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! ! Nabídka rodinných domù k prodeji èi k pronájmu 
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Zn.: 13K270RD

Vlkoš
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.: 14K022RD

Ježov
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 po slevì: 799.000,- Kè

Zn.: 13K288RD

Mikulèice
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 po slevì: 4.790.000,- Kè

Zn.: 14K086RD

Kyjov

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 po slevì: 2.850.000,- Kè

Zn.: 14V050RD

Svatoboøice - Mistøín
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.: 14V087RD

Kyjov

Prodáváme dvoupodlažní rodinný dùm 
ve velmi klidné ulici, Polní, se 

zahrádkou a garáží. Dùm je celkovì 
podsklepený, napojen na veškeré 
inženýrské sítì - voda, elektøina, 

vytápìní ústøední plynové topení (nový 
kotel). Vedle domu je prostorná garáž. 
Za domem zahrádka o výmìøe 401 m2. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 2.700.000,- Kè

Zn.: 14U117RD

Tupesy

Samostatnì stojící cihlový dùm, 
podsklepený, dvoupodlažní se 

zastavìnou plochou 115m2, výmìra 
pozemku 1 163m2. Garáž pod domem, 
v zahradì je cihlové hosp. stavení. Dùm 
je napojen na elektøinu 220/380 V, zemní 
plyn, veø. vodovod, vl. studna + darling. 
V domì zahájena celková rekonstrukce.

Kontakt: 605 248 206
Cena: 1.490.000,- Kè

Zn.: 14V077RD

Hovorany

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 po slevì: 3.650.000,- Kè

Zn.: 13K339RD

Kyjov

Zn.: 14K035RD

Valtice
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: 3.790.000,- Kè

Zn.: 14K068RD

Kyjov

K prodeji nový rozestavìný, samostatnì 
stojící dùm v klidné ulici v obci 

Bohuslavice, o velikosti 5+kk. V cenì 
jsou zahrnuty veškeré rozvody instalací, 
omítky, okna a podlahy bez povrchových 

úprav a obkladù. Výmìra pozemku 
je 964m2. Kompletní dokonèení 
domu za cenu 3.750.000,- Kè.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 3.450.000,- Kè

Zn.: 14V130RD

Sudomìøice

K prodeji koncový rodinný dùm 
o velikosti 5+1 s garáží a dvorem. Dùm 

je podsklepen kromì garáže. Dùm je 
napojen na elektøinu, voda (pouze 

vlastní studna), vytápìní bylo øešeno 
plynovým kotlem, ale i kotlem 

na døevoplyn. V domì je internet. 
Za domem je pouze menší dvorek.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 1.480.000,- Kè

Zn.: 13K328RD

Vìteøov
Nabízíme k prodeji dùm 5+1 ve 

Vìteøovì, 7 km od Kyjova. Nachází se 
ve velmi klidné èásti obce, za domem je 

zahrada s ovoc. i stromy, studnou, 
kvelbeným sklepem a hospo. budovou. 

V pøední èásti zahrady je garáž. 
Nedaleko  domu je les a je zde velmi 

dobré spoj. jak do Kyjova, tak i do Brna. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 1.980.000,- Kè

Zn.: 14V132RD

Kyjov

Rodinný dùm v Kyjovì, ul. Havlíèkova. 
Jedná se o jeden z dvojdomkù 
o velikosti 5+1. Dùm je z èásti 

podsklepen. Vstup je øešen z boèní èásti 
domu. Dùm je napojen na elektøinu, 

vodu obecní, výtápìní plynové vafky. 
Za domem je menší dvorek. Vedle 

domu je možno parkování.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 950.000,- Kè

Zn.: 12K260RD

Osvìtimany

Zn.: 14H046RD

Lužice

Zn.: 14K173RD

Ostrovánky

Samostatnì stojící RD nebo chalupa 
k celoroènímu bydlení na okraji lesa. 
podsklepen- dva sklepy a vodárna. 

Koupelna s masážní vanou, venkovní 
zastøešenou terasou. Napojen 

na  vlastní studnu, Okolí domu tvoøí 
døevník, udírna, bazén, skleník. 

U domu je garáž s dílnou. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 3.495.000,- Kè

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 prù-

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

Kontakt: 605 207 132
Cena po slevì: 1.200.000,- Kè

Nabízíme k prodeji menší domeèek 
s krásným výhledem na okolní lesy, v 

klidné lokalitì. Vpøedu chodba a 2 pokoje. 
Do dvora kuchynì s velkou komorou. 

Dùm èásteènì podsklepen. Vjezd na dvùr 
pøes uzavøený prùjezd. Za domem zahrada 

s pøístupem ze zadní strany domu. 
Velkou výhodou je vlastní studna. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 650.000,- Kè

Zn.: 14K213RD

Ždánice

Zn.: 14U237RD

Uherské Hradištì

Zn.: 14H224RD

Moravská Nová Ves

Nabízíme k prodeji rodinný dùm 3+1 
po rekonstrukci. Rekonstrukce probí-

hala od r. 2009 - nové omítky, podlahy, 
rozvody elektøiny a topení, plast. okna, 

zateplení a roku 2010- støecha. 
Za domem je dvorek s udírnou, garáží 
a hospodáøskou budovou. Na dvorek 
navazuje zahrada o výmìøe 425m2. 

Kontakt: 605 207 132
Cena po slevì: 1.740.000,- Kè

Nabízíme k prodeji novostavbu 
nízkoenergetického rodinného domu, 
o velikosti 4+kk, jedná se o pozemek 

v klidné ulici velikosti 360 m2, 
v èásteènì øadové zástavbì, 

pøed dokonèením s možností zmìny. 
V souèasné dobì je dùm v pøípravné 

fázi s termínem nastìhování jaro 2015. 

