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Nabídka rodinných domů k prodeji a pronájmu

Hodonín
K prodeji výjimečný RD na ulici 

Muchova v Hodoníně. V roce 2005 
kompletní rekonstrukce. 1.NP- byt 3+1 

s koupelnou a WC, terasa. 2.NP- 
mezonetový byt 3+kk. Spodní patro 

nabízí kuchyni, obývací pokoj s krbem, 
koupelnu a WC. V podkroví je ložnice, 

pokoj a WC. K domu patří okrasná 
zahrada.  

Cena: 4.400.000,- Kč
Kontakt: 733 123 666

ZN.: 14H362RD

NOVINKA

Spytinhněv
Prodej samostatného rodinného domku 

4+2 s novou sedlovou střechou ve 
Spytihněvi. Dům je podsklepený: Sítě: 
220/380V, elektrické topení + kotel na 

tuhá paliva, vodovod a kanalizace 
obecní, plyn před RD. Zastavěná plocha 
510 m2, zahrada 366 m2. Ve dvoře jsou 

budovy sloužící jako dílny.  
Cena:  1.750.000,- Kč

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 14U384RD

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: 890.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 13K059RD

SLEVA

Ježov
Dům s průjezdem 4+1, nachází se v obci 

Ježov. Rod. dům je v řad. zástavbě 
a je podsklepen, jedná se cihlový dům 
s krásnou zahradou o výměře 740 m2. 

Vstup. část je tvořena chodbou, ze které 
se  dostanete, po levé straně do dvou 
pokojů a po pravé straně do kuchyně 

a koupelny s vanou.
Cena po slevě: 750.000,- Kč

Kontakt: 605 248 200
ZN.: 14K022RD

Sobůlky
K prodeji velmi zajímavý dům 

k okamžitému bydlení, v obci Sobůlky. 
Nepodsklepen, napojen na obecní řád 
vody, ohřev vody a vytápění je řešeno 
přes plynový kotel, vytápění ústřední. 

Vedle domu uzavřený dvorek a na druhé 
straně domu menší předzahrádka. Před 
6 lety proběhla v domě výměna oken.

Cena: 790.000,- Kč

Kontakt: : 605 248 205
ZN.: 14V318RD

Kyjov
K prodeji nový rozestavěný, samostatně 

stojící dům v klidné ulici v obci 
Bohuslavice, o velikosti 5+kk. V ceně 

jsou zahrnuty veškeré rozvody instalací, 
omítky, okna a podlahy bez 

povrchových úprav a obkladů. Výměra 
pozemku je 964 m2. Kompletní 

dokončení domu za cenu 3.750.000,- Kč.
Cena po slevě: 3.190.000,- Kč
Kontakt: 605 248 207

ZN.: 14K068RD

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 po slevě: 590.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 13K107RD

SLEVA

Mutěnice
Prodáváme rodinný dům 4+1 

k rekonstrukci s malým dvorkem 44 m2 
v malebném prostředí vinařské obce 

Mutěnice u Hodonína. Součástí domu 
je vinný kvelbený sklep, garáž a malé 
hospodářské stavení. Dům se nachází 
v klidné lokalitě a je vhodný k bydlení 

tak i k rekreaci.
Cena: 480.000,- Kč

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 14H197RD

SLEVA

Žeravice
RD 4+1, částečně podsklepený. 

Dispozice: vstupní chodba, 2 obytné 
pokoje, kuchyně, komora, místnost 

pro vybudování koupelny, v patře 2 obytné 
pokoje. Ve dvoře jsou hospodářské budovy. 

Dům napojen na elektřinu, voda 
z vlastní studny i obecní vodovod, 

topení na tuhá paliva nebo el. přímotopy.
Cena: 450.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 13K136RD

Klient hledá dům v 
Bzenci 4+1 se zahra-
dou, po kompletní 

rekonstrukci do 
3.000.000,- Kč. 
Nabídněte na 

tel.: 605 248 204.

Pro starší klientku 
hledáme dům po 

rekonstrukci v blízkém 
okolí Kyjova či Mora-
van, se zahradou 500 - 

1000 m2. Prosíme 
nabídněte. 

Volejte 734 852 012.

