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Nabídka rodinných domů k prodeji a pronájmu

Chcete prodat? Volejte 800 10 10 62 *** Aktuální číslo novin naleznete 24 h denně na internetu: www.realitygaia.cz/pdf/noviny.pdf

Staré Město
Prodej rodinného domu v k.ú. Staré 

Město u Uherského Hradiště – 
Zerzavice, celková plocha pozemku 374 
m2. Dům byl užíván jako prodejna, je 

určený k rekonstrukci. IS: voda ze 
studny, přípojka na obecní vodovod, 
kanalizace, plyn. Nemovitost vhodná 
jako investice nebo pro podnikání.  

Cena: 1.900.000,- Kč
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 14U207RD

NOVINKA

Louka
Velmi pěkný řadový dům v centru 

horňácké obce Louka. Dům je 
dvougenerační se samostatným vchodem 
do každé bytové jednotky. Rekonstrukce 

proběhla v roce 2002. Topení je zde 
podlahové s plynovým i elektr. kotlem. 

Za domem je udržovaná okrasná i 
ovocná zahrada. 

Cena po slevě: 2.280.000,- Kč
Kontakt: 604 836 881

ZN.: 15V121RD

Terezín
Rohový dům s menší investicí na rekonstrukci a možností 

spojení bydlení a podnikání v jednom. Přes široký uzavřený 
průjezd se dostanete do domu a také na dvůr. Ve dvoře jsou 
hospodářské budovy a za domem je zahrada. Dům je celý 

podsklepený, je napojen na IS a je ihned obyvatelný.  
Cena po slevě: 1.230.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 15K068RD

Krumvíř
Rodinný dům 4+1 v centru obce 

Krumvíř. Dům o obytné ploše 140 m2 s 
velkou zahradou na pozemku 2077 m2. 
K domu přísluší vinný sklep o velikosti 

70 m2, sklep na brambory a přilehlé 
hospodářské budovy. Dům je přízemní, 

bezbariérově situovaný. IS: elektřina, 
plyn, jímka, 2 x studna.
Cena: 1.900.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H178RD

Hřivínův Újezd
Hřivínův Újezd - prodej nedokončené 
novostavby rodinného domu na konci 

obce. Sítě: 220/380V, 2x vlastní studna, 
možnost napojení do kanalizace, topení 

elektrické + 2x krbová kamna. Zast. 
plocha 140 m2, ostatní pozemky 1270 

m2.
Cena: 1.800.000,- Kč

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 15U198RD

Svatobořice-Mistřín
RD situovaný u hlavní silnice, ideální pro 
bydlení a podnikání.  Byl kolaudován v 
roce 2000. Ústřední plynové vytápění, 

elektřinu, obecní plynovod, odpady 
svedeny do kanalizace. Půdní prostor je 

řešen zatím jako hrubá stavba k trvalému 
bydlení. Možnost parkování pro zákazníky 

před domem. 
Cena po slevě: 1.390.000,- Kč
Kontakt: 605 248 205

ZN.: 12K213RD

Bzenec
Nemovitost blízko centra města Bzence, 

kde v přízemí je stylová hospůdka, v 
patře je moc pěkný byt 2+kk, 100 m2 a 
za obytnou částí je dvůr se zázemím pro 

posezení v zahradě. Na nemovitosti 
probíhala rekonstrukce v roce 1998 a 
2005. Na dvorku je gril, posezení a 

zatravněná zahrada.
Cena po slevě: 1.990.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 15K137RD

Vlkoš
Pěkně řešený nepodsklepený dům s menší zahradou v obci Vlkoš. 
Přes široký uzavřený průjezd, který slouží i jako garáž, se dostanete 

na zahradu. V přízemí domu je chodba, koupelna a WC, kuchyně a 
prostorný obývací pokoj s krbem a východem na terasu. V horním 

patře jsou 4 pokoje a koupelna. 
Cena: po slevě 3.300.000,- Kč
Kontakt: 605 248 207

ZN.: 15K196RD

Vracov
Nabízíme k prodeji příjemné bydlení v 
nadčasově řešeném pasivním rodinném 
domu 5+kk o podlahové ploše 128 m2 
se zahradou, nachází se v klidné ulici ve 
Vracově. Splňuje náročná kritéria pro 
pasivní stavbu. Dům je napojen na 

všechny IS. Zahrada je s terasou. Energ. 
třída B - velmi úsporná.

Cena: 2.980.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 15K135RD

Boršice
Rodinný dům 7+2, na jižním svahu 

obce Boršice u Buchlovic (lze využít i 
jako oddělené jednotky 2+1, 5+1 nebo 

dvougenerační bydlení), dům je po 
celkové rekonstrukci (zateplení, střecha, 

nové IS - elektřina, internet, voda, 
interiér, plastová okna v celém domě). 

Zahrada za domem 502 m2.
Cena: 3.399.000,- Kč 

Kontakt: 605 248 203
ZN.: 15V080RD

Kyjov
Rodinný dům s menší zahrádkou v 

centru města. Dům je částečně 
podsklepený, v přízemí je velká hala s 
krbem, dále je chodba, pokoj, letní 
kuchyně, vstup do sklepa a garáž. V 
patře je prostorný obývací pokoj se 

vstupem na balkon, kuchyně, jídelna, 
koupelna, WC, ložnice a dětský pokoj. 

Cena po slevě: 3.090.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 15K159RD

Bzenec
Rodinný dům 4+1 v lukrativní části 

obce Bzenec, v blízkosti centra. Dům 
je suchý (podřezaný), prošel výměnou 
oken, elektřiny ( 2/3 domu). K domu 

náleží větší dvorek s garážovým 
stáním, s možností předělat na 

zahradu a menší dvorek s posezením a 
tech. místností. 