Kontakt: 605 248 200
Cena: 2.499.000,- Kè

Samostatnì stojící venkovský rodinný 
dùm 3+1, pøízemní do tvaru „L“ se 
zahradou a hosp. budovami. Velkou 

výhodou je uzavøený dvùr. Vhodný na 
bydlení s možností podnikání. IS: obecní 

vodovod a kanalizace, topení plynové 
gamatky, el. 220/380V, vl. studna. 
Ve dvoøe velká stodola a zahrada. 

Kontakt: 605 248 206
Cena: 2.500.000,- Kè

Zn.: 14K258RD

Hýsly

Zn.: 14H247RD

Rohatec

Zn.: 14U194RD

Strážnice

Pøízemní rodinný dùm o velikosti 4+1 
s velkou zahradou, hosp. budovami a 

stodolou v obci Hýsly. Dùm je cihlový. 
V roce 2012 probìhla v domì 

rekonstrukce, plastová okna, koupelna, 
topení v mìdi, elektroinstalace. Na 

dvoøe se nachází 2 x kvelbený sklep, 
stodola. Zahrada o výmìøe 2095 m2. 

Kontakt: 605 248 200
Cena: 1.900.000,- Kè + PRK

K prodeji rodinný dùm 3+1 v obci 
Rohatec. Dùm se sedlovou støechou, 

èásteènì podsklepený. Samotný dùm je 
v pùvodním stavu, postavený v 40-tých 

letech, jeho rekonstrukcí lze zajistit 
moderní bydlení s velkým zázemím 

(za domem je zahrada o výmìøe 
1.706m2). IS všechny, mimo plyn.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 1.499.000,- Kè

Zn.: 13H219RD

Hodonín

Zn.: 14H264RD

Šardice

Zn.: 14V200RD Zn.: 14K262RD

Kyjov Dubòany

K prodeji rodinný dùm v klidné èásti 
obce Šardice. Jedná se o dobøe 

udržovaný, pøízemní dùm v øadové 
zástavbì s novými plastovými okny 
do ulice. K domu náleží také dvorek 
s posezením, na který navazuje hosp. 

budova s dílnami, sklady, technickými 
místnostmi, 2 sklepy a menší zahrádka.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.590.000,- Kè

K prodeji dùm 3+1, v klidné èásti obce 
Dubòany. Dùm je pøízemní, èásteènì 

podsklepený, s menším dvorkem, 
zahrádkou a prostorným uzavøeným 

prùjezdem, který slouží i jako parkování. 
Dùm je napojen na elektøinu, obecní 

vodovod a plyn. Dùm lze vytápìt buï 
plynem nebo také krbovými kamny. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 590.000,- Kè

K prodeji nabízíme rodinný dùm 
o velikosti 3+1 v Kyjovì, ul. 

Èelakovského. Dùm je èásteènì 
podsklepen. Dispozice: vstupní zádveøí, 

chodba, kuchynì, 3 obytné pokoje, 
sociální zaøízení. Dùm je urèen k 

rekonstrukci. Veškeré IS  jsou k dispozici. 
Za domem je menší dvorek a zahrádka.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.280.000,- Kè

Nabízíme k prodeji velmi zajímavou 
nemovitost v centru Hodonína. Jedná 
se o dva bytové domy s uzavøeným 

dvorem, garáží a dílnou na ulici 
Štefánikova. Pøední dùm: 2x 3+1, 
2+1, prùjezd, kom. prostory. Dùm 

ve dvoøe: 2x 1+1, 3+1, garáž, dílna. 
Èásteènì podsklepeno. 

Rekonstruováno v 90. letech

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 9.990.000,- Kè

Zn.: 14K147RD

Následovice

Zn.: 14V199RD

Kyjov
Nabízíme rodinný domek v klidné 

èásti Kyjova, ul. Fügnerova. Jedná se 
o dùm v øadové zástavbì o velikosti 
3+1 s garáží a zahrádkou. Dùm je 

napojen na vytápìní plynové - vafky, 
vodu, elektøina. Ve dvoøe je dílna a 
drobné hospodáøské budovy. Za do-
mem je zahrádka o výmìøe 505m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.350.000,- Kè

Zn.: 10H303RD

Bzenec

K prodeji pøízemní rodinný dùm s garáží 
v Násedlovicích. Dùm má prostornou 
vstupní chodbu, 2x prùchozí pokoj, 

kuchynì s jídelnou a spíží, koupelna s 
vanou a dále 2x pokoj. Za domem je 

velký prostorný dùm s hospodáøskými 
staveními a studnou s užitkovou vodou. 

Dále zahrada o výmìøe 513 m2. 

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 600.000,- Kè

Luxusní nový prakticky øešený dùm 
na okraji Bzence v klidné lokalitì 
s výhledem na krajinu. RD není 

podsklepený, v 1.NP je 2+1, WC + 
koupelna, v 2. NP jsou 4 pokoje, velká 
koupelna s rohovou vanou, sprchovým 

koutem, dvojumyvadlem a WC. Za 
domem dvojgaráž a terasovitá zahrada.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 4.870.000,- Kè + PRK

Zn.: 13K225RD

Morùvky

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 po slevì: 890.000,- Kè

Zn.: 13K319RD

Syrovín
Nabízíme k prodeji pøízemní dùm 

2+1, bývalý statek, s velkou 
zahradou, hospodáøskými budovami 
a stodolou v obci Syrovín. Dùm je 
postaven z pevného materiálu, je 

suchý. Za stodolou je zahrada 
o výmìøe 2.613 m2, kde jsou 

vysázené ovocné stromy.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.040.000,- Kè

Zn.: 14K172RD

Bzenec
Nabízíme k prodeji hrubou stavbu, 

pøízemního, nepodsklepeného domu 
4+kk s prostornou sedlovou støechou a 

zahradou o výmìøe cca 300 m2, která je 
situovaná  na jižní stranu. Nemovitost 

se nachází v klidné lokalitì mìsta 
Bzence. Dùm má všechny IS pøípojky. 
Pøed domem i za domem je zahrada.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 890.000,- Kè

Zn.: 13K136RD

Žeravice
RD 4+1, èásteènì podsklepený. 