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

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

SLEVA

Sudoměřice
K prodeji koncový rodinný dům 

o velikosti 5+1 s garáží a dvorem. Dům 
je podsklepen kromě garáže. Dům je 
napojen na elektřinu, voda (pouze 

vlastní studna), vytápění bylo řešeno 
plynovým kotlem, ale i kotlem 

na dřevoplyn. V domě je internet. 
Za domem je pouze menší dvorek.

Cena po slevě: 1.480.000,- Kč
Kontakt: 605 248 205

ZN.: 14V130RD

SLEVA VÝRAZNÁ SLEVA

Pro klienty hledáme 
menší rodinný dům v 
Kyjově, se dvorkem a 

menší zahrádkou v ceně 
do 1.000.000,- Kč. 
Prosíme nabídněte. 

Volejte 605 248 207.

Pro klienta hledáme ke 
koupi RD 3+1 v 

lokalitě obce Ratíškovi-
ce. Starší dům se 

zahradou (i k rekon-
strukci) v ceně do 

1.500.000,- Kč. Volejte 
605 207 131.

VYJÍMEČNÁ
ZAKÁZKA

Ostrovánky
Nabízíme k prodeji přízemní rodinný 

dům o velikosti 3+1 s možností o 
rozšíření dalších obývacích pokojů. 

Dům prošel rekonstrukcí, nová 
elektroinstalace, nové odpady, koupelna 
se sprchovým koutem, plastová okna, 

nová fasáda, garážová vrata. Za domem 
je prostorný dvůr se zahrádkou. 

Cena: 1.500.000,- Kč
Kontakt: : 605 248 200

ZN.: 14K363RD

NOVINKA

Hodonín
K prodeji zajímavý bytový 

a podnikatelský areál v centru 
Hodonína, Štefánikově ulici. Dva domy 
s uzavřeným dvorem. Přední patrový dům 
má v přízemí byt 3+1, komerční prostory. 
V patře je slunný byt 3+1 a kanceláře 

se soc. zázemím. Dům ve dvorním 
traktu nabízí dva byty ( 3+1 a 1+1). 
Cena po slevě: 9.990.000,- Kč
Kontakt: 605 207 131

ZN.: 13H219RD

SLEVA

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 nepodsklepený. Kolem domu 

je upravená, pěkná, udržovaná zahrada. 
Cena po slevě: 3.550.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 14K314RD

SLEVA

Čejkovice
Nabízíme ke koupi novostavbu 

rodinného domu v malebné obci 
Čejkovice. Dům bude k prodeji nabízen 
ve fázi bez �nálních podlah, vnitřních 

dveří, bez obkladů a koupelnové vany v 
koupelně a bez terénních úprav. 

Samotný dům bude dvoupodlažní 4+kk 
se samostatnou dvojgaráží. 

Cena: 3.100.000,- Kč + PRK
Kontakt: 605 207 131

ZN.: 13H208RD

SLEVA

Kyjov
K prodeji rohový patrový domek 3+1 s 

menším dvorkem, předzahrádkou a 
garáží. Dispozice: vstupní chodba se 

schodištěm, do ulice je situována ložnice 
a obývací pokoj, dále pak do dvora je 
koupelna a kuchyně. Ve dvoře jsou 

hospodářské budovy. Dům je 
podsklepený a je vytápěn plynovými 

vafkami. 
Cena po slevě: 1.100.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 14K330RD

Kyjov
Nabízíme k prodeji pěkný přízemní 
rodinný dům u centra města Kyjova, 
o velikosti 3+1 s garáží. Dům je z 1/4  

podsklepený s plastovými  okny. 
Vstupní chodbou se dostaneme 

do jídelny a kuchyně, obývacího pokoje , 
dále 2x pokoj situovaný do dvora 

a koupelna. Dům má malý útulný dvorek.
Cena: 1.573.000,- Kč

Kontakt: : 605 248 200
ZN.: 14K339RD

Šardice
K prodeji rodinný dům v klidné části 

obce Šardice. Jedná se o dobře 
udržovaný, přízemní dům v řadové 

zástavbě 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.