Cena po slevě: 1.399.000,- Kč
Kontakt: 604 836 881

ZN.: 15V128RD

ALTERNATIVNÍ
LOKALITA

SLEVA

SLEVA

Kyjov
RD v klidné části Kyjova-Boršov v 

dostupnosti centra. Vytápění na tuhá 
paliva s možností napojení na plyn. 
Dům je po rekonstrukci s možností 
dotvoření dle vlastních požadavků. 

Ideální pro mladou rodinu nebo starší 
manžele s nevelkým požadavkem na 

pozemek.
Cena: 590.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 13K107RD

Není-li uvedeno jinak, pak platí, že RKuvádí, že průkaz energetické náročnosti budovy nebyl doposud majitelem předložen, resp. je ve stádiu zpracování. V souladu s právní úpravou proto RK uvádí energetickou třídu G.

Krumvíř
Krásný dvougenerační dům 2+1 a 3+1 
po kompletní rekonstrukci. Dům je 

patrový, každé podlaží má samostatný 
vchod. V podlažích oddělené 

plynoměry, elektřina a voda společné. 
Vytápění lokální plynové. K domu 

náleží zahrádka, předzahrádka, sklep, 
hospodářská budova a průjezdná garáž.  

Cena po slevě: 2.450.000,- Kč
Kontakt: 608 675 897

ZN.: 15H185RD

Kyjov
Nabízíme k prodeji pěkný, patrový, z 

1/4 podsklepený rodinný dům, s 
menším dvorkem v Kyjově. Dům je po 
částečné rekonstrukci koupelny, okna z 
přední strany domu jsou plastová. Na 

dvorku se nachází kvelbený sklep a 
skleník. Dům má rovnou střechu a 

garáž. Je ve velmi klidné ulici.  
Cena po slevě: 1.950.000,- Kč

Kontakt:  605 248 200
ZN.: 15K101RD

CENA K JEDNÁNÍ

Šardice
Rodinný dům 6+kk s okrasnou 

zahrádkou, dvorem, garáží, vysázeným 
polem, který se nachází v klidné ulici 
obce Šardice, v dobrém technickém 

stavu. Výhodou je kotel na tuhá paliva, 
přípojka plynu před domem. Před 

domem je upravená zahrádka a garáž, za 
domem dvůr s posezením u grilu.

Cena: 2.200.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 15K222RD

Žeravice
Přízemní dům 3+1 se zahradou, nachází 
se v klidné lokalitě. Dům je po částečné 
rekonstrukci, plastová okna, podlahy, 

elektroinstalace, přípojky, izolace a nové 
koupelny. Vedle domu je velká přístavba, 

která slouží jako garáž a skladovací 
prostory. Za domem je uzavřená, 

prostorná zahrada.
Cena po slevě: 750.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 15K214RD

Násedlovice
Útulný, přízemní dům 4+1 se zahradou, 

v klidné ulici obce Násedlovice. V 
přední části domu je chodba, 3 

místnosti a průjezd, který slouží i jako 
garáž. Do dvora a zahrady je obývací 

pokoj, kuchyně, koupelna a WC, 
komora a prosklená chodba. Na dvoře 

jsou hosp. prostory, sklep a stodola.
Cena po slevě: 590.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 15K199RD

Čejkovice
Prostorný rodinný dům 5+1 v 

Čejkovicích. Dispozičně dům nabízí v 
přízemí vstupní chodbu, obývací pokoj, 

ložnice, dětský pokoj, kuchyně, 
koupelna s WC. V prvním patře se 

nachází dva pokoje. Součástí domu je 
velké hospodářské stavení, stodola, garáž 

a velká zahrada s ovocnými stromy. 
Cena: 1.500.000,- Kč

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 15H202RD

Kyjov
Zajímavě řešený dům 5+1 s terasou, 

venkovním krbem, udírnou, posezením 
a zahradou v obci Bohuslavice u Kyjova. 

Chalupa je napojena na veřejný 
vodovod, je zde i vlastní studna, 

vytápění je plynovými vafky, kamny na 
tuhá paliva, elektřina, odpady jsou 

svedeny do kanalizace.
Cena po slevě: 1.100.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 15K212RD

Žádovice
Řadový přízemní rodinný domek 3+kk, 
po vnitřní rekonstrukci s pozemkem o 
velikosti 1300 m2. Na dvoře se nachází 
kvelbený sklep, šopka, velký dřevník, 
septik. Domek má nízké náklady na 

energie, vlastní studna s pitnou vodou, 
nové ústřední topení, plyn. kotel s 

bojlerem, krbová kamna.
Cena: 1.150.000,- Kč

Kontakt: 605 248 200
ZN.: 15K228RD

Kyjov
K prodeji pěkný rodinný dům 2+1 a 
4+1 se zahradou, který se nachází ve 

velmi lukrativní lokalitě města Kyjova. 
Nemovitost je po rozsáhlejší, částečné 
rekonstrukci a v současné době má dvě 
bytové jednotky.  Dům je nepodsklepe-
ný. Kolem domu je upravená, pěkná, 

udržovaná zahrada. 
Cena po slevě: 2.980.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 14K314RD

SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA

Louka
Rodinný dům o velikosti 5+1 v obci 

Louka uzpůsobený pro rodinu s dětmi. 
Jedná se o částečně podsklepený dům 
zkolaudovaný v roce 1994, v r. 2010 
proběhla výměna plastových oken a 

rolovacích vrat. Za domem  posezení u 
venkovního krbu, pěkná udržovaná 

zahrada.
Cena po slevě: 2.200.000,- Kč
Kontakt: 605 248 202

ZN.: 15H150RD

SLEVA

Pro naši klientku 
hledáme ke 

koupi byt 1+1, 
2+1 nejlépe 

zrekonstruovaný 
ve Veselí nad 

Moravou. 
Volejte 

604 836 881.