Dispozice: vstupní chodba, 2 obytné 
pokoje, kuchynì, komora, místnost 
pro vybudování koupelny, v patøe 

2 obytné pokoje. Ve dvoøe jsou 
hospodáøské budovy. Dùm napojen 
na elektøinu, voda z vlastní studny 
i obecní vodovod, topení na tuhá 

paliva nebo el. pøímotopy.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 450.000,- Kè

Zn.: 13K059RD

Ježov

Zn.: 14H197RD

Mutìnice

Zn.: 13K121RD

Ježov

Zn.: 13V356RD

Svatoboøice-Mistøín
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: 549.000,- Kè

Prodáváme rodinný dùm 4+1 
k rekonstrukci s malým dvorkem 44 
m2 v malebném prostøedí vinaøské 

obce Mutìnice u Hodonína. Souèástí 
domu je vinný kvelbený sklep, garáž 
a malé hospodáøské stavení. Dùm se 
nachází v klidné lokalitì a je vhodný 

k bydlení tak i k rekreaci.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 590.000,- Kè

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: 950.000,- Kè

Rodinný dùm situovaný 3 km od Kyjova. 
Jedná se o pøízemní rodinný domek 

v centru dìní obce. Dispozice: vstupní 
chodba, tøi obytné pokoje, kuchynì, 
koupelna, WC. Za domem je dvorek 

s drobnými hospodáøskými budovami. 
Domek je urèený k rekonstrukci. Dùm 

je napojen na veškeré inž. sítì. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 480.000,- Kè

Pro klienta hledáme 
ke koupi byt v 

osobním vlastnictví, 
3+1 (pøíp. 2+1) na 
ulici Brandlova v 

Hodonínì. Kupní cena 
do 900.000,- Kè. 

Volejte 605 207 131

Klientka hledá dùm, 
4+1, ve Vracovì, 

blízko centra 
do 2.000.000,- Kè. 

Za nabídky 
dìkujeme. 

Tel.: 605 248 204

Pro klientku hledáme 
pronájem bytu 1+1, 
1+kk v Hodonínì. 

Byt by mìl být 
èásteènì zaøízený. 

Prosíme, nabídnìte. 
Tel.: 605 207 131

Pro klienta hledáme chatu v okolí 
Uherského Hradištì (Osvìtimany, 

Smraïavka), mùže být i k rekonstrukci, 
do ceny 1.000.000,-Kè. Chata má být 
zdìná, staèí malý pozemek, voda a 

elektrika podmínkou. Prosíme nabídnìte 
na tel.: 605 248 206

Pro klienta hledáme 
ke koupi RD (3+1) se 

zahrádkou, stojící 
samostatnì nejlépe v 
okrajové èásti Lužic 
(Hodonínsko). Cena 
do 1.600.000,- Kè. 

Volejte 605 207 131

Klientka rychle 
hledá byt 1+1 

v Kyjovì, platba 
v hotovosti. 

Volejte 
605 248 200

Starší pøízemní øadový cihlový 
dvougeneraèní RD situovaný do L 
v klidné èásti mìsta. V pøední èásti 

domu je byt 3+1. V zadní èásti domu je 
byt 1+1. Dùm je èásteènì podsklepený, 
garáž s menší montážní jámou, dílna, 
kùlna. Je napojen na veškeré IS, vl. 

studna s èerpadlem. Zahrada 611m2.

Kontakt: 605 248 206
Cena: 1.400.000,- Kè

Klient koupí pozemek 
vhodný k výstavbì RD 
v Hodonínì cca  500 - 
800 m2, podmínkou 

jsou dostupné 
inženýrské sítì. 

Volejte 605 207 132

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: 4.000.000,- Kè
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Zn.: 14H054BO

Hodonín

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 po slevì: 690.000,- Kè

Zn.: 13H294BO

Hodonín

Nabízíme byt 2+1 v OV o podlahové 
ploše 66 m2 ve 2. NP na ulici Nádražní 
øádek v Hodonínì. Pùvodní stav, nová 

plastová okna. Disp. øeš.: chodba, 
kuchynì, dva pokoje, koupelna s 

vanou, spíž, šatna a WC. K bytu patøí 
balkon a sklep. Vlastní plynový kotel, 

teplá voda pøes prùtokový ohøívaè.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 590.000,- Kè

Zn.: 14V042RD

Ježov

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

Zn.: 14H101BO

Hodonín

Zn.: 14V119DB

Veselí nad Moravou

Nabízíme k prodeji byt o velikosti 2+1 
v centru Hodonína na ulici Radnièní. 

Byt s podlahovou plochou 59 m2 
se nachází v 3. NP zdìného bytového 

domu tìsnì pøed revitalizací. 
Dispoziènì nabízí byt vstupní chodbu, 

koupelnu, samostatné WC, kuchyni 
a dva pokoje.

Kontakt: 605 207 132
Cena po slevì: 690.000,- Kè

Družstevní byt o velikosti 3+1 po re-
konstrukci v blízkosti centra ul. Ko-

váøská, mìsta Veselí nad Moravou. Je 
situován v 5. patøe s výtahem. Byt 
prošel velkou rekonstrukcí - nová 

elektøina, zdìné jádro, nová kuchyòská 
linka. Byt. dùm byl revitalizován. 

K bytu pøináleží sklep. 