Cena: 1.490.000,- Kč
Kontakt: 733 123 666

ZN.:14H264RD

Kyjov
Nabízíme k prodeji přízemní dům 3+1, 

v řadové zástavbě, nepodsklepený s 
menším dvorkem a zahrádkou, který se 
nachází kousek od centra města Kyjova. 

Za obytnou částí následují technické 
místnosti, skladovací prostory a sklep. 

Dům se může využít jak k bydlení, tak i 
k podnikání. 

Cena: 990.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 14K366RD

Rohatec
K prodeji rodinný dům 3+1 v obci 

Rohatec. Dům se sedlovou střechou, 
částečně podsklepený. Samotný dům je 
v původním stavu, postavený v 40-tých 

letech, jeho rekonstrukcí lze zajistit 
moderní bydlení s velkým zázemím 

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

Cena po slevě: 1.399.000,- Kč

Kontakt: 605 207 131
ZN.: 14H247RD

SLEVA

Vracov
Nabízíme k prodeji samostatně stojící 

rodinný dům 4+1 ve Vracově na 
Hodonínsku. Jedná se o přízemní 

cihlový dům s rovnou střechou a dvěma 
garážemi, na pozemku o rozloze 539 

m2. Dům je celý podsklepený. V 
suterénu domu se nachází garáž, 

prádelna a technické zázemí domu. 
Cena: 2.000.000,- Kč

Kontakt:  605 248 200
ZN.: 15K012RD

Vracov
Nabízíme k prodeji částečně 

podsklepený rodinný dům 4+1 v obci 
Vracov. Stavba je postavena ve tvaru „L“. 

Dům je napojen na obecní vodovod, 
vytápění přes krbová kamna, elektřinu, 

CATV a vl. studnu, která není 
používána. Za domem je menší 

zahrádka.
Cena: info v RK

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 14K368RD

NOVINKA

Násedlovice
Nabízíme k prodeji pěkný přízemní 

rodinný dům o velikosti 3+1, který se 
nachází v obci Násedlovice, 45 km od 

Brna. Dům je v řadové zástavbě, 
nepodsklepený, s dvorkem, menší 

zahrádkou, na které se nachází kvelbený 
sklep. Plyn se nachází před domem a 

voda je dotažená za vrata. 
Cena: 650.000,- Kč

Kontakt: 605 248 200
ZN.: 14K373RD

NOVINKA

Bukovany
K prodeji rodinný dům v klidné části 

obce asi 5 km od Kyjova, obci 
Bukovany. Dům je z části podsklepený, 
patrový, situovaný v řadové zástavbě. 
Dům je napojen na elektřinu, vodu, 
vytápění ústřední topení plynové i 
kombinace kotel na tuhá paliva. Ze 

zadní strany domu je příjezd ke garáži. 
Cena: 1.030.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 14K342RD

NOVINKA

Radějov
K prodeji rodinný dům 3+1 s velkým 

dvorem 540 m2 a zahradou 1354 m2 v 
krásném prostředí CHKO Bílých Karpat 

v obci Radějov. Pro svou polohu je 
vhodný jak k trvalému bydlení, tak i k 
celoroční rekreaci. Dům je přízemní, 

částečně podsklepený s vlastní studnou, 
plynem a elektřinou 220/380. 

Cena: 1.300.000,- Kč

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 14H293RD

Dubňany
K prodeji dům 3+1, v klidné části obce 
Dubňany. Dům je přízemní, částečně 

podsklepený, s menším dvorkem, 
zahrádkou a prostorným uzavřeným 

průjezdem, který slouží i jako parkování. 
Dům je napojen na elektřinu, obecní 
vodovod a plyn. Dům lze vytápět buď 
plynem nebo také krbovými kamny. 

Cena: 590.000,- Kč
Kontakt: 605 248 207

ZN.: 14K262RD

Žeravice
Nabízíme k prodeji koncový rodinný 

dům o velikosti 4+1 s průjezdem 
a dvorem a zahrádkou. Dům je celý 

podsklepen. Dům je napojen na 
elektřinu, vodu, vytápění ústřední 

plynové topení. Za domem je dvorek 
s drobnými hospodářskými budovami 

a zahrádka k užívání.
Cena: 995.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 14V343RD

VÝRAZNÁ SLEVA

Ždánice
Nabízíme k prodeji rodinný dům ve 
Starém Městě v řadové zástavbě 3+1, 

přízemní do tvaru „L“ s menším 
dvorkem (uzavřený) . Dispozice: 3+1, 
koupelna, WC, 2 místnosti - dílny, 2x 
sklep, zastřešený vjezd, možnost využití 

podkroví. Vlastní studna. Zastavěná 
plocha 235 m2.  

