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Poboèka Hodonín, Národní tøída 16, Tel.: 518 345 345
Mùžete nás kontaktovat také v Kyjovì, Jungmannova 24/32, tel. 518 614 205

HODONÍNSKO

BRECLAVSKO
Anton Vávra 605 207 131

Jmenuji se Anton 
Vávra a pracuji v 
Reality GAIA 6 let. 
M a j í  m ì  r á d i  
senioøi a klienti, 
kteøí ocení mùj 

peèlivý pøístup k zakázce. 
Jsem slovenský obèan a proto 
se také specializuji na prodej 
nemovitostí v pøíhranièních 
oblastech Slovenska. Z 
dalších mých pøedností je 
orientace na pronájmy bytù 
na Hodonínsku a Veselsku.

8  let v oboru

Markéta Kolaciová 605 248 202
Již 14 let je mým 
úkolem zabezpeèit 
pro klienty Reality 
GAIA, spol. s r.o 
bezpeèný nákup, 
prodej, èi pronájem 

nemovitostí svým dohledem na 
prùbìh obchodních pøípadù a 
konzultacemi. Smyslem mé práce 
j e  d o s a ž e n í  m a x i m á l n í  
spokojenosti všech zúèastnìných 
stran. Díky své dlouholeté praxi 
Vám ve spolupráci s celým 
týmem Reality GAIA, spol. s r.o. 
zaruèuji ten nejvyšší standard 
odvedené práce.

14  let v oboru

*** Chcete prodat? Volejte  ***  *** Chcete prodat? Volejte  ***800 10 10 62  800 10 10 62Minimax online: http//www.realitygaia.cz/pdf/minimax.pdf

Pavel Stix 605 207 132

Jmenuj i  se  
Pave l  S t i x ,  
mám ve lmi  
solidní právní 
z á k l a d y ,  

obrovskou chu� nìco 
dokázat a vitalitu mládí. 
Budete pøekvapeni, s 
jakým nasazením a chutí 
budu pro Vás pracovat. 
Dejte šanci mládí!

NABÍDKA BYTÙ V HODONÍNÌ!

OD 1. 1. 2014 PLATÍ NOVÝ OBÈANSKÝ ZÁKONÍK

*** Chcete prodat? Volejte  ***  *** Chcete prodat? Volejte  ***800 10 10 62  800 10 10 62Minimax online: http//www.realitygaia.cz/pdf/minimax.pdf

Zn.: 13H195RD

Hodonín

Nabízíme RD na ulici Dukelských hrdinù 
v Hodonínì. Dùm prošel v roce 2007 
komplexní rekonstrukcí, má plastová 

okna  plovoucí podlahy v pokojích, nové 
rozvody elektøiny, vody a odpadu. 
Vytápìn je podlahovým topením 

v koupelnì, krbem s prùduchy vedoucími 
do pokojù a ústøedním topením.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 2.398.000,- Kè

stix@realitygaia.cz

Zn.: 13H295BO

Hodonín

Zn.: 13H299DB

Hodonín
Nabízíme prostorný byt 3+1 v OV 
umístìný ve 3. NP revit. domu na 

Brandlovì ulici. Byt prošel rekonstrukcí 
a nabízí 83 m2 podlahové plochy + 

sklepní kóje. Disp. øeš.: chodba, 
kuchynì, tøi pokoje, koupelna, WC, 
lodžie. Podlahy: parkety v pokojích, 

PVC v  kuchyni, dlažba v bytovém jádru.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 1.095.000,- Kè

Nabízíme prostorný zrekonstruovaný byt 
3+1 v Hodonínì na sídlišti jihovýchod, 
o velikosti 74 m2. Disp. øeš.: prostorná 

chodba (protihlukové, protipožární 
dveøe), koupelna, WC, kuchynì, jídelna, 

obývací pokoj, pracovna, ložnice 
s lodžií. Nové podlahy, plastová okna, 

nábytek na míru.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 1.199.000,- Kè

Zn.: 14H007BO

Hodonín

Zn.: 13K173RD

Hodonín

Nabízíme k prodeji podkrovní byt v OV 
3+1 umístìný ve 4.NP zdìného bytového 

domu se sedl. støechou. Byt prošel 
kompletní rekonstrukcí na kterou byly 

použity kvalitní materiály. Disp.: 3 
pokoje, kuchynì s jídelním koutem a 

balkonem, koupelna s vanou, samostatné 
wc, chodbu s vestavìnou skøíní.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 1.850.000,- Kè

Zn.: 13H345RD

Lužice

Nabízíme k prodeji dvougeneraèní 
bydlení v klidné èásti obce Lužice, 

tvoøené rodinným domkem o velikosti 
2+1 v pøední èásti, výminkem o 

velikosti 3+1 v zadní èásti, dvorkem, 
dvìma sklady, garáží a zahrádkou o 

výmìøe 127 m2. Jak pøední domek tak 
výminek jsou èásteènì zatepleny.

Kontakt: 605 207 132
Cena po slevì: 895.000,- Kè

Zn.: 14H016RD

Rohatec

Nabízíme k prodeji rodinný dùm 
o velikosti 4+1 v centru Rohatce 

se zahradou, samostatnì pøístupnou 
restaurací, venkovní zahrádkou, 

nedokonèenou kuželnou a prostory 
vhodnými k dobudování dalšího 

ubytování. Více informací pøi prohlídce 
nemovitosti za úèasti makléøe a majitelù.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 2.990.000,- Kè

Zn.: 13K121RD

Ježov

Nabízíme k prodeji dùm se zahradou 
3+1, v dobrém technickém stavu, 

podsklepený, napojený na IS, má velký 
prùjezd, sloužící i jako garáž. Po pravé 

stranì domu v pøední èásti je velká 
místnost, která se využívala jako hospoda 

a prodejna. Za domem je prostorná 
zahrada a hospodáøské místnosti.

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 590.000,- Kè

Zn.: 14K035RD

Valtice

Moc pìkné, nové bydlení v domì 3+kk 
se zahradou, v klidné ulici v øadové 
zástavbì. Dùm probìhl kompletní 

velkou rekonstrukcí v r. 1996 a další 
èást rekonstrukce v r. 2001. Je èásteènì 

podsklepený. Dùm velmi prakticky i 
nadèasovì øešený a je stylovì zaøízený. 

Jedná se o ojedinìlou nabídku.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 2.380.000,- Kè

Nabízíme k prodeji luxusní, stylovou, moc pìknou vilku 
4+1, samostatnì stojící, ve velmi klidné lokalitì 
na okraji Valtic. Do zahrady je velký obýv. pokoj 

s krbem a vstupem na terasu a zahradu, do ulice je moc 
pìkná kuchyò s jídelnou. V koupelnách podlah. topení. 