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

Zn.: 14H152BO

Hodonín

Zn.: 14H120BO

Hodonín

Nabízíme k prodeji prostorný byt 
o výmìøe 60 m2 v klidné lokalitì 

v Hodonínì, Bažantnici, ul. Patoèkova. 
Byt má prostornou vstupní chodbu, dva 

pokoje, koupelnu s WC a velkou 
kuchyni. V bytì jsou plastová okna,  
nové stupaèky, možnost vybudování 

krbu. Štít na bytovém domì je zateplený.

Kontakt: 605 207 132
Cena po slevì: 790.000,- Kè

Nabízíme k prodeji byt v osobním 
vlastnictví umístìný ve zdìném bytovém 

domì s okny do klidné ulice v centru 
mìsta v blízkosti vlakového nádraží 
v Hodonínì. Byt o výmìøe 58m2 + 

13m2 (lodžie a sklep v suterénu) prošel 
èásteènou rekonstrukcí. Byt má vlastní 

kombinovaný plynový kotel.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 790.000,- Kè

Zn.: 14H091BO

Hodonín
Pìkný byt 3+1 v osobním vlastnictví 
umístìný ve 3. NP zdìného bytového 

domu stojící v centru Hodonína v klidné 
Vrchlického ulici. Byt prošel 

rekonstrukcí (nové okna, balkon, 
koupelna). K bytu patøí dva sklepy. 

Souèástí prodeje je èást zaøízení vèetnì 
kuchyòské linky a zabudovaných skøíní.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 1.550.000,- Kè

Zn.: 14K155SK

Hýsly

! ! Nabídka bytù k prodeji èi k pronájmu 

Zn.: 14K165DB

Ždánice

Nabízíme k prodeji velmi pìkný 
prostorný byt o výmìøe 69 m2 s lodžií 
ve Ždánicích. Byt je v pùvodním stavu. 

Prostornou vstupní chodbou se 
dostaneme doprava do pokoje, koupelny 

s vanou a WC. Dále následuje pokoj, 
kuchynì a obývací pokoj s lodžií. 

U domu je krásné nové dìtské høištì.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 793.000,- Kè

Zn.: 14K162BO

Kyjov

Zn.: 14H179DB

Hodonín

K prodeji velkometrážní byt o výmìøe 
115 m2, který se nachází ve zdìném 

dvoupodlažním domì v 1. NP, v klidné 
lokalitì kousek od centra. Souèástí 

bytu je i sklep o výmìøe 11 m2 a garáž. 
Z garáže se pøes sklepní prostory 

dostanete suchou nohou až do bytu. 
Neváhejte a domluvte si prohlídku.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 1.730.000,- Kè

Nabízíme k prodeji hezký družstevní 
byt o velikosti 3+1 v Hodonínì s 

podlahovou plochou 59 m2. Byt prošel 
zdaøilou rekonstrukcí a nabízí vstupní 

chodbu s vestavìnými skøínìmi, 
kuchyni, zdìné bytové jádro a tøi 

pokoje, z toho jeden s lodžií. Možný 
pøevod do osobního vlastnictví.

Kontakt: 605 207 132
Cena po slevì: 950.000,- Kè

Nabízíme k prodeji sklep s krásným 
výhledem na okolí, ve velmi klidném 
prostøedí. Sklep se nachází v lokalitì 
Hýselských sklepù. Má pìkné vnitøní 
posezení se vstupem do kvelbeného 

sklepa. Nad sklepem je obytná místnost 
s kuchyòským koutem a koupelna 

s WC. Sklep je napojen na IS.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 590.000,- Kè

Pro klientku hledáme 
dùm po rekonstrukci 

v okolí Kyjova èi 
Moravan, se zahradou 
ideálnì 500 - 1000m2. 

Prosíme nabídnìte. 
Tel.: 734 852 012

Pro klienta hledáme tøípokojový byt výmìnou 
za dvoupokojový v mìstì Hodonín. Klient 

nabízí byt v lokalitì Jižní mìsto (ul. Koneèná) 
výmìnou za byt na kterémkoliv sídlišti mìsta 

mimo starou zástavbu sídlištì Bažantnice. 
Nabídnìte na tel.: 605 207 131

Hledáme pro klienta chatu 
se zahradou (cca 500 m2) v 
okolí Mikulova se zavedenou 

vodou a elektøinou, popø. 
zahradu pouze zahradu 

s možností výstavby chaty. 
Cena do 500.000,- Kè. 
Volejte 605 207 132

Pro klienta hledáme 
vinný sklep v oblas-

tech Bøeclavsko, 
Znojemsko. Za na-
bídky dìkujeme. 
Tel.: 605 248 205

Hledáme pro klienta 
byt k pronájmu ve 

Veselí nad Moravou, 
nejlépe garsonka, 1+1, 

2+1. Dìkujeme 
za nabídky, spìchá. 
Tel.: 605 248 203

Zn.: 13K107RD

Kyjov
RD v klidné èásti Kyjova-Boršov 

v dostupnosti centra. Vytápìní na tuhá 
paliva s možností napojení na plyn. 
Dùm je po rekonstrukci s možností 
dotvoøení dle vlastních požadavkù. 

Ideální pro mladou rodinu nebo starší 
manžele s nevelkým požadavkem 

na pozemek.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 650.000,- Kè

Zn.: 13K216RD

Hroznová Lhota

Zn.: 11H294RD

Stavìšice

Zn.: 13K013RD

Kyjov

Zn.: 13K197RD

Hovorany

Zn.: 11K193RD

Vnorovy

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: 490.000,- Kè

Cihlový RD 4+1 s možností pùdní 
vestavby. Dùm byl pøestavìn 
v 60tých letech a je napojen 

na veškeré IS. Je v dobrém stavu, 
vhodný k nastìhování. K domu patøí 

dvorek s vjezdem pro auto, hosp. 
stavení a malá zahrádka. 

2Celková plocha je 309m . 

