
Cena v RK

Rodinný dům 5+kk s garáží, Kopřivnice

775 696 184

Lukrativní nabídka poloviny dvojdomku s dis-
pozicí 5+kk s garáží v Kopřivnici, celkový poze-
mek je 661 m2. U domu je terasa navazující na 
obytnou část domu, na ni navazuje příjemně 
osázená zahrada s bazénem s filtrací, dále ven-
kovní krb a zahradní domek. Dům je napojen 
na elektřinu, obecní vodovod a kanalizaci. 
Dům je kolaudován v roce 1992, v roce 2016 
proběhla výměna oken, zateplení, výměna 
kotle a renovace venkovního bazénu, v  roce 
2001 výměna krytiny zn. Bramac. Vytápění 
je ústřední plynové a je možnost využití 
vnitřního krbu. PENB se zpracovává.
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Dům s dispozicí 4+1 a prosklenou zimní zahradou, kterou lze také využívat jako obyt. 
místnost. Hospodářská budova se 3 garážemi. Dům je podsklepen, pozemek cca 750 
m2, vytápění domu a ohřev vody je řešen efektivním tepelným čerpadlem, dále je in-
stalována rekuperační jednotka. Dům je napojen na IS. Dům je po celkové rekonstrukci. 

775 696 184 5 190 000 Kč

Rodinný dům 4+1, Kopřivnice, ul. Česká
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 RD je koncipován jako dvougenerační se dvěma bytovými jednotkami. V přízemí se 
nachází kompletní bytová jednotka 2+1, koupelna s vanou a sprchovým koutem. 
V 1.NP kompletní bytová jednotka 4+1, koupelna s vanou a technické místnosti. 
Dům je částečně podsklepen, vytápění plyn + TP, ohřev vody bojlerem. Prostorná 
půda s možností dalšího využití. 775 696 174 2 950 000 Kč

Rodinný dům, Bartošovice
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Klasifikační třída PENB 
(Průkaz energetické
náročnosti budovy)*

Vaše rodinná realitka.
www.rkclaris.cz



Ing. Alan Holiš, MBA
jednatel

  holis@rkclaris.cz

Nově nás najdete 
na adrese:

Štefanikova 570/25, 
Kopřivnice

(naproti obchodnímu domu Lidl)

POBOČKA 
KOPŘIVNICE

Vážení čtenáři, milí klienti, 
možná se jako mnoho dalších lidí zabýváte myšlenkou na prodej 
své nemovitosti a pořízení nového, lepšího či vhodnějšího bydlení. 
Rozhodnutí to jistě není jednoduché. Ovlivní váš život na mnoho let 
a změní jeho kvalitu v mnoha směrech. Promění se vaše vztahy -ne-
jen ty sousedské, ale dost možná i ty rodinné. Zásadní vliv na takové 
rozhodování mají bezpochyby finance. Dalšími faktory, které je třeba 
brát v úvahu, je vývoj realitního trhu, šíře nabídky, ceny nemovitostí, 
ale i vše, co s pořízením bydlení souvisí.

S rozhodnutím, jak chcete váš život prožít, vám nepomůžeme. Je jen 
na vás, jestli upřednostníte život v rodné vesnici, nebo se chcete spíše 
přestěhovat do města. Zda vás láka žít v bytě nedaleko centra, nebo 
spíše v chalupě na samotě u lesa.  Každý z nás má jiná přání, potřeby 
a představy o svém životě a tedy i o bydlení. 

Jsme ale připraveni vám pomoci se vším, co pomůže vaši myšlenku na 
nejlepší možné bydlení uskutečnit a týká se realitního trhu a souvise-
jících oblastí. 

Prodej či koupě nemovitosti je většinou rozhodnutí dlouhodobé 
a zásadní.  Průměrná česká domácnost na pořízení průměrného bytu 
vynaloží 6,6 násobek čistého ročního příjmu. Přesto stále mnoho lidí 
věří, že takto zásadní krok zvládnou bez odborných znalostí. Že je to 
jen o plácnutí inzerátu na internet a sepsání vzorové kupní smlouvy.

Jenomže … víte například…
•	 že podle stávající legislativy můžete koupit například byt s dluhy, 

které pak budete muset uhradit? 
•	 že pokud při prodeji nemovitosti nepředáte kupujícímu PENB, 

nebo ho neupozorníte na závady nemovitosti, může pak od 
kupní smlouvy bez sankce odstoupit?

•	 že pokud „výhodně“ koupíte nemovitost od osoby, která pak 
následně skončí v insolvenci, může být prodej nemovitosti 
zpětně (třeba až za 2 roky) zneplatněn? 