V celém domì jsou eurookna.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 4.200.000,- Kè

VELKÉ NEBEZPEÈÍ ŠKOD, PORAÏTE SE U NÁS

Pro klienta hledáme 
ve vinaøské trati 

Mutìnice pozemek
o výmìøe min. 

3000 m2 pro novou 
výsadbu vinohradu. 
Prosíme, nabídnìte 

605 207 131

Hledáme pro klienta 
byt (vìtší 2+1 až 3+1) 
nebo rodinný domek k 
pronájmu v Hodonínì 
a okolí s cenou nájmu 
do 10.000,- Kè vèetnì 

inkasa. Volejte 
605 207 132

Pro klientku hledáme 
vinný sklep s obyvatel-

ným nadsklepním 
prostorem napojeným na 
IS. Lokalita Bøeclavsko, 
Hodonínsko, Podluží. 

Cena do 1.000.000,-Kè. 
Volejte 605 207 131

Paní se svým synem 
hledá menší rodinný 

domek v Koryèanech a 
okolí. Velikost 2+1 max. 
3+1. Menší  zahrádka - 
není podmínkou. Prosím 

nabídnìte na tel.: 
605 248 205

Pro klienta hledáme byt 
2+1 v osob. vlast., v max. 
6. NP. Podmínkou  výtah, 
lodžie, zdìné jádro. V 
Hodonínì - Brandlova, 
Bažantnice v okolí OD 

Marína, nám. Osvobození. 
Do 800.000,- Kè. Volejte 

605 207 131

Poptáváme byt 1+kk 
nebo 1+1 v Hodonínì, 
max. v I. nebo ve II. NP 

domu s výtahem. 
Podmínkou balkon nebo 
lodžie, klidná lokalita. 
Prosíme nabídnìte na 

tel.: 605 248 202. 

Pro klienta hledáme 
3+1byt výmìnou 

za 2+1 v Hodonínì. 
Klient nabízí byt v 

lokalitì Jižní mìsto. 
Nabídnìte prosím 
na 605 207 131

Hledáme pro klienta 
byt k pronájmu v 

Hodonínì, 2+1 až 3+1 
s plochou alespoò

55m2 s cenou nájmu 
do 8.500,- Kè vèetnì 
inkasa. Informujte se 
na tel.: 605 207 132

Zn.: 14H054BO

Hodonín

Zn.: 14H080BO

Hodonín

Zn.: 14H040BO

Hodonín

Zn.: 14H048BO

Hodonín

Zn.: 13H234BO

Hodonín

Zn.: 13K114PO

Hodonín

Zn.: 13H364PO

Hodonín

Zn.: 14H024BO

Hodonín

Zn.: 14H046RD

Lužice

Nabízíme k prodeji byt v blízkosti 
centra mìsta. Byt 1+1 v osobním 

vlastnictví umístìný v 1. nadzemním 
podlaží zdìného bytového domu na 

ulici Úprkova prošel èásteènou 
rekonstrukcí (plastová okna, snížené 

stropy). Výhodou vlastní lokální 
plynové vytápìní.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 720.000,- Kè

Byt 2+1 v OV ve 3. NP zdìného domu 
na ulici Patoèkova v Hodonínì. Byt 

prošel rekonstrukcí - nové dveøe 
s obložkami,  kuchyòská linka se 

zabudovanými spotøebièi. Vstup pøes 
velkou chodbu se zabudovanou šatní 

skøíní. Z chodby vstup do jednotlivých 
pokojù, kuchynì, koupelny a šatny. 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 995.000,- Kè

Nabízíme k prodeji netradiènì øešený 
byt o velikosti 4+1 v Hodonínì na ulici 

Cihláøská ètvr�. Byt s PP 72 m2 se 
nachází ve IV. NP revit. domu a nabízí 

vstupní chodbu, zdìné bytové jádro 
se sam. WC, obývací pokoj s jídelním 
koutem, u kuchyni se spíží, dva dìtské 

pokoje a ložnici s balkonem.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.385.000,- Kè

Nabízíme k prodeji prostorný byt 
o velikosti 1+1 nedaleko centra Hodonína 
na ul. Slavíkova. Byt se nachází ve zvý-
šeném pøízemí èásteènì revitalizovaného 

cihlového domu. Mìsíèní náklady na 
bydlení cca 3.300,- Kè. Dispozice: 

vstupní chodba, koupelna s vanou a WC, 
kuchynì, pokoj.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 640.000,- Kè

Nabízíme k prodeji podkrovní, modernì 
vybavený byt 5+kk,  131 m2, v osob. 

vlastnictví, umístìný ve 3. patøe zdìného 
byt. domu (kolaudován v r. 2005), 

na ulici Mìš�anská. Byt je vybavený 
zabezpeè. zaøízením, je vytápìn krbem 

a kombinací podlah. a ústøedního topení 
z vlastního plynového kotle.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 2.740.000,- Kè

Nabízíme k pronájmu nebyt. prostory 
v centru Hodonína na Námìstí 

17. Listopadu. Prostory se sestávají 
ze vstupu, centrální místnosti (51 m2), 

dvou kanceláøí (12 m2 a 13 m2), 
kuchyòky a sociálního zaøízení. Výše 

nájmu èiní 13.000,- Kè mìsíènì + 
2.500,- zálohy na energie.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 13.000,- Kè/mìs.

Nabízíme k prodeji RD v Lužicích 
k okamžitému nastìhování. Dùm 

o velikosti 3+1 je bez zahrádky a nachází 
se blízko centra obce. Disp.: zádveøí, 

kuchynì, koupelna s WC, ložnice, dìtský 
pokoj a obývací pokoj s krbem s prùdu-

chy do všech místností. Na pozemku 
nachází i starší RD - výminek.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.349.000,- Kè

Zn.: 13K139RD

Žeravice

Zn.: 13K138RD

Žeravice

Zn.: 14K037RD

Lovèice

Zn.: 14K003DB Zn.: 14H084PO Zn.: 13H076PO

Dražùvky Mutìnice Hodonín

Nabízíme pìkný byt 3+1 o výmìøe 
cca 64 m2 v Dražùvkách, což je 45km 

od Brna a 12 km od Kyjova. Byt se 
nachází v 2 NP, má plastová okna, dva 
sklepy o výmìøe cca 10 m2 a zahradu. 

Byt je udržovaný, v pokojích jsou 
parkety a za bytovým domem je 
zahrada, kde je možno parkovat.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 660.000,- Kè

Zn.: 13K288RD

Mikulèice

Zn.: 14H039PO

Terezín

Zn.: 13K225RD

Morùvky
Nabízíme luxusní vilu v pìkné, klidné 

lokalitì 7+1 s vysázenou, krásnou 
zahradou. Dùm je podsklepený. 