Kontakt: 605 248 203
Cena:  640.000 Kè

Bydlení v samém centru mìsta 
Kyjova. Nabízíme k prodeji RD 3+1 
se zahradou o výmìøe 508 m2. Dùm 

je cihlový, urèený k rekonstrukci. 
Dispozice: prùjezd, 3x pokoj, 

kuchynì, WC. Dvùr s kvelbeným 
sklepem.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 1.250.000,- 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.: 13H295BO

Hodonín

Zn.: 14K234DB Zn.: 14H223DB

Skoronice 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 k prodeji moc pìkný byt 3+1 
se dvìma lodžiemi a garáží, který 

se nachází v klidném bytovém domì, 
samostatnì stojícím s velkou zahradou 
kolem domu, v obci Skoronice. Byt je 
v 1. NP, má 78 m2, prošel  kompletní 

rekonstrukcí.  Souèástí prodeje je garáž.      

Kontakt: 605 248 200
Cena: 1.200.000,- Kè

Krásný družstevní byt v novostavbì 
na ulici Lipová alej v Hodonínì, 77 m2 
a nachází se ve 4. podlaží. Samotný byt 

nabízí vstupní chodbu s vestavìnými 
skøínìmi, koupelnu, WC, dìtský pokoj, 
ložnici, klimatizovaný obývací pokoj 
s kuchyní a velkou lodžii. K dispozici 

jsou i sklepní prostory.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.800.000,- Kè

Zn.: 14K248DB

Kyjov

Zn.: 14H230BO Zn.: 14H245BO

Strážnice Hodonín

Zn.: 14H166BO

Hodonín
Nabízíme k prodeji byt 2+1 v osobním 
vlastnictví v okresním mìstì Hodonín. 
Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží 

zrevitalizovaného bytového domu 
se sedlovou støechou, stojící nedaleko 
nákupního centra Marína. Samotný byt 

je po èásteèné rekonstrukci. K bytu 
patøí dvì sklepní místnosti.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 750.000,- Kè

Zn.: 14H253BO

Hodonín

Zn.: 14V228BO Zn.: 14H229BO

Bzenec Hodonín

Zn.: 14H226BO

Hodonín

Zn.: 13K178CH

Mutìnice

Zn.: 14U052CH

Buchlovice

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 po slevì: 300.000,- 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

Zn.: 14V149CH

Radìjov

Zdìná chata s výbornou polohou v obci 
Radìjov, Tøešòovka. Ihned obyvatelná 

bez jakýchkoliv úprav. Chata je 
po celkové rekonstrukci. Vl. studna, 

vytápìní: nová výkonná krbová vložka, 
popø. el. pøímotopy. Na pozemku 

je venkovní posezení s grilem, krytý 
døevník, ohništì.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.180.000,- Kè

Zn.: 14K148CH

Koryèany

Nabízíme k prodeji menší chatku, 
v krásném prostøedí pøehradní nádrže 

Jestøabice. Chatka je postavena 
v mírném svahu s krásným výhledem 
na okolní pøírodu. Na pozemku jsou 

vysazeny také ovocné stromy. Pøíjezd 
k pozemku je po asfaltové komunikaci 

a parkování je možné pøímo u pozemku.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 149.000,- Kè

Zn.: 13K191CH

Vøesovice
Nabízíme k prodeji chatu èi dùm 

v Chøibech s pozemkem o výmìøe 
3578m2. Chata èi dùm je hrubá stavba 

s novì vybudovaným podkrovním 
bydlením, s novou støechou a velkou 
výhodou je možnost dokonèení dle 

vlastních pøedstav. Samostatnì stojící, 
výhodou je možnost pøipojení plynu 

a obecní vody. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 690.000,- Kè

Zn.: 14K159CH

Koryèany

Zn.: 14V164CH

Sudomìøice
Nabízíme èásteènì podsklepenou chatu 

s moc pìkným pozemkem o výmìøe 
633 m2, nachází se v krásném prostøedí 

u lesa. V r. 2013 novì udìlaná 
elektroinstalace. Chata se prodává 

vèetnì vybavení. Pøed chatou 
je zatravnìný pozemek, prostor 
pro parkování, posezení u grilu.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 435.000,- Kè

V klidném prostøedí nabízíme rekreaèní 
chatu v oblasti Mlýnky, v blízkosti 
vodní nádrže "Mlýnky" asi 300 m 

od chaty. Vstup je øešen ze dvou stran. 
Soc. zaøízení k dispozici. Vytápìní 

krbem, voda z vl. studny a elektøina, 
odpady septik. Pozemek je rovinatý 

o celkové výmìøe 1565 m2. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 950.000,- Kè

Nabízíme byt 3+1 o výmìøe 74 m2, 
který se nachází ve 3. patøe panelového 

bytového domu s výtahem. Byt je 
pìkný, prostorný v pùvodním stavu. 

Velkou prostornou chodbou se 
dostaneme do obývacího pokoje 

s lodžií, pokoje, koupelny s vanou 
a WC, dále kuchynì a pokoj.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 1.250.000,- Kè

Nabízíme k prodeji byt o velikosti 3+1 
v centru obce Strážnice, 72 m2, 

nachází se ve 3. ze sedmi nadzemních 
podlaží bytového domu po revitalizaci. 
Dispoziènì byt nabízí vstupní chodbu, 

šatnu, kuchyni s jídelnou, 3 pokoje, 
z toho jeden s lodžií.  K bytu náleží 

i sklepní kóje.