•	 jaký je rozdíl mezi zákonným a smluvním předkupním právem 
a jak se s nimi vypořádat? 

•	 jaká zásadní omezení zavedla a dále připravuje ČNB pro 
financování koupě nemovitostí, a co to pro Vás může znamenat?  

Jen velmi málo lidí mimo obor si dokáže na tyto a další důležité 
otázky, které prodej či koupi nemovitosti provází, odpovědět. Je 
to logické a naprosto v pořádku. Každý se výborně orientuje v tom, 
co denně využívá ve své profesi či životě. My realiťáci si také ne-
cháváme servisovat auta u odborníků, protože jim nerozumíme, 
webové stránky nám vytvoří firma, která se tímto oborem zabývá, 
a zuby si necháváme spravovat u zubaře. Každý prostě dělá to, co 
perfektně umí. 

My jsme připraveni poskytnout odborný servis těm, kteří si váží 
svého času, stejně jako my. Těm, kteří se chtějí soustředit na to, co 
umí nejlépe a ocení tak profesionální servis v oblastech, které jsou 
pro ně neznámé. 

Za Claris realitní kancelář s.r.o.
Ing. Alan Holiš, MBA

TEN dělá TO, A TEN zAs TOhlE...



























K Nemocnici 166/14 (naproti České pošty), 741 01 Nový Jičín
 775 696 171  info@rkclaris.cz  www.rkclaris.cz

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

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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Pronájem bytu 2+1, ostrava

Prodej b. 3+1 v Budišově n. Budišovkou

Byt 2+1, Kopřivnice, ul. Zdeňka Buriana

Byt 3+1 v os.vl., Kopřivnice, ul.Sadová

Byt 3+1, Kopřivnice, ul. Kadlačkova

Podnájem bytu 2+1, nový jičín

Byt 2+1, Kopřivnice, ul. Zdeňka Buriana

Byt 2+1, Kopřivnice, ul. Kadláčkova

Byt 3+1 Kopřivnice, ul. Pod Zahradami

Byt 2+kk, ostrava- Hrabůvka

Pronájem velmi pěkného bytu 2+1 s balkónem, ul. Pa-
trice Lumumby. Dům, ve kterém se byt nachází, i samot-
ný byt jsou rekonstruovány. Byt.jádro je zděné.

Prodej bytu 3+1 v os. vlastnictví na ul. Č. armády 
v Budišově nad Budišovkou. Byt je s balkonem, plo-
cha 69 m2 a nachází se ve 3. p., cihlového domu.

Prodej dr. bytu 2+1 v Kopřivnici, 2.p./2.p. Prostorný, 
udržovaný byt 56 m2 včetně příslušenství, oriento-
vaný na JZ, plastová okna, zděná koupelna.. 

Byt v os. vlastnictví 3+1 v Kopřivnici na ul. Sadová, 72 
m2, 4.NP./4.NP. Byt v původním stavu, orientovaný na 
východ a západ, bez kuchyňské linky.

Byt v os. vl. 3+1 po rekonstrukci 69 m2, Kopřivnice, 
3.NP z 8, PVC okna, zděná koupelna, kuchyňská linka 
se spotřebiči, vlastní kotelna v domě.

Podnájem družstevního bytu 2+1 v Novém Jičíně. 
Podlahová plocha bytu cca 48m2, umístění 4.p/4.p 
(bez výtahu). Byt se pronajímá z větší části zařízený.

Byt 2+1 v dr. vl. Kopřivnice, Z. Buriana, 52 m2, 1. NP/ 3 
NP, PVC okna. Velmi klidná lokalita, byt situovaný na 
východ a západ, nízké měsíční platby.

Družstevní byt 2+1 s balkonem, Kopřivnice, ul. 
Kadláčkova, 6 patro, bezbariérový přístup, 52 m2, 
v blízkosti centra, PVC okna.  Nízké měsíční platby.

Družstevní byt 3+1 s možností převodu do osobního 
vlastnictví. 74 m2, 3.NP z 8, PVC okna, prosklená 
lodžie, slunný byt,  klidná lokalita.