Všechny rozvody plynu, vody a okapù 
v mìdi. Podlahy èásteènì ze døeva - 

masiv, dlažba z Itálie a koberce. Dveøe 
a okna døevìné- masiv. V garáži  

parkování pro 4 auta + montážní jímka. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 5.200.000,- Kè

Rodinný dùm 4+1 s menší zahrádkou. 
Nachází se ve velmi klidné ulici, 

pøízemní, èásteènì podsklepený dùm se 
sedlovou støechou.  V pøední èásti jsou 2 
pokoje, do zahrady jsou taktéž 2 pokoje, 
kuchyò, koupelna + WC. Za domem je 

menší zahrádka s hospodáøskou 
budovou, parkovat lze pøed domem.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 350.000,- Kè

Nabízíme rozestavìný patrový dùm- 
hrubou stavbu, který se nachází v klidné 
ulici. Dùm je podsklepený, má pøízemí 
a patro- pøední vestavbu se sedlovou 

støechou, za domem je zahrádka. Dùm 
je napojen na plyn a kanalizaci. Garáž 
lze vybudovat vedle domu. Je možné 

pøikoupit i vedlejší stavbu.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 380.000,- Kè

Nabízíme k prodeji pøízemní dùm 2+1, s 
dvorkem a zahradou, který se nachází v 
lokalitì Putánka. Dùm má menší garáž, 
která je v souèasné dobì využívána jako 

tech. místnost. Za obytnou èástí je 
pìkný zatravnìný dvorek s hosp. 
budovou a terasovitým terénem. 
Výhodou kamna na tuhá paliva. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 580.000,- Kè

Nabízíme k pronájmu reprezent. 
komerèní prostory v zrekonstr. objektu 

na ul. Pøíèní. Dostupnost pøímo z 
chodníku rušné ulice,  širší využití 

(obchod a služby, makléøské...). DØ: 
vstup s prosklenou výplní do ulice, 4 

místnosti a sociální zaøízení. Parkování 
na parkovišti. Cena k jednání.

Kontakt: 605 248 202
Cena: info v RK

Nabízíme k prodeji kulturní dùm v 
Terezínì u Èejèe, v souèasné dobì 

využívaný jako prodejní sklad nábytku. 
Stavba je v dobrém tech. stavu, má nová 

plastová okna a novou støechu. 
K objektu náleží také parkovištì pro 

cca 10 osobních aut. Objekt je pøístupný 
i pro lehkou nákladní dopravu.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 3.500.000,- Kè

V malebné obci, obklopené vinicemi, 
poli a lesem se nachází k prodeji rodinný 

domek 3+1 s garáží a zahrádkou. 
Samostatnì stojící, pøízemní se sedlovou 

støechou. Za domem je pøistavìná 
nedokonèená veranda a dvorek s hosp. 
budovami. Dùm napojen na veškeré IS, 

vytápìní je ústøední plynové.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 990.000,- Kè
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V pøízemí objektu stojícího 
v zástavbì živnostenských domù 
na mìš�anské ulici v Hodonínì 
nabízíme k pronájmu cca 80m2 

plochy. Prostory pøedstavují jednu 
velkou místnost s výlohou, dále 
místnosti pro zøízení kanceláøe 

nebo skladu a soc. zázemí.  

Kontakt: 605 207 131
Cena: 13.000,- Kè

Nabízíme k prodeji dva objekty 
o výmìrách 1622 m2 a 1625 m2 

v prostorách bývalých velkých kasáren. 
Jeden z objektù používán k ustájení koní 

a druhý jako jízdárna. Budovy jsou v 
dobrém technickém stavu, jsou napojeny 

na rekonstruované IS a jsou pøístupné 
po zpevnìné místní komunikaci.

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 5.950.000,- Kè

Nabízíme k  pronájmu prostorný byt 
v centru Hodonína. Byt o velikosti 3+kk 

s podlahovou plochou 120 m2 nabízí 
vstupní chodbu, komoru, koupelnu 

s rohovou vanou a sprchovým koutem, 
samostatné WC, dva pokoje, velký 
obývací pokoj a kuch. kout s novou 

kuch. linkou vèetnì spotøebièù.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 10.000,- Kè/mìs.
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BYTY V OKOLÍ KYJOVA
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Petra Pichlerová 605 248 200 Irena Pavlíková 605 248 204 Vìra Petrù 605 248 207

KYJOVSKO

! ! ! MiniMax - minimální náklady, maximální úèinnost  MiniMax - minimální náklady, maximální úèinnost 

Jmenuji se Petra 
Pichlerová, mám 
ráda lidi, život a 
s p o r t .  J s e m  
externí cvièitelkou 

zumby a mám dobrou 
fyzickou kondici. Kdo má 
dobrou fyzièku, má dobré 
psyché. Už se na Vás tìším, 
jak Vás v klidu a pohodì, 
spolu s kolegy, provedu 
ú s k a l í m  s l o ž i t é h o  a  
n á r o è n é h o  r e a l i t n í h o  
obchodu.

Jmenuji se Irena  
Pavlíková, pracuji v  
realitách 8 let a podle 
slov klientù mám 
výrazný obchodní 
talent. Specializuji se 

na oblast Bzenecka, Veselska, 
Kyjovska, Horòácka, ale prodám i 
nemovitost všech typù a cen na 
Hodonínsku. Mám také pøístup k 
movité klientele a jako  jedna z 
mála na okrese prodávám tzv. 
nadstandardní nemovitosti. 
Prodej dražších vil vyžaduje 
specifické jednání a urèitou 
úroveò. Vyzkoušejte si mì!

Jmenuji se Vìra 
Petrù, je mi  
pøes ètyøicet let 
a nìco už jsem  
v životì zažila.     

Od mládí se vìnuji obchodu 
a folkloru. Ten mì nauèil 
dobré komunikaci s lidmi. 
Zná mì hodnì lidí a èasto 
se na mì obracejí. Není pro 
mì prob lém nab íze t  
nemov i tos t  k l i en tùm 
napøímo a na míru.

Poboèka Kyjov, Jungmannova 24/32, Tel.: 518 614 205
Mùžete nás kontaktovat také v Hodonínì, Národní tøída 16, tel. 518 345 345

pichlerova@realitygaia.cz

www.realitygaia.cz

petru@realitygaia.cz
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Zn.: 13K270RD

Vlkoš

Zn.: 14V077RD

Hovorany

Zn.: 13H312PZ

Kyjov

Rodinný dùm, samostatnì stojící se 
zahradou, podsklepený. Stáøí domu 
cca 1960 a postupnì probíhala èást. 
rekonstrukce. Dùm napojen na ústø. 

plynové topení, ohøev vody el. boiler, 
obecní vodovod a studna, elektøinu. 