Kontakt: 605 207 132
Cena po slevì: 1.190.000,- Kè

Nabízíme k prodeji dvoupokojový byt 
v osobním vlastnictví umístìný v 5. 
nadzemním podlaží bytového domu 

s výtahem v lokalitì Jižní mìsto, 
ul. Šumná v Hodonínì. Byt prošel 

rekonstrukcí s pøebudováním bytového 
jádra na zdìné, vèetnì dispozièních 

zmìn.  K bytu patøí sklepní kóje.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 730.000,- Kè

Nabízíme k prodeji kompletnì 
zrekonstruovaný byt o velikosti 2+1 
(pøestavìný na 3+1) v žádané èásti 
Hodonína, na námìstí Osvobození. 
Byt se nachází ve 3. NP panelového 

domu bez výtahu. Celý dùm je 
kompletnì zrekonstruovaný a 

zateplený. K bytu náleží i sklep.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.100.000,- Kè

K prodeji nabízíme prostorný byt 
o velikosti 2+1 ve Bzenci, ulice J. 
Wolkra. Byt se nachází ve 2. NP, 

bytového domu. Výhodou je prostor 
pro šatnu a komora. Vytápìní elektrické 

- vlastní, možné napojení na plyn, 
plastová okna. Celková podlahová 

plocha i s pøíslušenstvím je 72,60 m2. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 950.000,- Kè

Nabízíme k prodeji byt 1+1 v osobním 
vlastnictví umístìný v 1. NP bytového 

domu na ul. Slavíkova Hodonín 
s dobrou dostupností do centra mìsta. 

K bytu o výmìøe 56,2 m2 patøí 
komora umístìná mimo byt na pøí-
stupové chodbì k bytu a prostorný 
sklep, dále spoleèný oplocený dvùr. 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 695.000,- Kè

Zn.: 14V235CH

Radìjov

Zn.: 13K183CH

Tvarožná Lhota

Zn.: 13K253CH

Kyjov

Nadstandardní mezonetový byt 4+1 
v Hodonínì v Bažantnici, 108 m2 
se nachází ve 3 patøe a podkroví 

revitalizovaného cihlového domu. 
Spodní patro nabízí vstupní chodbu, 

koupelnu s WC, kuchyni s jídelní zónou 
a velký obývací pokoj. V podkroví jsou 

2 pokoje, pracovna a krytá lodžie. 

Kontakt: 605 207 132
Cena: 2.100.000,- Kè

Nabízíme k prodeji chatu urèenou 
k rodinné rekreaci v obci Radìjov. 
Øešena jako dvojchata, pøízemní, 

podsklepena. Vstupní èást je tvoøena 
zádveøím, kuchyòkou a dvìma menšími 
pokojíky. IS: vlastní studna, elektøina, 

vytápìní je øešeno kamny na tuhá paliva, 
možno napojení na obecní vodovod.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 350.000,- Kè

Chata k rekreaci v rekreaèním støedisku 
Luèina. Pøízemí chaty je zdìné, má 

venkovní zateplení a 1. patro døevìné. 
Chata napojena na elektøinu, vlastní 
studna s pitnou vodou a suché WC. 

Prodává se vèetnì vybavení. U chaty 
je ohništì a udírna. Vodní nádrž na 

koupání 5 min. chùze od chaty.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 892.000,- Kè

Nabízíme k prodeji samostatnì stojící 
zahradní chatku ideální k rekreaci 
v Kyjovì. Jedná se o rozestavìnou 
stavbu, podsklepenou, vstupní èást, 

pokoj v pøízemí, v patøe další možnost 
pokoje. U stavby pøípojka kabel. 

vedení, možnost vybudování studny. 
Pozemek je oplocen o velikosti 411m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 295.000,- Kè

! ! Nabídka rekreaèních objektù - chay, chalupy, vinné sklepy 

Za dobrou cenu nabízíme RD 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, koupelna. 
U domu je garáž, hosp. budovy, vinný 

sklípek. Èásteènì podsklepeno

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 550.000,- Kè
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Ivana Koèí
605 248 206

Jmenuji se Ivana Koèí 
a jako realitní makléø 
pracuji 11 let. Mám 
ráda kontakt  s lidmi, 
j s e m  p o z i t i v n ì  
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-

HRADIŠTSKO

OBLAST

VESELSKO
Jana Kubíková

605 248 205
Jmenuji se Jana 
Kubíková, v oblasti 
realit pracuji již 14 
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

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 obrátíte s prodejem 
Vaší 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

Zn.: 13V340PO

Zn.: 13V316PZ

Veselí nad Moravou

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: 1.560.000,- Kè

K prodeji pozemek 3123 m2 vhodný 
k výstavbì rodinného domu v klidné 
lokalitì mìsta Veselí nad Moravou, 
v èásti Milokoš�. Inženýrské sítì se 

nachází v blízkosti pozemku, ke kterému 
je i pøíjezdová komunikace. Pozemek je 
široký cca 18 m. Poblíž je mat. školka, 

dìtské høištì i základní škola.

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 130,- Kè/m2

www.realitygaia.cz

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

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!

stix@realitygaia.cz

Petra Pichlerová 605 248 200 Irena Pavlíková 605 248 204 Vìra Petrù 605 248 207

KYJOVSKO
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 
p r o b l é m  n a b í z e t  
nemov i t o s 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.cz10  let v oboru

Zn.: 14V150PO

Veselí nad Moravou

Zn.: 14K061RD

Bzenec

Zn.: 13U327PZ

Bøestek
Prodej 3 stavebních pozemkù o 

jednotlivé výmìøe 1400 m2, 1120 m2, 
1740 m2. Pozemky u lesa, mírnì svažité, 

krásný výhled, pøíjezd po zpevnìné 
komunikaci. Pøivedena elektøina, na 

pozemku je pramen vody k vybudování 
vlastní studny. V okolí  lyžaøský vlek, 

cyklostezka a balonové centrum. 