Pro klienta 
hledáme ke 

koupi garáž v 
Kyjově a blíz-

kém okolí. 
Prosíme, nabíd-

něte na 
tel.: 

605 248 207.

Pro klienta 
hledáme byt o 
velikosti 100 

m2 v Hodoní-
ně. 

Volejte 
608 675 897.

SLEVA

Šardice
Nabízíme k prodeji udržovaný rodinný dům 

5+1 v Šardicích. Nachází se v řadové 
zástavbě. Je celý podsklepený - kotel značky 
Desta a bojler na 80 l vody. Okna  kastlová, 
v dobrém stavu, v kuchyni okno plastové. 

Na dvorku se nachází kvelbený sklep, velká 
garáž a dvě skladovací místnosti.

Cena: 1.850.000,- Kč
Kontakt: 605 248 200

ZN.: 15K192RD

Pro klienta hledá-
me byt 3+1 v 

osobním vlastnic-
tví v Uherském 

Hradišti, nejlépe 
v blízkosti centra. 
NE přízemí a ne 

pod střechou. 
Volejte 

605 248 206.

Poptáváme pro 
klienta pozemek 

ve Velké nad 
Veličkou vhodný 
pro výstavbu RD 
nebo starší RD na 

zbourání za 
rozumnou cenu. 

Volejte 
605 248 202.

Prosím nabídněte 
byt 3+1 v Kyjově, 
pouze na Sídlišti 

U Vodojemu. 
Hypotéka 
schválená. 

Tel.: 605 248 200.

Mladá rodina 
hledá byt 3+1 po 

rekonstrukci v 
Kyjově, platba v 

hotovosti.
 

Nabídněte na 
tel.: 605 248 204.

Hledám chatu k 
celoročnímu 

bydlení se všemi 
sítěmi, s vytápě-

ním, do ceny 
500.000,- Kč v 

okolí řeky 
Moravy blízko 

Veselí nad Mora-
vou. Volejte 

734 852 012.

Rodina se dvěma 
dětmi hledá rodin-
ný dům k bydlení o 
velikosti 3+1 nebo 

4+1 s menším 
dvorkem a zahrád-
kou. Klidná lokali-
ta. Lokalita do 20 

km od Kyjova. 
Nabídky volejte na 
tel.: 605 248 205.

NOVINKA

Bílovice
Rodinný dům v centru obce Bílovice s 

nebytovým prostorem v přízemí. 
Nemovitost je složená z hlavní budovy s 
obytným podkrovím (3+kk) a v přízemí 

je umístěn prostor pro vlastní 
provozovnu. Dále jsou zde dílny a garáž. 

V objektu jsou přípojky obecní vody, 
plynu, 220/380V, vlastní studna. 

Cena: 3.400.000,- Kč
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 15U201RD

Kyjov
Moc pěkný, nadstandardní dům 6+1, 
který se nachází v klidné a lukrativní 
lokalitě. Je částečně podsklepený. Z 

obývacího pokoje a chodby se vejde na 
zahradu a terasu, kde je dostatečný 

prostor pro gril a relax. Po levé straně 
domu je vybudovaný pěkný, dřevěný 

přístřešek pro parkování aut.
Cena po slevě: 3.950.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 13K339RD

SLEVA

Krumvíř
K prodeji novostavba nízkoenergetické-

ho rodinného domu 4+kk  v obci 
Krumvíř. Dům je cihlový, dvoupodlažní 
a nachází se na pozemku cca 400 m2. 

Možnost garáže, dvojgaráže nebo 
garážové stání. Cena včetně dokončení 

domu ve standardu, pozemku, přípojek, 
oplocení a terénních úprav.
Cena: 3.500.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H247RD

NOVINKA

Bzenec
Nabízíme k prodeji patrový dům 4+1 s 

menší předzahrádkou, který se nachází v 
klidné ulici cca 5 minut chůze do centra 

města Bzence. Dům je v původním 
udržovaném stavu, okamžitě k 

nastěhování. Vedle domu je přístřešek pro 
nářadí a před domem je menší oplocená 

zahrádka.
Cena: 890.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 14K342RD

Bzenec
Luxusní nový prakticky řešený dům na 

okraji Bzence v klidné lokalitě 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.

Cena: 4.870.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 10H303RD

Žádovice
Přízemní, nepodsklepený rodinný dům 

ve velmi klidné části obce Žádovice. 
Rekonstrukce domu proběhla v 

sedmdesátých letech. Dům je napojen 
na elektřinu, obecní vodovod, septik, 
vytápění plynové vafky. Za domem je 

menší posezení a zahrádka. Vedle domu 
vjezd s garáží a hosp. budovami.

Cena: 890.000,- Kč
Kontakt: 605 248 205

ZN.: 15K182RD

NOVINKA

Krumvíř
Nabízíme k prodeji rodinný dům 6+1 v 
obci Krumvíř. Dům je před celkovou 

rekonstrukcí a lze ho využít pro 
komerční účely. Celková plocha 

pozemku je 937 m2, z toho zastavěná 
plocha je 530 m2 a zahrada o rozloze 
400 m2. K domu náleží garáž, sklepy 

(suché, chladné) a hospodářské budovy. 
Cena: 1.500.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H188RD

SLEVA SLEVA

SLEVA

SLEVA SLEVA



Nabídka rekreačních objektů – chaty, chalupy, vinné sklepy

Chcete prodat? Volejte 800 10 10 62 *** Aktuální číslo novin naleznete 24 h denně na internetu: www.realitygaia.cz/pdf/noviny.pdf

Nabídka pozemků k prodeji

Uherské Hradiště
Uherské Hradiště - Mařatice - prodej 
stavebního pozemku o celkové výměře 
1123 m2 v žádané lokalitě. Jedná se o 
rovinatý pozemek o výměře 1123 m2, 

šíře je 13 m, IS jsou na hranici 
pozemku. Pozemek je vhodný na stavbu 

rodinného domu nebo komerčního 
objektu. 