Za domem je dvorek s drobnými hosp. 
budovami. Zahrada o výmìøe 977 m2. 

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 1.200.000,- Kè

Zn.: 13K RD059

Ježov

RD 4+1, není podsklepen. V pøízemí 
vstupní chodba, kuchynì s jídelnou, 
obývací pokoj s otevøeným krbem, 
ložnice a pokoj. Koupelna, WC a 

komora souèástí. V podkroví je pùda a 
další obytný pokoj. Veškeré IS.  Za 

domem pøístøešek na náøadí a technická 
èást. Vedle domu je kvelbený sklípek. 

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 1.100.000,- Kè

Zn.: 11K245RD

Labuty
Pøízemní RD o velikosti 3+1, 334m2, 

nejen k rekreaci, ale i trvalému 
bydlení. U domu je dvorek i malá 
zahrádka. Vstup hlavními dveømi 

nebo prùjezdem, kde je možno 
parkovat auto. Dispozièní øešení: 

vstupní chodba s verandou, 3 pokoje, 
kuchynì a koupelna. Dùm je 

èásteènì podsklepený. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 450.000,- Kè

Nabízíme pìt stavebních parcel v Kyjovì 
v místní èásti Boršov o výmìrách 

1035m2 až 1323m2. Parcely jsou dobøe 
pøipraveny - na dvì je vydáno územní 

rozhodnutí, na další se chystá, IS budou 
hotovy na jaøe 2014. Parcely je možné 

i slouèit. Blízkost Kyjova, kousek 
do Chøibù, MHD v dosahu.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.000,- Kè/m2

Zn.: 14K086RD

Kyjov

Zn.: 13K197RD

Zn.: 12K357BO

Kyjov

Zn.: 13K367BO

Kyjov

Chcete ihned bydlet a hledáte byt 
bez dalších nákladù do rekonstrukce?  

Byt 2+1 v osobním vlastnictví 
na Sídlišti U Vodojemu, 2. NP domu. 

Je po kompletní rekonstrukci. 
Dispozice: vstupní chodba se 

zaøízenou šatnou, WC, koupelna, 
kuchynì, ložnice a pokoj s balkonem.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 1.300.000,- Kè

Nabízíme k prodeji byt,v ulici 
Vrchlického,  v osobním vlastnictví 

3+1 o výmìøe 61m2, který se nachází 
ve vyvýšeném pøízemí,  bytového 

ètyøpodlažního domu. Byt je 
v pùvodním stavu bez rekonstrukce. 

Výhodou je  vlastní vytápìní. Parkování 
auta ve dvoøe. K bytu náleží dva sklepy.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 790.000,- Kè

Zn.: 14K030RD

Vracov

Zn.: 14K005RD

Zn.: 13K046RD

Vlkoš

Žádovice

Nabízíme prodej prostor., pøízem. 
rodinného domu s prùjezdem,o vel. 4+1, 
který je celý podsklepený. V pøední èásti 
domu jsou nová plastová okna a jsou zde 

tøi pokoje,ostat. zbývající okna jsou 
kastlová. Ve støed. èásti  domu je dlouhá 

prosklená chodba,ze které se jde do 
kuchynì s jídel., koupelny se sprch. kout. 

i vanou a  WC.

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 850.000,- Kè

RD po rozsáhlé rekonstrukci, 
nepodsklepen, pøízemní. Dispozice: 

chodba, obývací pokoj, kuchynì 
a jídelna, dìtský pokoj, ložnice, 

koupelna+WC. IS: ústøední plynové 
topení, elektøinu, obecní vodovod, 

kanalizace a krb, internet. Parkování pøes 
prùjezd i garáž ve dvoøe. Zahrada 633m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 890.000,- Kè

Zn.: 13K320RD

Šardice
K prodeji pøízemní nepodsklepený 

dùm, po èást. rekon. o vel.3+1 v klidné 
ulici, vinaø. obci Šardice Dùm má nové 
rozvody elektriky, omítky a koupelnu. 

Je napojen na veøej. kanalizaci. 
V uzavøeném  prùjezdu je možnost 
parkování a   dostanete se na dvùr a 
zahradu. Ve dvoøe je kvelbený sklep.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 900.000,- Kè

Zn.: 14K023RD

Nenkovice

Zn.: 14K022RD

Ježov

Nabízíme k prodeji pìkný rod. dùm 
o velikosti 3+1 s prùjezdem který je 

hned obyvatelný,nachází se v malebné 
vesnièce  Nenkovice, která je 10 km od 
Kyjova a 49 km od Brna. V pøední èásti 
domu jsou dva prostorné pokoje,v zadní 

èásti domu je další pokoj,prostorná 
kuchyò,spíš,koupelna s vanou a WC.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 650.000,- Kè

Nabízíme k prodeji dùm s prùjezdem 
o vel.4+1,který se nachází v obci Ježov 
(vzdálený cca 8,5 km od Kyjova). Rod. 
dùm je v øad. zástavbì a je podsklepen, 

jedná se cihlový dùm s krásnou zahradou 
o výmìøe 740 m2.Vstup. èást je tvoøena 
chodbou,ze které se  dostanete,po levé 

stranì do dvou pokojù a po pravé stranì 
do kuchynì a koupel. s vanou.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 900.000,- Kè

Zn.: 14V033RD

Koryèany

Zn.: 13K361RD

Koryèany
V klidné èásti kousek od námìstí 

nabízíme k prodeji pøízemní domek 
s dvorkem a zahrádkou Dispozice: vst. 
chodba, kuchynì, obýv. pokoj, menší 

pokoj, veranda, spížka, koupelna. 
Vytápìní plynové vafky, elektøina, voda 

obecní i vlastní studna. Za domem je 
dvorek s hospodáøskými budovami a 

zahrádka.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 360.000,- Kè

Nabízíme k prodeji velmi pìkný dùm 
4+1, který prošel komplet. rekon. 

V pøed. èásti domu jsou 3 pokoje a  
místnost nachystaná na kuchyò,dále 
do dvora je další 1 pokoj,koupel. s 

rohovou vanou a WC. Dvùr je s hospod. 
budovami a pìkným kvel. sklepem,dále 
navazuje krásná zahrada s ovoc. stromy.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 1.190.000,- Kè
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Starší manželé hledají 
dùm 4+1, nejlépe 

pøízemní s garáží nebo 
park. stáním, menší 

zahrádkou. Bez velkých 
úprav. Cena cca do 

1.500.000,- Kè. Prosím 
volejte 605 248 205.