Kontakt: 605 248 206
Cena: 250,- Kè/m2

Zn.: 14K111PO

Kyjov

Zn.: 14V128PO

Strání

Zn.: 14U126PO

Ostrožská Nová Ves
Nabízíme k prodeji zdìný komerèní 
objekt, vhodný jak pro výrobu, tak i 
skladování, který se nachází v prù-

myslové zónì Kyjovan. Hala je velmi 
dobøe dostupná s velkým manipulaèním 

prostorem v okolí haly. Budova má 
3 podlaží o celkové výmìøe 900m2. 

Budova má novou støechu a nová okna.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 4.200.000,- Kè

K prodeji objekt bývalé školy v obci 
Strání, 4 km od slovenských hranic. 
Objekt má charakter administrativní 

budovy. Dispozièní øešení je celý 
podsklepen a jsou zde 2 NP a podkroví, 
které tvoøí kanceláøe, sklady a sociální 
zázemí. Celková plocha pozemkù je 

2462 m2. Jsou zde veškeré IS.  

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 2.950.000,- Kè

Prodej budovy sloužící k sportovnímu 
využití- provozování golfového 

trenažéru. V pøízemí budovy se nachází 
golfové trenažéry (nejsou pøedmìtem 
prodeje), bar s posezením, kuchynì 

se zázemím, dámské i pánské sociální 
zázemí. V 1. NP je kanceláø, prodejna 
sportovních potøeb a plocha posezení.

Kontakt: 605 248 206
Cena: 2.900.000,- Kè

K pronájmu prostory v centru mìsta, 
ul. Tø. Masarykova. Jedná se o prodejní 

plochu a skladové prostory, zázemí 
sociální, kanceláø, kuchyòka. Výmìra 

pronajatých prostor je cca 400 m2. 
Pro zásobování je k dispozici nákladní 
výtah, pøíjezdová rampa ze zadní èásti 

budovy. Volné od 1. 7. 2014.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 25.000,- Kè/mìs.

Zn.: 14H178PO

Hodonín

Zn.: 14H135PZ Zn.: 12H143PZ

Koryèany Vracov

Zn.: 14H169PO

Hodonín

Nabízíme Vám k prodeji pozemek 
v obci Jestøabice u Kyjova. Pozemek 
se nachází v proluce mezi rodinnými 
domy, schváleným územním plánem 
obce je urèen k bytové zástavbì. Má 

výmìru 1230 m2 a šíøe do ulièní 
zástavby je cca 15 m. U pøíjezdové 

asfaltové silnice se nacházejí IS.

Kontakt: 605 207 131
Cena: info v RK

Zajímavá nabídka komerèního 
pozemku s výbornou dostupností 

u hlavní, velmi frekventované cesty 
ve Vracovì. Výmìra pozemku je 
4 431 m2, cca rozmìr pozemku je 

60 x 68 m, všechny inženýrské sítì jsou 
u pozemku. Pozemek je možné rozšíøit 
o dalších cca 1075m2. Doporuèujeme!

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

Nabízíme Vám k pronájmu vyjímeèné 
nebytové prostory pro Vaše podnikání 
v samém srdci Hodonína na frekven-
tované pìší zónì. Prostory o celkové 

výmìøe 220m2 jsou vhodné 
pro zaøízení prodejny se širokým 

sortimentem zboží, umístìny v pøízemí 
a opatøeny velkými výlohami.

Kontakt: 605 248 202
Cena: 40.000,- Kè/mìs.

Nabízíme k pronájmu prostory 
zavedené, stylové restaurace Nautilus 
v centru Hodonína. Prostory o celkové 

ploše 346 m2, se nachází v patøe na 
Národní tøídì a sestávají se z vlastní 

restaurace, kuchynì, sklad. prostor, soc. 
zaø. pro hosty, zázemí pro personál 

a technických místností.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 30.000,- Kè/mìs.

! ! Nabídka komerèních objektù k prodeji a pronájmu 

! ! Nabídka pozemkù všech druhù 

Zn.: 14H176POb

Veselí nad Moravou

Nabízíme k pronájmu komerèní prostory 
vhodné ke zøízení prodejny a kanceláøe 
umístìné na rušné ulici Svatoplukova 

ve Veselí n. M. Komerèní prostory 
se nachází v suterénu budovy, kanceláøe 

ve II. a III. NP. K dispozici je i menší 
sklad + soc. zaøízení. Možnost 
parkovacího stání za budovou.

Kontakt: 605 248 202
Cena: 1.000,- Kè/m2/rok

Zn.: 14H192SK

Dolní Bojanovice

Zn.: 14U251PZ

Veselí nad Moravou

Zn.: 14V177PZ

Veselí nad Moravou

Pozemek pro rybáøe Veselí nad Moravou 
Milokoš� - prodej pozemku o výmìøe 
1632 m2, který se nachází v blízkosti 

slepého ramene Moravy, èást Okasovo. 
Pozemek je urèený pro rekreaèní 

využití, ideální pro rybáøe. Pøíjezd 
po zpevnìné obecní komunikaci, 

bez IS. Pozemek je na rovinì. 

Kontakt: 605 248 206
Cena: 180.000,- Kè

Nabízíme ke koupi vinný sklep 
ve vinaøské obci Dolní Bojanovice. 
Zdìná stavba se sedlovou støechou 
dispoziènì nabízí lisovnu, cihlový 

kvelbený sklep (cca 7 x 3,5 m), 
v patøe pak odpoèinkovou místnost. 

Z inženýrských sítí je sklep 
napojen na elektøinu. 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 256.000,- Kè

K prodeji nabízíme pozemek vhodný 
k rekreaèním úèelùm. Je situovaný smìr 
Bzenec naproti koupalištì. Pøíjezdová 
cesta pøímo k pozemku. Celý pozemek 

je oplocený novým plotem. Je o celkové 
výmìøe 690 m2. Pozemek je vhodný 
i k výstavbì menší zahradní chatky. 