Cena: 1.865.000,- Kč
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 14U337PZ

Radějov
Chata s pozemkem v blízkosti vodní 

nádrže Lučina v podhůří Bílých Karpat. 
Má zděný základ, na kterém je dřevěná 
chata. Nemá vlastní zdroj vody (dešťová 
voda), kanalizace řešena přes trativod, 
napojena na el. proud, vytápění tuh. 

palivy. U chaty je zděná terasa.
Cena po slevě: 370.000,- Kč

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 15H171CH

NOVINKA

Ježov
RD 4+1, není podsklepen. V přízemí 
vstupní chodba, kuchyně s jídelnou, 
obývací pokoj s otevřeným krbem, 
ložnice a pokoj. Koupelna, WC a 

komora součástí. V podkroví je půda a 
další obytný pokoj. Veškeré IS.  Za 

domem přístřešek na nářadí a technická 
část. Vedle domu je kvelbený sklípek. 

Cena po slevě: 720.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 13K059RD

Sudoměřice
Stavební pozemky v obci Sudoměřice o 

celkové výměře 7960 m2, na velmi 
atraktivním místě při sjezdu ze silnice 

R55 ( Břeclav - Uh. Hradiště). Dle 
územního plánu lze pozemky využít pro 

výstavbu průmyslové haly či skladu. 
Pozemky jsou napojeny na veškeré IS, 

vyjma kanalizace. 
Cena po slevě: 850,- Kč / m²
Kontakt: 605 248 202

ZN.: 15H167PZ

Není-li uvedeno jinak, pak platí, že RKuvádí, že průkaz energetické náročnosti budovy nebyl doposud majitelem předložen, resp. je ve stádiu zpracování. V souladu s právní úpravou proto RK uvádí energetickou třídu G.

VÝRAZNÁ
SLEVA

Boršice
Nabízíme prodej zahrady vhodné ke 

stavbě rodinného domu na jižním svahu 
v atraktivní lokalitě v Boršicích u 

Buchlovic. Inženýrské sítě se nachází na 
hranici pozemku. Oblast Boršic a okolí 

je známá díky pěstování vinné révy, 
cykloturistikou, vynikajícím jídlem a 

pohostinností lidí.
Cena: 935.000,- Kč

Kontakt: 605 248 203
ZN.: 15V100PZ

Vacenovice
Patrový prostorný rodinný dům 6+2 v obci 

Vacenovice, který je celý podsklepený. 
Dům je cihlový se sedlovou střechou. Na 
dvorku se nachází letní kuchyně, chlívek a 

kůlna, dále udírna a zahrada o velikosti 254 
m2. Dům je v původním stavu bez kotle, 
bojleru a topných těles s kastlovými okny.

Cena: 1.150.000,- Kč
Kontakt: 605 248 200

ZN.: 15K233RD

Nabídka rekreačních objektů – chaty, chalupy, vinné sklepy

Koryčany
Nabízíme k prodeji menší chatku, která 
se nachází v krásném prostředí 
přehradní nádrže Jestřabice. Chatka je v 
mírném svahu. Na pozemku jsou 
vysazeny také ovocné stromy (jabloň, 
višeň, meruňka, broskev, ořech). Příjezd 
k pozemku je po asfaltové komunikaci a 

parkování možné přímo u pozemku.
Cena po slevě: 149.000,- Kč
Kontakt: 605 248 207

ZN.: 14K148CH

Kyjov
K prodeji pěkný prostorný byt se šatnou a lodžií o podlahové ploše 

55 m2, který se nachází na Sídlišti u Vodojemu. Dům, jehož součástí 
je nabízený byt, je po celkové revitalizaci. Dispozice: Vstupní chodba 

se šatnou, kuchyně, obývací pokoj s lodžií a ložnice K bytu také 
náleží sklep. 

Cena: 1.350.000,- Kč
Kontakt: 605 248 207

ZN.: 15K200BO

Radějov
Prodej zděné chaty v rekreační oblasti 

Radějov s krásným výhledem a  
pozemkem o velikosti 1.100 m2 

osázeným ovocnými stromy. Dispoziční 
řešení: suterén-garáž a kotelna, I.NP - 

vstupní chodba, kuchyňka, WC, 
obývací pokoj a ložnice, II. NP - vstup 

po dřevěných schodech do ložnice.
Cena po slevě: 849.000,- Kč
Kontakt: 733 123 666

ZN.: 13H096CH

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

domu na ul. Slavíkova Hodonín s 
dobrou dostupností do centra města. K 
bytu o výměře 56,2 m2 patří komora 

umístěná mimo byt na přístupové 
chodbě k bytu a prostorný sklep, dále 

společný oplocený dvůr. 
Cena po slevě: 630.000,- Kč
Kontakt: 733 123 666

ZN.: 14H229BO

Radějov
Zděná chata s výbornou polohou v obci 

Radějov, Třešňovka. Ihned obyvatelná bez 
jakýchkoliv úprav. Chata je po celkové 

rekonstrukci. Vl. studna, vytápění: nová 
výkonná krbová vložka, popř. el. 

přímotopy. Na pozemku je venkovní 
posezení s grilem, krytý dřevník, ohniště. 

Nabídněte prodejní cenu.
Cena po slevě: 820.000,- Kč
Kontakt: 605 248 205

ZN.: 14V149CH

Ježov
Nabízíme k prodeji přízemní dům v 
klidné části s možností parkování. 
Dispozice: vstupní chodba, spížka, 

kuchyně a dva obytné pokoje. Vedle 
domu je průjezd s menším sklípkem. 

Dům je napojen na elektřinu, vytápění 
jsou přes plyn. vafky, voda obecní. Vedle 
domu je zahrada o výměře cca 900 m2.