Pro klientku hledáme byt o velikosti 2+1 
v Kyjovì - ne U Vodojemu, ne Zahradní, 

spíše v centru - Švabinského, Mezi Mlaty, 
Lidická, apod. Byt by mìl být pøed 

rekonstrukcí, v 1. NP, ne pøízemí. Cena 
maximálnì do 900.000,- Kè. Za nabídky 

dìkujeme. Volejte 605 248 200

Rodina hledá dùm 3+1 
nebo 4+1 se zahradou. 
Parkování, klidná èást 

obce výhodou. Bez 
velkých rekonstrukcí. 

Cena do 1.200.000,-Kè. 
Nabídnìte na tel.: 

605 248 205

Klientka hledá pronájem 
2+1 v Kyjovì v 

lokalitách, Mezi Mlaty, 
Švabinského, Lidická. 

Max do 2. patra. 
Dlouhodobì. Dìkujeme 
za nabídky. Informujte 

se: 605 248 200

Pro klienta hledáme 
dùm po èásteèné 

rekonstrukci s velkou 
zahradou v okolí 
Kyjova - Kostelec, 
Èeložnice. Prosíme 

volejte 605 248 207.

Zn.: 14K065BO

Kyjov

Zn.: 12H096PZ

Skoronice

Nabízíme k prodeji byt 1+1 o výmìøe 
33m2, který se nachází ve 4. patøe z 12. 
pater s výtahem. Byt je po rekonstrukci. 
Vstupní chodbou se dostaneme: vpravo  

do koupelny se sprchovým koutem a 
spoleènì s WC. Dále je kuchynì s 

barovým pultem a pokoj s balkónem. 
Byt se nachází kousek od centra a parku.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 800.000,- Kè

Zn.: 14V050RD

Svatoboøice - Mistøín

Zn.: 13K281PO

Šardice
Samostatnì stojící dùm, èásteènì 

podsklepený se dvìma nadzemními 
podlažími, se sedlovou støechou. Dùm 
je o velikosti 8+1, napojen na veškeré 
inženýrské sítì. Ve dvoøe k levé stranì 
domu pøiléhá zemní sklep, jeho støešní 
konstrukce slouží jako terasa. K domu 

náleží zahrada o výmìøe 508 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 2.100.000,- Kè

Zn.: 14V042RD

Ježov

Zn.: 14V073BO

Ježov

Zn.: 14V051BO

Vracov
Nabízíme k prodeji prostorný zdìný 
byt o velikosti 3+1 s lodžií, ve velmi 
klidné lokalitì. Byt se nachází ve 2. 
patøe bytového domu, kde je celkem 

6 bytových jednotek. Celková 
podlahová plocha je 67,2 m2. 
Souèástí bytu jsou 2 sklepy. 
Výhodou vlastní vytápìní.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 650.000,- Kè

Prodej malometrážního bytu v 
blízkosti centra Vracova, ul. Nádražní. 

Jedná se o byt o velikosti 1+1, 
pøedìlaný na menší 2+1, ve 2. patøe, 

o velikosti cca 42 m2. Byt je zdìný, v 
pùvodním stavu s vlastním elektrickým 
vytápìním. K bytu náleží sklep. Pøímo 

za bytovým domem je garáž.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 700.000,- Kè

Zn.: 13K251BO

Èeložnice

Zn.: 14K060RD

Koryèany

Zn.: 14K001RD

Støíbrnice
Nabízíme k prodeji velmi pìkný 

prostorný byt v osobním vlastnictví o 
velikosti 1+1 o výmìøe 42 m2 s garáží 

a vlastním vytápìním. Dispozice: 
vstupní chodba, doprava WC, koupelna 

s vanou, dále kuchynì s novou 
kuchyòskou linkou a velký pokoj. 

K bytu náleží sklep o výmìøe 1x2m.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 470.000,- Kè

Hezký rodinný domek 2+1, po vìtší 
rekonstrukci. Rekonstrukce probìhla 
v roce 2011, nové rozvody elektøiny 
a topení v mìdi, nový kotel, boiler, 

koupelna a WC. Okna kastlová, støecha 
je sedlová. Jsou zde veškeré IS. 

Kousek od obce, cca 5 km je lyž. vlek, 
obcí prochází cyklostezky. 

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 900.000,- Kè

Zn.: 14K061RD

Bzenec

Samostatnì stojící rodinný dùm 
se nachází ve velmi klidné ulici. 

Kolaudován v záøí roku 2013. Velikost 
4+kk. Dispozice: nepodsklepen, hala, 

ložnice, koupelna, WC, 2 pokoje, 
kuchynì propojena s obývacím pokojem 

a krbem. Dùm napojen na IS vytápìní 
domu je øešeno podlahovì (plyn). 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 4.100.000,- Kè

Hovorany

Nabízíme hezký rodinný dùm 
na okraji obce Hovorany. Dispozice: 
2 pokoje do ulice, prostorné zádveøí, 

KO, WC, kuchyò s jídelnou. 
Kamenné schodištì do podkroví: 

2 pokoje do ulice, 2 pùdní prostory, 
sprch. kout + WC. U domu je garáž, 

hosp. budovy, vinný sklípek. 
Èásteènì podsklepeno

Kontakt: 605 248 207
Cena: 620.000,- Kè

Nabízíme k prodeji lukrativní 
nemovitost u hlavní, frekventované 

cesty, ideální pro zázemí firmy, obchod 
atd., blízko centra. Dùm má šíøku 

cca 10 m a délku cca 9 m. Dùm byl 
využívaný ke komerci. V pøední èásti je 
garáž, velká místnost - prodejna, další 
místnost - sklad a tech. zázemí, WC. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 416.000,- Kè

K prodeji zajímavì øešený dùm 5+kk se zahradou, který 
se nachází nedaleko centra Kyjova. Dùm je èásteènì 

podsklepený. Je zde obývací pokoj s krbem, který je spojen 
s kuchyní, sprchový kout s WC a další pokoje. Vedle domu je 
garáž pro dvì auta, ze které se vchází do domu a na zahradu.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 2.950.000,- Kè

Ve spádové obci Skoronice (vzdálena 
cca 4 km od Kyjova) nabízíme k 
prodeji  stavební pozemek, jeho 

hranicí prochází veškeré inženýrské 
sítì. Navíc na pozemku je kopaná 

studna. Samotný pozemek je o výmìøe 
300 m2 se nachází v proluce mezi RD 

u silnice vedoucí do Vlkoše.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 249.000,- Kè

Nabízíme k prodeji pøízemní dùm 
v klidné èásti s možností parkování. 
Dispozice: vstupní chodba, spížka, 

kuchynì a dva obytné pokoje. Vedle 
domu je prùjezd s menším sklípkem. 