Urèitì doporuèujeme.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 295.000,- Kè

Zn.: 14K011KO

Kyjov

Zn.: 14H249PO

Šardice

Nabízíme k prodeji zajímavý 
komerèní objekt, který se nachází 

v lokalitì Svatoborská, velmi dobøe 
dostupný s velkým pozemkem 

cca 3500 m2 a pozemek je rovinatý. 
Pøed objektem je  prostorné 

parkovištì a brána s vjezdem 
do areálu. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 6.700.000,- Kè

Nabízíme k prodeji bývalou prodejnu 
potravin v Šardicích. Objekt je po 

èásteèné rekonstrukci,nový plynový 
kotel a rozvody topení, ze pøedu pak 

velká plastová okna sloužící jako 
výlohy. Stavba nabízí prodejní plochu 
s výmìrou cca 128 m2, dvì kanceláøe, 
spojovací chodbu a sociální zázemí.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.500.000,- Kè

Zn.: 14K210GA

Kyjov

Zn.: 13H076PO

Hodonín

Zn.: 11H388PO

Sobùlky

Zn.: 13U334PO

Uherské Hradištì

Zn.: 14H180PO

Bøeclav

Zn.: 14K240PO

Hýsly

Zn.: 14K244PO

Kyjov

Zn.: 14H041PO Zn.: 14H246PO Zn.: 14V202PO

Hodonín Hodonín Veselí nad Moravou

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. Parko-
vání na parkovišti. Cena k jednání.

Kontakt: 605 248 202
Cena: info v RK

Budova je po èásteèné rekonstrukci, 
v pøední èásti  je velká hala, šatny a 

WC. Po pravé stranì objektu jsou dvì 
prostorné místnosti nad kterými jsou 
ve dvou èástech podkrovní prostory. 
Uprostøed budovy je vjezd a za ním 
je hala. Ve dvoøe jsou další sklady 

a za domem je kvelbený sklep.
a pøed budovou lze parkovat. 

Kontakt: 605 248 204
Cena:  1.050.000 Kè

Nabízíme k pronájmu komerèní prostory 
v centru Bøeclavi. Prostory o celkové 
výmìøe 400 m2 jsou tvoøeny vlastní 
prodejnou, kanceláøí, zázemím pro 

zamìstnance a dvìma sklady, z toho 
jedním s rampou pøístupnou ze dvora. 

Klimatizace, alarm, velké výlohy, 
svìtelné poutaèe, pìt parkovacích míst.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 60.000,- Kè/mìs.

Nabízíme k prodeji objekt, v obci 
Hýsly u hlavní cesty a je vybavený 

funkèními stroji, okamžitì k dispozici. 
Jedná se o pøízemní budovu s pros-

torným dvorem a zahradou. V pøední 
èásti je kanceláø, chodba a soc. zaøízení. 

Dále následují dílny, dvì velké a dvì 
menší pro výrobu a kuchyòka. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.200.000,- Kè

Nabízíme k pronájmu pøízemní, 
nadstandardní prodejnu, která se 

nachází v v centru Kyjova, o velikosti 
cca 50 m2. Prostory jsou nové, velmi 
dobøe dostupné, nepøehlédnutelné a 

velkou výhodou jsou samostatné 
mìøidla plynu, vody a elektøiny. V 

souèasné dobì je zde kosmetický salon.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 10.000,- Kè/mìs. + inkaso

Nabízíme k prodeji prosperující 
restauraci s kavárnou v areálu bývalých 
kasáren v Hodonínì. Objekt byl velmi 
zdaøile zrekonstruován a jak kavárna 

tak i restaurace nabízí vkusné, stylové 
prostøedí s moderním technickým 
zázemím. Restaurace má kapacitu 

cca 40 míst, kavárna pak cca 60 míst.

Kontakt: 605 207 132
Cena: info v RK

K pronájmu komerèní prostory s mož-
ností zøízení prodejny, kontaktního místa 
pro finanèní a pojiš�ovací poradce, nebo 
zøízení provozovny pedikúry, manikúry, 

masáží a pod. Nabízené prostory 
o výmìøe 33 m2 (+soc. zaøízení ) jsou 
pøístupny z chodníku pøes prosklené 

dveøe s velkou výlohou.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 4.000,- Kè/mìs.

Nabízíme prostory k pronájmu na 
hlavní trase Veselí nad Moravou a 

Uherské Hradištì novì postaveného 
polyfunkèního domu, Tø. Masarykova. 

Jedná se o prostory vhodné na prodejnu, 
kanceláøe, služby. Samotná prodejna je 
o celkové výmìøe 93 m2 s pøíslušen-
stvím. Možno rozdìlit i na dvì èásti.  

Kontakt: 605 248 205
Cena: 14.000,- Kè/mìs.

Pro klienta hledáme 

ke koupi byt v Kyjovì 

na ulici Zahradní. 

K nastìhování bìhem 

záøí, øíjna. Platba 

v hotovosti. 

Volejte 734 852 012

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: 379.000,- Kè

Nabízíme k prodeji provozní objekt 
s výrobními, prodejními, skladovými 

a kanceláøskými prostory s vlastní 
ubytovnou a parkovištìm na frekvento-
vané ulici v Uherském Hradišti  Jaro-
šovì (smìr Zlín). Celková plocha po-
zemku 2049 m2, v patøe je vybudo-

vaný zátìžový strop a nákladní výtah. 

Kontakt: 605 248 206
Cena: 6.500.000,- Kè

Nabízíme k prodeji zdìnou podsklepe-
nou garáž o výmìøe 24 m2. Dvoupatrová 

garáž je napojena na elektøinu a má 
plechová vrata. Spodní èást garáže má 

samostatný vchod. Je zde sklípkem 
s pìkným posezením a samostatným 

vchodem, který je situovaný do klidové 
zóny. Doporuèuji prohlídku.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 250.000,- Kè
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