Cena po slevě: 300.000,- Kč
Kontakt: 605 248 205

ZN.: 14V042RD

SLEVA

Pro klienta 
hledáme byt 3+1 
v Kyjově. Prefe-
rujeme lokalitu 
sídliště U Vodo-
jemu. Prosím, 

nabídněte na tel.: 
605 248  205.
Platba v hoto-

vosti.

Pro klientku 
hledáme proná-

jem prostor 
vhodných pro 

menší kavárnu v 
Hodoníně a 

okolí. 

Volejte 
608 675 897.

Pro solidní klienty 
hledáme dům v 
blízkém okolí 
Hodonína o 

velikosti 4+1 a 
větší, s garáží, 

řadový, s menší 
zahradou, v ceně 
do 2.000.000,- 

Kč. Volejte 
734 852 012.

Šardice
Nabízíme k prodeji praktický dům na 
okraji obce Šardice. Nová koupelna + 

WC, dále prostorná garáž. Dům 
zateplený, střecha po rekonstrukci. 
Výhodou vjezd na zahradu z boční 
ulice. Za domem vysázená pěkná 

zahrada s krytým bazénem, posezením 
u venkovního krbu.

Cena po slevě: 2.900.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 15K179RD

SLEVA

Nechvalín
Rodinný dům 5+1, částečně 

podsklepen, v obci Nechvalín. Dům je 
napojen na obecní vodovod, je zde také 
studna, elektřinu a vytápění centrální 
krb s průduchy. K domu náleží dvorní 
část s hosp. budovami a průjezd z ulice 
do dvora, možnost i jako garáž. Dále 

navazuje velká zahrada 4247 m2.   
Cena po slevě: 780.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 15K152RD

SLEVA

Krumvíř
Nabízíme k prodeji rodinný dům 3+ v 

obci Krumvíř. Dům je v dobrém stavu s 
obytnou plochou cca 127 m2. Celková 
plocha pozemku je 500 m2. K domu 

náleží hospodářské budovy a zahrada o 
velikosti 278 m2. Dispozice: 3 pokoje, 

kuchyň, veranda, WC, koupelna se 
sprch. koutem a technická místnost. 

Cena po slevě: 1.300.000,- Kč
Kontakt: 608 675 897

ZN.: 15H189RD

SLEVA

NOVINKA

Petrov
K prodeji RD 3+1, nachází se na velmi 
pěkném a klidném místě obce Petrov. 

Výhodou jsou 2 příjezdové cesty. Před 4 
lety proběhla rekonstrukce střechy. 

Pitná i užitková voda je řešena vlastní 
studnou. Je zde možnost veřejného 

napojení. Vytápění je možné plynem i 
tuhými palivy. 

Cena: 980.000,- Kč
Kontakt: 604 836 881

ZN.: 15V242RD

Strážnice
Starší přízemní řadový cihlový 

dvougenerační RD situovaný do L v 
klidné části města. V přední části domu 
je byt 3+1. V zadní části domu je byt 
1+1. Dům je částečně podsklepený, 

garáž s menší montážní jámou, dílna, 
kůlna. Je napojen na veškeré IS, vl. 

studna s čerpadlem. Zahrada 611m2.
Cena: 1.400.000,- Kč

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 14U194RD

Klobouky u Brna
Nabízíme k prodeji rodinný dům 4+1 o 
velikosti 199 m2. Dům je po částečné 

rekonstrukci. Dispozice: 4 pokoje, 
kuchyně, koupelna s WC. Dům je ve 

výborném stavu. K domu náleží garáž a 
vinný kvelbený sklep. Výborná 
občanská vybavenost a výborná 

dopravní dostupnost. 
Cena: 1.420.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H250RD

NOVINKA

Blatnice pod Svatým Antonínkem
Nabízíme k prodeji rodinný dům na 
velmi pěkném a klidném místě obce 

Blatnice. Dům je postaven ze 
smíšeného i pevného zdiva, má velkou 

zahradu a je částečně podsklepen. 
Vytápění je ústřední plynové, přívod 

vody řešen ze studny. Nutná 
rekonstrukce. 

Cena po slevě: 750.000,- Kč
Kontakt: 604 836 881

ZN.: 15V219RD

Kunovice
Rodinný dům na pozemku 198 m2, ve 

vedlejší klidné ulici s uzavřeným 
dvorem. Dům je vystavěn ve tvaru „L“, 

pokoje jsou průchozí, součástí malý 
dvorek s hospodářským stavením. Sítě: 

220/380V, obecní vodovod a 
kanalizace, plynové topení. Dům je v 

původním stavu, určený k rekonstrukci.
Cena: 490.000,- Kč

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 15U256RD

SLEVA NOVINKA

Mladá rodina s 
dětmi hledá 

dům se zahra-
dou v Bzenci a 

okolí. 

Volejte 
605 248 204.

Borkovany
K prodeji převod členských práv a 

povinností ke krásnému bytu 2+1. Byt 
je po celkové rekonstrukci z roku 2015, 

o velikosti 59 m2. Nachází se ve 2. 
patře ze 2 v cihlovém domě v klidné 
části obce Borkovany. K bytu náleží 
zahrada s chatkou přímo u domu, 

garáž a 3 sklepy. Možný převod do OV.  
Cena: 950.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H224DB

Koupíme byt 2+1, 
případně 3+kk v 

Hodoníně do 
1.mil. Kč. Pod-
mínkou lodžie, 

případně balkon, 
ne v přízemí ani v 
posledním patře. 

Volejte 
605 248 202.

Pro našeho 
klienta hledáme 
garáž ve Veselí 
nad Moravou. 

Prosím 
nabídněte na 

tel.: 605 248 203.

Hledáme dům 
alespoň po 

částečné rekon-
strukci v ceně do 
2.000.000,- Kč v 

Kyjově nebo v 
Čejči.

 
Volejte 

605 248 207. 