Dùm je napojen na elektøinu, vytápìní 
jsou pøes plyn. vafky, voda obecní. Vedle 
domu je zahrada o výmìøe cca 900 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 450.000,- Kè

Nabízíme k prodeji byt 3+kk v osobním 
vlastnictví, o výmìøe 53 m2,cihl. 

bytového domu, ve kterém bydlí pouze 
ètyøi rodiny. Byt prošel komplet. 

rekonstrukcí, nová plast. okna, elektrika, 
snížení stropù,  podlahy, odpady,  

koupelna. V pokojích jsou plov. podlahy  
Kuchyò. linka na dodìlání. 

Kontakt: 605 248 200
Cena: 730.000,- Kè

Nabízíme k prodeji rodinný dùm 2+1, 
cihlový, s vytápìním na tuhá paliva.  

Velký dvùr s prùjezdem a hosp. 
budovami, dílnou, který je ukonèen 

stodolou, kde se dá parkovat další auto 
a je prùchozí na rovinatou zahradu 

o výmìøe 1962 m2 s ovoc. stromy. Na 
pùdì možno vybudovat podkr. bydlení. 

Kontakt: 605 248 200
Cena: 980.000,- Kè

Nabízíme k pronájmu prostornou 
halu o výmìøe 1471 m2 s výškou 

stropu 5 m. Hala má vnitøní rampu 
a velký manipulaèní prostor jak 
uvnitø, tak i v okolí haly. Kolem 
celé haly jsou velké zpevnìné 

asfaltové plochy.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 25.000,- Kè



HO 4 Vydává RAKO reality s.r.o., Palackého 89, Trutnov; tel./fax: 499 811 210, 499 812 150; e-mail: redakce@rako-reality.cz; Registraèní znaèka MK ÈR E  12839

VESELSKA

*** Chcete prodat? Volejte  ***  *** Chcete prodat? Volejte  ***800 10 10 62  800 10 10 62Minimax online: http//www.realitygaia.cz/pdf/minimax.pdf

*** Chcete prodat? Volejte  ***  *** Chcete prodat? Volejte  ***800 10 10 62  800 10 10 62Minimax online: http//www.realitygaia.cz/pdf/minimax.pdf

KOMERÈNÍ  NEMOVITOSTI

VÝBÌR Z NABÍDKY V OSTATNÍCH OBCÍCH:

Jana Kubíková
605 248 205

Jmenuji se Jana 
Kubíková, v oblasti 
realit pracuji již 11 
l e t .  D í k y  
d l o u h o l e t ý m  
zkušenostem ve 

svìtì realit dokáži zrealizovat i 
složitìjší obchodní pøípad. Mou 
silnou stránkou je komunikace 
s klientem. Nejvìtší odmìnou 
je pro mì spokojenost èasto se 
vracejících klientù, øíkají mi 
makléøka doporuèená pøáteli.

14  let v oboru

Zn.: 10H303RD

Nadstandardní, nový, prakticky 
a zajímavì øešený RD 6+1
v mírném svahu s pìkným 

výhledem do krajiny. Dùm je 
samostatnì stojící, s dvojgaráží 

a zahradou. Velmi pìknì 
a prakticky øešen. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 4.990.000,- Kè

Bzenec

Zn.: 13H271RD

Zn.: 13K228DB

Vracov

Tìmice
K prodeji moc pìkný útulný byt 3+1 

s balkonem, prostorným sklepem 
a zahradou, která je kolem bytového 
domu. Celkem je v domì 6 bytù. Byt 

se nachází ve 2. NP a je o celkové 
výmìøe 86 m2. Byt je po èásteèné 
rekonstrukci, nová plastová okna, 

udržované døevìné podlahy, koupelna.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 750.000,- Kè

MAKLÉØKA 
PRO

OBLAST

Zn.: 13K216RD

Hroznová Lhota
Nabízíme k prodeji pøízemní rohový 

dùm 4+1 v centru obce. V pøední èásti 
domu se nachází prùjezd, kuchynì, ètyøi 

pokoje, dvì komory. Ve dvoøe kùlna, 
hospodáøské prostory a za dvorem je 

velká stodola, do které je vjezd z druhé 
ulice a mùže sloužit i jako garáž. Dùm 

je urèený k rekonstrukci.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 590.000,- Kè

Zn.: 13U300RDZn.: 13U297PZ

Staré MìstoBuchlovice

Ivana Koèí
605 248 206

Jmenuji se Ivana 
Koèí a jako realitní 
makléø pracuji 11 let. 
Mám ráda kontakt  s 
lidmi, jsem pozitivnì 
naladìná, empatická 

a pro své klienty jsem pøiprave-
na udìlat maximum. Mojí hlavní 
prioritou je spokojený klient, 
který se rád vrátí! Na spolupráci 
s Reality GAIA si cením zejména 
její dobré povìsti, bezpeènosti 
pøi prodeji, serióznosti a 21 leté 
tradice.

11  let v oboru

MAKLÉØKA 
PRO

OBLAST
UHERSKO-

HRADIŠTSKOVESELSKA

Naïa Sobková
605 248 203

Jmenuji se Nadìžda 
Sobková, mojí oblastí 
pro obchod je Veselí 
nad Moravou a jeho 
okolí. Jsem pozitivní 
è l o v ì k  a  r á d a  

komunikuji s lidmi. Když se na mì 
obrát í te  s  p rode jem Vaš í  
nemovitosti, budu se snažit udìlat 
vše pro Vaši spokojenost. Mám 
široké spektrum známých a 
kamarádù a umím vše rychle 
zaøídit a vykomunikovat. Nikdy 
nebývám naštvaná a práce mi jde 
od ruky.

reality@realitygaia.cz

MAKLÉØKA 
PRO

OBLAST

Zn.: 14V029DB

Veselí nad Moravou

Zn.: 13V343BO

Veselí nad Moravou

Nabízíme k prodeji moc pìkný 
družstevní byt 2+1 v centru mìsta Veselí 

nad Moravou, na ulici Kováøská, 
o výmìøe 44 m2. Byt se nachází v 1. 

patøe domu s výtahem. Byt je po 
rekonstrukci- kuchyòská linka, koupelna 
s rohovou vanou, úèelnì øešený. Dále je 

zde obývací pokoj, pokoj a šatna.