Prodej dr. bytu 2+kk, o vel. 48,5 m2 se zasklenou 
lodžií v blízkosti Bělského Lesa. Byt se nachází v revi-
talizovaném domě, po částečné rekonstrukci.
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603 918 185

775 696 189

775 696 176

775 696 176

775 696 184

775 696 173

775 696 184

775 696 184

775 696 184

603 825 247

9 000 Kč

550 000 Kč

930 000 Kč

1 190 000 Kč

1 490 000 Kč

11 000 Kč/měsíc

Cena v RK

880 000 Kč

1 090 000 Kč

695 000 Kč

místo pro Vaši 
nemoVitost

 volejte nebo pošlete SMS 
na tel.: 775 696 171
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Byt 3+1 s garáží, nový jičín, ul. dvořákova

Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví v Novém Jičíně, o vel. 73m2 v revitalizovaném domě po celkové rekon-
strukci. Dům je zateplený s novými balkóny a novým výtahem. Samotný byt je ve 2. podlaží, má plastová okna, 
rekonstruované jádro vč. nových rozvodů, kuchyňskou linku na míru, zaklenou lodžii, apod. K bytu se dále 
prodává garáž v blízkosti bytu s vydlážděnou podlahou, zavedenou elektřinou a vodou. V případě potřeby 
Vám zajistíme vhodný způsob financování s příznivou úrokovou sazbou.

C

775 696 173 Cena v RK

3



























K Nemocnici 166/14 (naproti České pošty), 741 01 Nový Jičín
 775 696 171  info@rkclaris.cz  www.rkclaris.cz

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

Pr
o

d
eJ

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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rodinný dům, Starý jičín

rodinný dům s garáží, odry

rd, Mosty u jablunkova

rodinný dům, orlová

novostavba pasivního rodinného domu 6+kk Kopřivnice  

rodinný dům, Štáblovice

rd 3+1, Bravantice 

novostavba rodinného dvojdomku Kopřivnice

rodinný dům, Přibyslavice u jihlavy

rodinný dům, Štáblovice

rodinný dům 4+2, Suchdol nad odrou

Chatka s pozemkem, Kopřivnice

Prodej RD o dispozici 3+1 ve Starém Jičíně. Nepod-
sklepený, cihlový dům je ve špatném technickém 
stavu, určen k celkové rekonstrukci.

Prodej samostatně stojícího RD s dispozicí 4+1 a garáží v Odrách, zast. plochou cca 140 m. Atypická, architek-
tonicky zajímavě řešená vila ve tvaru L. Dvoupodlažní dům je ve velmi dobrém technickém stavu. Výměra 
pozemků činí 940 m2. Jedná se o velmi zajímavou nemovitost v klidné části města. 

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..

Nabízíme rozestavěný samostatně stojící RD o dispo-
zici 6+1, který se nachází v řadové zástavbě v Orlové. 
K domu náleží rozlehlá zahrada a sad.

Prodej řadového pasivního domu 6+kk s garáží. Pozemek 300 m2, napojení na veřejný vodovod, kanalizaci a 
elektřinu. Vytápění a ohřev vody je zajištěn tepelným čerpadlem, větrání je podpořeno rekuperační jednotkou 
s možností otevírání oken. Domek je stavěn nejmodernější technologií.

Prodej RD v obci Štáblovice. Zděný rodinný dům 1+1 
k celkové rekonstrukci o zastavěné ploše 271 m2. 
K domu náleží zahrada o velikosti 191 m2.

Prodej RD s pozemkem 598 m2. Rodinný dům je prona-
jat s čistým ročním výnosem 82.800,- Kč. Nájemní sm-
louva končí 05/19. Vhodné jako investice.

Prodej dvojdomku 4+kk s garáží a terasou - pasivní dům. Pozemek 363 m2, napojení na veřejný vodovod, 
kanalizaci a el.. Vytápění a ohřev vody je možno elektrickým kotlem nebo tepelným čerpadlem, větrání je 
podpořeno rekuperační jednotkou s možností otevírání oken. V přízemí domu je dvou garáž.

Prodej RD 2+1 v Přibyslavicích u Jihlavy. El., odpad je 
napojen na kanalizaci. Plyn na pozemku. Dům není 
podsklepen. Celková plocha pozemku 560 m2.

Rodinný dům se zahradou ve Štáblovicích o zastavěné 
ploše 175 m2. Zděný dům  je dvougenerační o veliko-
sti 2x 3+1, podsklepen, s garáží a verandou.

Prodej rodinného domu 4+2 v Suchdole nad Odrou 
o zastavěné ploše 775 m2, předzahrádkou o velikosti 
144 m2 a udržovanou zahradou o velikosti 1.400m2.

