moravan Petřvald. Jedná se o několik budov, které jsou 
vzájemně propojeny. Dříve v těchto prostorách byla porážka dobytka, výroba masa, sklady, expedice, údržba, 
administrativa, apod. V prostorách jsou nákladní výtahy, expediční rampy, v části rovněž chladicí boxy. Cel-
kem se jedná o 1.200 m2 výrobních a skladovacích prostor vč. zázemí, dále parkovací a další plochy. Prostory 
jsou vhodné pro skladování nebo výrobu potravin, případně jiné využití. Možno pronajmout část prostor dle 
dohody.

Pronájem komerčního prostoru v obch. domě v cen-
tru Nového Jičína. Prostory jsou celé prosklené, 
výměra 44 m2, v 1.patře zavedeného obch. domu. 

Prodej komerční budovy v okrajové části Javorníku-
Ves. Zastavěná plocha činí 1063 m2, nezastavěná část 
pozemku má plochu cca 10.000 m2. 

Pronájem komplexu kom. prostor o celk. ploše 280 m2 
v přízemí budovy v Ostravě-Martinově. Topení dálko-
vé, soc.zázemí. Velmi dobrá dopravní dostupnost.

Prodej komerční nem. v Horním Městě. V budově se 
nachází funkční restaurace a v minulosti sloužila také 
jako hotel. Kapacita restaurace je 100 míst.

Pronájem komerčního prostoru v Kopřivnici o výměře 
68 m2. Prostor s výlohou, v dobrém stavu, se soc. 
zařízením, plynový kotel. K dispozici od 7/2017.

Pronájem komerčního prostoru o výměře 331 m2 v 1. 
patře obchodního domu v centru Nového Jičína. Dva 
vchody do prostoru. K dispozici ihned.
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775 686 000

603 918 185

775 686 000

775 696 173

775 696 189

603 825 247

775 686 000

775 696 189

775 696 176

775 696 173

5 700 Kč/měsíc

Cena v RK 

27 000 Kč/měsíc

6 600 Kč/měsíc

1 900 000 Kč

Cena dohodou

24 969 Kč/měsíc

850 000 Kč

Cena v RK 

Cena v RK 
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Celkem k dispoziCi 9 bytů + nebytové prostory
Nabízíme byty o dispozicích:
3x 4+kk  /  3x 5+kk mezonet  /  3x 6+kk se zimní zahradou
+ nebytové prostory (vhodné pro ordinaci, služby apod.) 
předpokládaný termín dokončení 12/2018.

NOVÉ BYDLENÍ V KOPŘIVNICI
výstavba 3 bytových domů v lokalitě ulic Česká a družební
předpokládaný termín dokončení 12/2018.

Kontakt na makléře
Monika Obert  /   775 696 184  /  obert@rkclaris.cz  /  www.rkclaris.cz

     



Každý z vás žije svůj 
vlastní příběh...
Pomůžeme vám najít řešení vaší 
osobní situace, abychom společně 
napsali příběh s dobrým koncem.

Víme, co jako
zákazník potřebujete. 
Odborný a zároveň citlivý přístup 
k vašim požadavkům je nedílnou součástí 
našich služeb.

Nechte naše zkušenosti 
pracovat ve váš prospěch. 
Prodej či koupě nemovitosti 
je důležitý krok, který může 
na dlouhou dobu ovlivnit váš život. 

Stejně jako v rodině
hledáme nejlepší řešení
pro všechny zúčastněné.

13 let praxe v realitách 
                 

zkušenosti z pohledu 
klienta

                  
osobní přístup

                  
realitka, jakou

chcete mít

+

+

=

775 696 171

info@rkclaris.cz