Kontakt: 605 248 203
Cena: 820.000,- Kè

K prodeji nabízíme prostorný, pøízemní 
byt o velikosti 2+1, sídlištì Hutník. Byt 
se nachází v 1NP, bytového domu, který 

je po kompletní revitalizaci. Celková 
podlahová plocha s pøíslušenstvím je 
63,6 m2. Souèástí bytu je sklep. Byla 

provedena rekonstrukce podlah 
(plovoucí), plastová okna.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 800.000,- Kè

Zn.: 12H022RD

Strážnice

Zn.: 13H206CH

Tvarožná Lhota
Prostorná rekreaèní chata stojící 
na vlastním pozemku, s garáží, 

vinným sklípkem, s krbem, terasou 
a balkónem,  se studnou, pøístupná po 
zpevnìné komunikaci. Na prostorném 
pozemku patøícímu k chatì (celková 

výmìra 400m2) je venkovní posezení 
s jezírkem a ohništì. 

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 950.000,- Kè

RD  4+1 nový, velmi prakticky 
øešený v klidné lokalitì, zahrada, 

zahradní domek a pøístøešek 
na døevo. Francouzské okno 
na terasu a na zahradu. Velmi 

zajímavì øešené schodištì. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 3.500.000,- Kè

Zn.: 14U085RD

Hradèovice

Zn.: 14V045RD

Veselí nad Moravou

Po dohodì s majiteli nabízíme 
pøestavìnou rodinnou chatu na rodinný 

dùm na okraji mìsta s velkým pozemkem. 
Objekt je využíván k celoroènímu 

bydlení. Dùm napojen na elektøinu, voda 
èerpána z vl. studny, vytápìní krb nebo 

elektrické pøímotopy. Samostatnì stojící, 
na zahradì dílna a bazén. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.600.000,- Kè

Nabízíme k prodeji stavební pozemek 
o celkové ploše 605m2 na okraji obce 

Buchlovice s výhledem na hrad 
Buchlov. Na pozemku jsou vyøešeny 
veškeré inženýrské sítì, pozemek je 
mírnì svažitý a navazuje na místní 

komunikaci. Možnost koupit vèetnì 
vypracované projektové dokumentace. 

Kontakt: 605 248 206
Cena po slevì: 790.000,- Kè

Prodej atypické, prakticky øešené 
rozestavìné stavby v klidné lokalitì 

ve Starém Mìstì. Dùm je samostatnì 
stojící s rovnou støechou, pøízemní 

4+KK, pozemek o výmìøe 345m2. V 
pøízemí je centrální místnost s oknem 
a východem na venkovní terasu. Sítì 

zavedeny, topení elektrické podlahové. 

Kontakt: 605 248 206
Cena: 2.500.000,- Kè

Zn.: 14V066BO

Veselí nad Moravou

Zn.: 14V072BO

Veselí nad Moravou

Nabízíme k prodeji útulný byt 3+1, 
66m2, v osobním vlastnictví, v èásti 

Milokoš� a nachází se ve 2. patøe 
cihlového domu. Probìhla zde 

rekonstrukce kuch. linky, koupelny i WC, 
nové rozvody elektøiny, sádrokartonové 

stropy i plastová okna. Byt je teplý. 
K bytu patøí prostorný sklep 9m2. 

Kontakt: 605 248 203
Cena: 1.240.000,- Kè

Nabízíme k prodeji byt ve vlastnictví 
o velikosti 2+1 v pùvodním stavu 

v centru mìsta Veselí nad Moravou, 
ul. Sokolovská, ve 2. patøe. Podlaha je 

døevìná - parkety, mimo kuchynì 
a chodby. Velkou výhodou je vlastní 

kotel a probìhla výmìna oken 
(plastová). K bytu pøináleží sklep.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 800.000,- Kè

Nabízíme RD 4+1 se zahradou a stav. 
poz. ve Vracovì na námìstí. Dùm je 

cihlový ve tvaru L s vjezdem, následuje 
velká stodola, dále zahrada a stav. 

pozemek šíøe 20 m. Pøední èást vhodná 
k podnikání, zadní èást k vybudování 

klidného bydlení. Veškeré IS, pozemky 
celkem 1059 m2. Volné IHNED.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.800.000,- Kè

Zn.: 11K193RD

Vnorovy

Zn.: 14V045RD

Veselí nad Moravou

Nabízíme k prodeji zaøízené pohostinství 
s posezením. Budova je samostatnì 
stojící, èásteènì podsklepená, je zde 
zásobovací rampa a dva samostatné 

vchody, které lze využít pro dvì 
podnikání. Dispozice: výèep s posezením 

pro hosty, dále možnost kuchynì, 
skladové prostory a soc. zaøízení.

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 1.690.000,- Kè

Za skvìlou cenu nabízíme hrubou stavbu 
rodinného domu v boèní ulici ve 

Vnorovech. Dùm je patrový a celkovì 
podsklepený. V pøízemí navržena kuchyò, 
obývací pokoj, soc. zázemí, garáž. Patro 

se skládá ze 3 pokojù a lodžie. U domu je 
menší zahrádka. IS pøed domem. Pøípojky 

v domì rozestavìné. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 610.000,- Kè

Zn.: 13K086CH

Tvarožná Lhota

Zn.: 14K036RD

Bzenec

Zn.: 12H143PZ

Vracov

Nabízíme moc pìknou rekreaèní chatu 
s velkým pozemkem. Nachází se pøímo 

u nádrže Luèina. Je postavena v 
mírném svahu. V suterénu dvì garáže, 
nad kterými je obytná èást. Chata má 

vlastní funkèní studnu, prošla èásteènou 
rekonstrukcí. Výhodou velká zahrada, 

soukromí a bezproblémový pøístup. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 990.000,- Kè

Nabízíme k prodeji moc pìkný, 
nízkonákladový dùm 5+1, se zahradou a 
zastøešeným bazénem. Dùm podsklepený 

s dvojgaráží, kvelbeným sklepem. 
Pøízemí po komplet. rekonstrukci: nová 
kuchyò s jídelnou, podlahy, WC, krb. 

kamna, dlažba. Dùm je zateplený, nová 
fasáda, plast. okna, nový vjezd do garáže.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 2.500.000,- Kè

Zajímavá nabídka komerèního 
pozemku s výbornou dostupností 

u hlavní, velmi frekventované cesty 
ve Vracovì. Výmìra pozemku je 

4431m2, cca rozmìr pozemku je 60 x 
68 m, všechny inženýrské sítì jsou u 

pozemku. Pozemek je možné rozšíøit o 
dalších cca 1075 m2. Doporuèujeme!

Kontakt: 605 248 204
Cena: 630,- Kè/m2

Zn.: 14K063BO

Bzenec

Zn.: 13K178CH

Mutìnice

Zn.: 14U052CH

Buchlovice

Zn.: 14U076RD

Bøestek
Hledáte klid a samotu v dnešní 

uspìchané dobì? Máme pro Vás øešení. 
Nabízíme chatu nacházející se v klidné 

vinaøské krajinì Mutìnských lesù. Chata 
má vlastní studnu, vytápìní je øešeno 

krbovými kamny. Dispozice: v pøízemí 
je kuchynì s pokojem. Po døevìném 

schodišti vstoupíte do podkroví. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 355.000,- Kè

Nabízíme k prodeji zdìnou chatu 
s pozemkem o výmìøe 400 m2. 