Pozemek 1869 m2, klidné, slunné místo na okraji 
Kopřivnice, možnost připojení elektřiny a plynu, 
chatka 25 m2, venkovní posezení, altán, suché WC.
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775 696 173

775 696 174

775 686 000

603 918 185

775 696 184

775 696 176

775 696 189

775 696 184

775 686 000

775 696 176

775 696 176

775 696 184

250 000 Kč

3 200 000 Kč

650 000 Kč

2 100 000 Kč

4 990 000 Kč

590 000 Kč

1 290 000 Kč

3 990 000 Kč

630 000 Kč

1 800 000 Kč

1 650 000 Kč

960 000 Kč

 inveStiCe
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Stavební pozemek 1809 m2, Ženklava

Prodej pozemků Hostašovice

Zahrada 830 m2, Kopřivnice

Pronájem neb. prostorů v Havířově

Prodej komerčního objektu, olomouc Holice, U Cukrovaru

Pozemek 3914 m2, Bartošovice

Pronájem komerčních prostor, ostrava

Pozemek k výstavbě domu, Štramberk

Pronájem kan. prostor, Hoblíkova

Stavební pozemky 1704m2, Píšť

Prodej kom. objektu nový jičín

Stavební pozemky Bartošovice

Pronájem kom. prostoru, nový jičín

Prodej bytu 4+kk, Kopřivnice, ul. Česká

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. 

Prodej dvou pozemků v Hostašovicích, výměry parcel 
3982 m2 a 5950 m2, z nichž cca 1/3 z výměr  je územ-
ním plánem určena pro zástavbu RD.

Prodej pozemku o výměře 830 m2, možnost napojení 
na elektřinu, obecní vodovod. Pozemek je v klidném 
prostředí s pěkný výhledem. 

Pronájem nebytových prostorů o vel. 64 m2 ve II. 
podlaží polyfunkčního domu v centru Havířova. Ne-
bytový prostor má 3 kanceláře a soc. zařízení.

Prodej komerčního objektu v okrajové části obce Olomouc–Holice, U Cukrovaru, o zast. ploše 1.648 m2 + 
manipulační pl. 71 m2 (celková pl. 1.719 m2). Stavba je dvoupodlažní, disponuje výtahem s nosností 2000 kg. 
Vedle budovy jsou parkovací místa cca pro 40 vozidel. Nákladní rampa. Areál je oplocený. 

Prodej staveb. pozemku v Bartošovicích s výměrou  
3914 m2. Příjezd po obecní komunikaci, voda a ka-
nalizace u pozemku, elektřina v dosahu. Pěkné místo.

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

Pozemek 1500 nebo 750 m2 k výstavbě domu ve 
Štramberku, u pozemku elektřina, veř. vodovod 1502 m. 
V klidném prostředí, výhledem na Štramberskou Trůbu.

Pronájem kanceláří od 21 m2 - 35 m2 v reprezenta-
tivní, kompletně zrekonstruované budově s vl. parko-
váním v Novém Jičíně, ul. Hoblíkova.

Nabízíme prodej dvou sousedících st. pozemků, 
každý o rozloze 852 m2, velikost obou pozemků cel-
kem je 1.704 m2 v místě, kde se postupně stavějí RD. 

Prodej kom. objektu v Novém Jičíně, ul. Riegrova. Bu-
dova s č. popisným, stavba pro obchod, má zastavěnou 
plochu 49 m2. Vhodné pro drobnou provozovnu

Prodej stavebních pozemků v Bartošovicích s celko-
vou výměrou cca 3500 m2. Pozemky se nacházejí 
v intravilánu obce. Příjezd po obecní komunikaci. 

Pronájem kom.prostoru v centru Nového Jičína, ul. 
Žerotínova. Prostory o vel. cca 200 m2 se nachází 
v přízemí zrek. domu, vstup z frekventované ulice.

Byt 4+kk v nové výstavbě v bytovém domě v Kopřivnici, 
plocha 94,8 m2, nízkoenergetický dům, podlahové to-
pení, vlastní parkovací stání. Klidná lokalita.
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775 696 176

775 696 174

775 696 184

775 686 000

775 696 189

775 696 176

775 686 000

775 696 184

775 696 173

603 918 185

775 696 174

775 696 174

775 696 173

775 696 184

400 Kč/m2

Cena v RK 

290 000 Kč

13 500 Kč/měsíc

Cena v RK

500 Kč/m2

50 Kč/m2/měsíc

650 Kč/m2

155 Kč/m2/měsíc

890 Kč/m2

330 000 Kč

1 500 000 Kč

Cena v RK 

2 650 000 Kč

5



Naši spokojení klienti

více na: www.rkclaris.cz/reference/6



Poslední volné byty:

 1x 5+kk se zimní zahradou a zahrádkou
 1x 6+kk mezonetový byt se zimní zahradou
 3x 5+kk mezonetový byt
 2x nebytové prostory od 60m2 – 86m2.

Cena včetně podlah, dveří, obkladů a zařizovacích  
předmětů - zájemce si vybírá, dle svých představ.

NOVÉ BYDLENÍ V KOPŘIVNICI
Výstavba nových bytových domů v lokalitě ulic Česká a Družební
Ve vástavbě.

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

ilustrační foto



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