Vracov
Moc krásný nový byt 2+1 s terasou a 
garáží, v klidné lokalitě obce Vracova. 
Byt o velikosti 52,14 m2 se nachází v 

bytovém domě ve 3. NP. V roce 2014 - 
nová luxusní kuchyňská linka včetně 
elektrospotřebičů, dále byla v bytě 
zabudována klimatizace. Velkou 
výhodou je vlastní kotel v bytě.
Cena po slevě: 1.390.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 15K251DB

Hodonín
Družstevní byt 3+1 o podlahové ploše 

63 m2, na ulici Slunečná v Hodoníně, s 
možností převodu do osobního 

vlastnictví. Byt se nachází v 1.NP 
zrekonstruovaného panelového domu s 

výtahem. Byt je v původním 
udržovaném stavu.

Cena: 970.000,- Kč
Kontakt: 733 123 666

ZN.: 15H197DB

Hodonín
Byt 1+1 v původním stavu se nachází v 

zatepleném bytovém domě v 6. NP 
(výtah). Dispozice: vstupní chodba, 

součástí chodby je prostorný odkládací 
kout, zděné jádro, samostatná koupelna, 
samostatná toaleta, prostorná kuchyně s 

plynovým sporákem, obývací pokoj s 
lodžií s hezkým výhledem.  

Cena: 650.000,- Kč
Kontakt: 605 248 200

ZN.: 15K257BO

Hodonín
K prodeji byt 2+1 o velikosti 45 m2 v 
panelovém domě s výtahem, na ulici 

Konečná v Hodoníně. Byt je v 
původním udržovaném stavu a je 

dispozičně velmi dobře řešen. Jedná se o 
družstevní byt, který lze převést do 
osobního vlastnictví - anuita je již 

vyplacena.  
Cena: 799.000,- Kč

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 15H248DB

Kyjov
Nabízíme  byt 3+1 o výměře 74 m2, 

který se nachází ve 3. patře panelového 
bytového domu s výtahem. Byt je 

pěkný, prostorný v původním stavu. 
Velkou prostornou chodbou se 

dostaneme do obývacího pokoje s lodžií, 
pokoje, koupelny s vanou a WC, dále 

kuchyně a pokoj.
Cena po slevě: 1.161.000,- Kč

Kontakt: 605 248 200
ZN.: 14K248DB

Uherské Hradiště
Nabízíme k pronájmu byt 3+1 v 

Uherském Hradišti, Jarošově. Byt o 
výměře 75 m2, 2. NP, velká lodžie, 

vlastní plynový kotel, byt je po celkové 
rekonstrukci. Dům je zrevitalizovaný, 

součástí sklep, volný od prosince 2015, 
dlouhodobý pronájem. 

Cena: 10.500,- Kč/měs.
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 15U254DB

14K248DB

PRONÁJEM

Radějov
Nabízíme k prodeji dřevěnou chatu se 

zděným základem s pozemkem o 
výměře 149 m2. Chata se nachází v 
krásném prostředí rekreační oblasti 

Radějov. V chatě je elektřina 
220/380V, voda není, septik na 

vyvážení, topení – krbové kamna. V 
blízkosti přehrada Lučina (2km).

Cena: 600.000,- Kč
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 15U111CH

SLEVA
Pro konkrétní 
klienty hledá-
me ke koupi 
byt v Kyjově 
2+1, kdekoli. 

Prosím 
nabídněte na 

tel.: 605 248 200. 

VÝRAZNÁ
SLEVA

Pro klientku 
hledáme pozemek 

vhodný pro 
výstavbu domu, 

popř. dům k 
demolici s menší 

zahrádkou do 500 
m2 v Kyjově, 
mimo Boršov. 

Prosíme, 
nabídněte na 

tel.: 734 852 012.

Mladý pár hledá 
luxusní byt v 

Kyjově o velikosti 
3+1 s větší výmě-
rou. Cena neroz-

hoduje. 

Nabídněte na 
tel.: 605 248 205.

Kostelec
Nabídka výhodná pro Ty, kteří chtějí 
stavět nový dům. V obci Kostelec u 

Kyjova prodáváme pozemek vhodný k 
výstavbě rodinného domu o celkové 
výměře 1851 m2 obce.  Pozemek se 

nachází v klidné části obce. Šířka 
pozemku v nejužším místě je 16 m a 

nejširším 35 m. Je rovinatý.
Cena: dle osobního jednání
Kontakt: 605 248 203

ZN.: 14V093PZ

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

SLEVA

Čeložnice
Nabízíme novou částečně podsklepenou 
chatu k dokončení v Čeložnicích, s moc 
pěkným pozemkem o výměře 916 m2, 

která se nachází v krásném, zeleném 
prostředí u lesa. Chata je připojena 

pouze k elektřině. Obchod s 
potravinami se nachází cca 20 min 

chůze od chaty.  
Cena: 400.000,- Kč

Kontakt: 605 248 200
ZN.: 14K326CH

Veselí nad Moravou
Nabízíme k prodeji krásný pozemek 
vhodný k výstavbě rodinného domu. 
Nachází se v lukrativní a velmi klidné 

lokalitě Veselí nad Moravou. Na 
pozemku je postavena chata je zde 

studna. V těsné blízkosti je MŠ, obchod, 
dětské hřiště, vinárna, tenisové kurty.