Pøízemí - vstupní chodba, obývací 
pokoj a kuchyòka, jídelna, soc. 

zázemí. V patøe jsou 2 ložnice. V chatì 
je elektøina 220/380V, voda 

ze spoleèné studny, elektrické topení. 
V blízkosti pøehrada Smraïavka.

Kontakt: 605 248 206
Cena: 590.000,- Kè

Nabízíme k prodeji novostavbu 
rekreaèního objektu 5+1 za obcí Bøestek, 

vhodnou k celoroènímu bydlení, zast. 
pl. 77m2, pozemek 613 m2. Dùm je 
podsklepený, v pøízemí je vstupní 
chodba, obývací pokoj, kuchynì, 

pracovna, sociální zázemí. V patøe jsou 
3 obytné místnosti a sociální zázemí.  

Kontakt: 605 248 206
Cena: 2.990.000,- Kè

Zn.: 14K011KO Zn.: 12K362RDZn.: 14V008PO Zn.: 13K339RD

Zn.: 13H291RD

Kyjov Kyjov Kyjov

Nabízíme Vám  k prodeji velmi pìkný dùm, o velikosti 
6+1 v klidné lokalitì, s menší zahradou a se zastøešeným 

stáním pro auto. V pøízemí domu je prostorná hala se 
zádveøím a šatnou. Z haly se vstupuje do plnì vybavené 
kuchynì, která je spojena s obývacím pokojem s krbem.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 4.300.000,- Kè

Kyjov

RD 4+1 s možností rozšíøení podkrovního 
bydlení. Vhodný k podnikání i k bydlení.  

2003 byla vymìnìna nová støecha, 
v r. 2005 probìhla výmìna oken 

za plastová a poøídila se nová fasáda. 
Nádherná prostorná pùda s možností 

o vybudování dalšího bydlení. Dùm je 
celý podsklepený. Zahrada 91 m2. 

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 1.900.000,- Kè

Hodonín

Nabízíme k prodeji bytový dùm v Hodonínì na ulici Nádražní 
øádek. Dùm, urèený k rekonstrukci, nabízí sedm bytových 

jednotek, a to dvì 1+1, ètyøi 2+1 a jednu 3+1.K dispozici jsou 
prostorné sklepy a pùda s možností vestavby. Dobrá 

dostupnost vlakového a autobusového nádraží i centra mìsta.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 2.145.000,- Kè

Hledáme pronájem 
bytu 1+1 nebo 2+1 ve 
Veselí nad Moravou, 
do 7.000,- Kè. Prosím 

nabídnìte. Volejte 
605 248 203

Pro klienty hledáme 
dùm v Ostr. Nové Vsi 

nebo Uh. Ostrohu, 
menší 2-3+1 s garáží 
nebo krytým stáním 
pro auto. Cena cca 

1.000.000,-Kè. Volejte 
605 248 206

Pro klienta hledáme 
menší udržovanou chatu 
s koupelnou i WC, s vl. 
studnou a elektøinou. 
Lokalita Radìjov - 

Tvarožná Lhota. Volejte 
605 207 131

Hledáme pro svého 
klienta rodinný dùm 
v Ostr. Nové vsi 3+1 

se zahradou do 
1.000.000,- Kè, vhodný 

spíše k nastìhování. 
Prosím nabídnìte. 

Volejte 605 248 203

Pro klientku hledáme 
pronájem bytu ve Veselí 
n.M. Mùže být garsonka, 

1+1 nebo 2+1. Cena 
do 6.000,- Kè. 

Za nabídky dìkujeme. 
Tel.: 605 248 203

Pro našeho klienta poptáváme 
dvougeneraèní RD o velikosti min. 2+1 a 3+1 

v Hodonínì, Rohatci nebo Lužicích v cenì 
do 2 mil. Kè. Podmínkou dva samostatné, 

na sobì nezávislé, vstupy a zahrada. 
Za nabídky dìkujeme. Volejte 605 248 202

Pro klienta hledáme 
byt v Uh. Hradišti, 

Starém Mìstì nebo 
Kunovicích 2+1 

s balkonem. Cena cca 
do 850.000,-Kè. Tel.: 

605 248 206

Hledáme pro zájemce RD na samotì 
èi polosamotì s dobrou dostupností 
na dálnici D2. Vytápìné prostory 

(garáž, dílna) vhodné pro chov štìòat 
výhodou. Cena do 2.500.000,- Kè. 

Volejte 605 207 132

Hledáme pro naše 

klienty rodinný dùm 

3+1 až 5+1 ve Veselí 

nad Moravou v cenì

do 2 mil.Kè, podmínkou 

garáž + zahrádka. 

Volejte 605 248 205

Novostavba 4+kk. Topení - podlahové 
a krb, ohøev vody - solární panely, 
èistièka odpadních vod. Dispozice 

domu: zádveøí - vstup, pokoj, obývací 
pokoj, venkovní terasa, kuchynì 

s jídelnou, ložnice, pokoj, koupelna 
a samostatné WC. Podkroví - dispozice 

pro dva pokoje a koupelnu + WC.

Kontakt: 605 248 206
Cena: 3.800.000,- Kè + provize RK

Nabízíme k prodeji zajímavý komerèní objekt, který 
se nachází v lokalitì Svatoborská, velmi dobøe 

dostupný s velkým pozemkem cca 3500m2 a pozemek 
je rovinatý. Pøed objektem je  prostorné parkovištì 

a brána s vjezdem do areálu. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 7.450.000,- Kè

Nabízíme k prodeji, ale i k pronájmu samostatnì stojící 
ocelovou výrobní halu se zdìným pøístavkem, nachází se 

v prùmyslové zónì v Kyjovì-Nìtèicích. Má vlastní trafostanici 
400 kVA, vl. pøípojku plynu, vodu, vytápìní je plynové.  

Souèástí prodeje je i manipulaèní plocha o výmìøe 680 m2. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 4.100.000,- Kè

Nabízíme k prodeji byt 3+1 v pùv. 
stavu, velmi udržovaný, v 1.NP i 
s garáží, který se nachází v centru 

mìsta. Podlaha je døevìná - parkety, 
mimo kuchynì a chodby. Velkou 

výhodou vlastní kotel, který je novì 
zakoupen. K bytu pøináleží 2 sklepy 

a zahrádka. Garáž  má montážní jámu. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 850.000,- Kè
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