Doporučuji prohlídku.
Cena: 1.382.000,- Kč

Kontakt: 604 836 881
ZN.: 15V058PZ

SLEVA

SLEVA

SLEVA VHODNÝ 
K VÝSTAVBĚ

SLEVA NOVINKA



Naďa Sobková
605 248 203

HODONÍNSKO
BŘECLAVSKO

Radek Novák
733 123 666

Pobočka Hodonín, Národní třída 16, 
Tel.: 518 345 345

Můžete nás kontaktovat také v Kyjově, 
Jungmannova 24/32, Tel.: 518 614 205

Petra Pichlerová
605 248 200

KYJOVSKO
Irena Pavlíková

605 248 204
Věra Petrů

605 248 207

Pobočka Kyjov, Jungmannova 24/32, Tel.: 518 614 205
Můžete nás kontaktovat také v Hodoníně, Národní třída 16, Tel.: 518 345 345

reality@realitygaia.cznovak@realitygaia.cz

pichlerova@realitygaia.cz petru@realitygaia.cz

Ivana Kočí
605 248 206

UHERSKO- 
HRADIŠŤSKO

Jana Kubíková
605 248 205

Chcete prodat? Volejte 800 10 10 62 *** Aktuální číslo novin naleznete 24 h denně na internetu: www.realitygaia.cz/pdf/noviny.pdf

Mgr. Jitka Vaňková
604 836 881

vankova@realitygaia.cz

Pobočka Veselí nad Moravou, Masarykova třída 143
Můžete nás kontaktovat také v Uherském Hradišti, Všehrdova 487, 3. NP (budova ČSOB)

VESELSKO

Nabídka komerčních objektů k prodeji a pronájmu

Hodonín
Velmi lukrativní, velký komerční areál 

v Hodoníně, lokalita Kapřiska, o 
celkové výměře 8407 m2. Celý areál je 
oplocený, připojený na všechny IS. V 

přední části jsou 2 admin. budovy. 
Jedna budova je plně funkční. V 

areálu jsou dále sklady, kryté 
parkoviště a 4 velké haly. 

Cena po slevě: 10.800.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 15K020PO

zapletal@realitygaia.cz

Ing. František Zapletal

23  let praxe

Ivana Knapcová
608 675 897

knapcova@realitygaia.cz

Vracov
Zajímavý objekt v zástavbě živnostenských 

domů v centru Vracova s prodejními a 
bytovými prostory a příjezdem ze zadní 
částí do zahrady. Dispozice: V přízemí 

prodejna o výměře 150 m2. 1NP a 2NP 
bytové jednotky výměra cca 100 m2 – 3+1, 

koupelna, WC, komora, šatna, terasa. 
Zahrada 794 m2.

Cena po slevě: 6.800.000,- Kč
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 15U177PO

Šardice
Nabízíme k prodeji bývalou prodejnu 

potravin v Šardicích. Objekt je po 
částečné rekonstrukci,nový plynový 
kotel a rozvody topení, ze předu pak 

velká plastová okna sloužící jako 
výlohy. Stavba nabízí prodejní plochu 
s výměrou cca 128 m2, dvě kanceláře, 

spojovací chodbu a sociální zázemí. 
Cena po slevě: 1.300.000,- Kč

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 15H008PO

Není-li uvedeno jinak, pak platí, že RKuvádí, že průkaz energetické náročnosti budovy nebyl doposud majitelem předložen, resp. je ve stádiu zpracování. V souladu s právní úpravou proto RK uvádí energetickou třídu G.

Hodonín
Nabízíme k pronájmu kancelář o 

velikosti 14 m2 v 1.patře cihlového 
domu, přímo v centru Hodonína. 

Kancelář je světlá a útulná. Dispozice: 
kancelář 11 m2, sklad 3 m2 a terasa. 
Možnost využít společné prostory. V 
ceně zahrnuty všechny služby spojené 

s užíváním. 
Cena: 3.000,- Kč/měs.

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H232PO

Vracov
Restaurace s penzionem, s venkovním 
posezením, nachází se v centru obce 
Vracov. Kolaudace v roce 1994. V 

přízemí je bar s restaurací, WC, kuchyně 
a venkovní posezení s barem. V patře je 

penzion, zde jsou dvoulůžkové, 
jednolůžkový, třílůžkový pokoj a jeden 

apartmán, společenská místnost. 
Cena: 3.800.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 15K174PO

Hodonín
Nabízíme k prodeji novinový 

stánek na Národní třídě v 
Hodoníně o velikosti 5 m2. 

Součástí prodeje je vybavení i 
nábytek. Stánek umístěn na 

pozemku města. 
Cena: 37.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H245PO

Lenka Prachařová
777 063 063

pracharova@realitygaia.cz

Uherské Hradiště
Uherské Hradiště – Jarošov - pronájem 
objektu využívaného jako sídlo �rmy. 

Dispozice: přízemí – 2 kanceláře, jednací 
místnost, kuchyňka, WC. Patro: velká 
kancelářská místnost. Celý objekt je 
podsklepený – využívaný jako sklad. 

Součástí je zahrada o výměře 798 m2. 
Cena po slevě: 15.000,- Kč/měs.

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 14U379PO

Hodonín
K pronájmu krásné obchodní prostory 
o velikosti 114 m2 - 15.000,- Kč/měs. 
a 115 m2 - 18.000,- Kč/měs, v centru 
města Hodonín. Budova je komerční, 

po celkové rekonstrukci a je ve 
výborném stavu.  
Cena: v textu

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H211POa

Bzenec
Prodej zavedeného motorestu v obci 
Bzenec - Přívoz, který se nachází u 

hlavní, rušné komunikace, ale přesto je 
obklopen lesy. Má 10 parkovacích míst a 
velkou oplocenou zahradu. Motorest se 

prodává včetně veškerého vybavení. 
Součástí je byt 2+1. Je zde velmi 

využívaná cyklostezka.  
Cena: 1.877.000,- Kč

Kontakt: 604 836 881
ZN.: 15V107PO

NA KRÁSNÉM
MÍSTĚ

Solventní 
klient hledá 
prostorný 

dům s velkou 
zahradou v 

Kyjově a okolí. 
Volejte 

605 248 204

Hledám ke 
koupi byt 3+1 v 
Kyjově v ceně 

do
 1.200.000 Kč. 

Volejte 
605 248 207.

Pro klienta poptá-
váme ke koupi 

60-100 ha zeměděl-
ské půdy v okolí 

Hodonína. Pozem-
ky mohou být 
rozmístěny v 

dosahu cca 30 km a 
měly by tvořit 

ucelené celky (min. 
3.000-5.000 m2). 
Tel.: 605 248 202.

SLEVA SLEVA

Veselí nad Moravou
Nabízíme k pronájmu prostory v centru 
města Veselí nad Moravou. Nachází se v 
přízemní budově o výměře cca 240 m2. 
Lze využít pro obchod, služby i lehkou 

výrobu, popř. je možnost rozdělit na dvě 
části. Volné ihned.

Cena: 20.000,- Kč/měs. + DPH
Kontakt: 605 248 203

ZN.: 15V154PO

SLEVA

NOVINKA

 
K prodeji komerční prostory v 

suterénu obytného domu v Brně-Starý 
Liskovec.  Prostory o velikosti 65,88 
m2, jsou po celkové  rekonstrukci. 

Vhodné pro účely: kanceláře, služby. 
Dispoziční řešení: 3místnosti, dva 
sklady, kuchyňka, sprchový kout s 

umyvadlem a WC. 
Cena: 1.390.000,- Kč
Kontakt: 608 675 897

ZN.: 15H203PO

Koryčany
V centru obce Jestřabice k prodeji 

zavedené pohostinství se zázemím letní 
zahrádky. Postaveno v roce 1984. Za 

objektem vybudováno letní zastřešené 
posezení s výčepním barem. Objekt 
napojen na obecní řád, je zde vlastní 

studna, vytápění řešeno na tuhá paliva, 
ústřední vytápění, elektřina. 
Cena: 1.900.000,- Kč
Kontakt: 605 248 205

ZN.: 15K241PO

NOVINKA

Osvětimany
Prostory k pronájmu na velmi 

lukrativním místě v centru obce. Jedná 
se o polyfunkční dům k všestrannému 

využití. Objekt má 2 nadzemní podlaží. 
Každé patro je cca o výměře 686 m2. 
Vhodné na internet. obchod, lehká 

montážní činnost nebo prodejní sklady. 
Veškeré inženýrské sítě k dispozici. 

Cena: 30.000,- Kč/měs.
Kontakt: 605 248 205

ZN.: 14V299PO

NOVINKA

Hodonín
K pronájmu krásný obchodní prostor 
115 m2. Prostory se nachází v centru 
města Hodonín. Budova je po celkové 
rekonstrukci a je ve výborném stavu. 
Dispozice: víceúčelová místnost se 
vstupem do suterénu (2místnosti), 

WC a  krásný vinný sklípek o velikosti 
14,67m2. 

Cena: 18.000,- Kč/měs.
Kontakt: 608 675 897

ZN.: 15H211POb

Hodonín
K pronájmu luxusní kanceláře o velikosti 
107 m2, v centru Hodonína. Nachází se 
ve 2. patře s výtahem o nosnosti 500 kg. 
Dispozice: 2 velké kanceláře, předsíňka, 

kuchyňka, WC. V domě několik 
telefonních linek, posílené elektrické 
rozvody, rozvody na klimatizaci. Celý 

objekt po rekonstrukci!
Cena: 9.809,- Kč/měs.

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H243POb

Uherské Hradiště
Uherské Hradiště Jarošov - nabídka 

pronájmu výrobních, kancelářských a 
obchodních prostor v průmyslové 

budově s možností parkování ve dvoře 
a před budovou: haly v přízemí i v 
patře, obchodní prostory v přízemí 
budovy a kanceláře v patře budovy.  

Cena v RK
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 15U046PO

Hodonín
K pronájmu luxusní kanceláře o 

velikosti 115 m2, v centru Hodonína. 
Nachází se ve 2. patře s výtahem. 
Dispozice: 3 kanceláře, luxusní 

kuchyňka, šatna/archiv a nadstandard-
ní soc. zařízení. V domě několik 

telefonních linek, posílené elektrické 
rozvody, rozvody na klimatizaci. 

Cena: 12.458,- Kč
Kontakt: 608 675 897

ZN.: 15H243POa

SLEVA

Hodonín
Nabízíme k pronájmu nebytové 

prostory, vhodné pro zřízení ordinace 
na Masarykově nám. v Hodoníně. 

Dispozice: ordinace 20 m2, čekárna 
12 m2, kuchyňka, sprchový kout, WC 

muži - ženy, WC personál. Prostory 
lze využít i jako kanceláře. Volné 

ihned. 
Cena: 5.000,- Kč/měs.

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 15H057PO

Ostrožská Nová Ves
Prodej budovy sloužící k sportovnímu 

využití- provozování golfového 
trenažéru. V přízemí budovy se nachází 
golfové trenažéry (nejsou předmětem 
prodeje), bar s posezením, kuchyně se 

zázemím, dámské i pánské sociální 
zázemí. V 1. NP je kancelář, prodejna 
sportovních potřeb a plocha posezení.

Cena: 2.900.000,- Kč
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 14U126PO

Strážnice
K pronájmu pěkné prostory, vhodné 
pro výrobu s výškou stropů 4,5 m a 

nákladním výtahem. Vytápěné 
prostory se nacházejí v 1. patře zděné 
budovy v centru Strážnice. Prostory 

mají vlastní příjezd, uzavřený dvorek s 
manipulační plochou a garáží. 

Prostory mají vlastní sociální zařízení.
Cena: 10.000,- Kč/měs.

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 15K061PO

Markéta Kolaciová

Vedení společnosti

www.realitygaia.cz

pavlikova@realitygaia.cz kubikova@realitygaia.cz

kolaciova@realitygaia.cz

15  let praxe

koci@realitygaia.cz

Všechny aktivní 
poptávky nalezenete na

www.realitygaia.cz/poptavky-nemovitosti.html