Cena: 1.400.000,- Kč
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 14U284RD

VÝRAZNÁ SLEVA NOVINKA

VÝRAZNÁ SLEVA

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 + PRK
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 10H303RD

Svatobořice-Mistřín
Rodinný dům situovaný 3 km 

od Kyjova. Jedná se o přízemní rodinný 
domek v centru dění obce. Dispozice: 

vstupní chodba, tři obytné pokoje, 
kuchyně, koupelna, WC. Za domem je 

dvorek s drobnými hospodářskými 
budovami. Domek je určený k rekonstrukci. 

Dům je napojen na veškeré inž. sítě.
Cena po slevě: 390.000,- Kč
Kontakt: 605 248 205

ZN.: 13V356RD

Svatobořice - Mistřín
Samostatně stojící dům, částečně 

podsklepený se dvěma nadzemními 
podlažími, se sedlovou střechou. Dům je 

o velikosti 8+1, napojen na veškeré 
inženýrské sítě. Ve dvoře k levé straně 
domu přiléhá zemní sklep, jeho střešní 
konstrukce slouží jako terasa. K domu 

náleží zahrada o výměře 508 m2.
Cena: 1.950.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 14V050RD

Kyjov
Nabízíme Vám  k prodeji velmi pěkný dům, o velikosti 6+1 v klidné 

lokalitě, 
s menší zahradou a se zastřešeným stáním pro auto. V přízemí domu 

je prostorná hala se zádveřím a šatnou. 
Z haly se vstupuje do plně vybavené kuchyně, která je spojena s 

obývacím pokojem s krbem.

Cena po slevě: 4.000.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 13K339RD

Bzenec
Nabízíme k prodeji hrubou stavbu, 

přízemního, nepodsklepeného domu 
4+kk s prostornou sedlovou střechou 

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

se nachází v klidné lokalitě města 
Bzence. Dům má všechny IS přípojky. 
Před domem i za domem je zahrada. 

Cena po slevě: 849.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 14K172RD

14K145RD

SLEVA

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

Hýsly
Přízemní rodinný dům o velikosti 4+1 s 

velkou zahradou, hosp. budovami a 
stodolou v obci Hýsly. Dům je cihlový. V 
roce 2012 proběhla v domě rekonstrukce, 
plastová okna, koupelna, topení v mědi, 
elektroinstalace. Na dvoře se nachází 2 x 

kvelbený sklep, stodola. Zahrada o výměře 
2095 m2. 

Cena: 1.900.000,- Kč
Kontakt: 605 248 200

ZN.: 14K258RD

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

Želetice
Přízemní dům 2+1 s velkou zahradou. 

Nachází se ve velmi klidné ulici, v 
přední části domu jsou 2 pokoje, 

vstupní chodba a vjezd na dvorek. Do 
dvorku je prosklená chodba, kuchyně s 
jídelnou a koupelna. Dvůr je prostorný, 
uzavřený a za dvorem následuje zahrada 

o celkové výměře 1432 m2.   
Cena: 550.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 14K145RD

Lužice
Nabízíme do pronájmu RD 5+1 stojící v 
klidné zóně nově postavených RD v obci 
Lužice. Rodinný dům nabízí v přízemí 

prostorný obývací pokoj se zimní 
zahradou, kuchyni, pracovnu, koupelnu 
a WC. V patře jsou 3 pokoje, koupelna 
a WC. Součástí domu je velká dvojgaráž 

a okrasná zahrada. 
Cena: info v RK

Kontakt: 605 207 131
ZN.: 14H344RD

NOVINKA

*Prodejte svou nemovitosti v k.ú. Hodonín ještě dnes!*
V rámci dokončování procesu obnovy operátu v k. ú. Hodonín nebude možné v období od 2. 3. 
2015 provádět zápisy v katastru nemovitostí týkající se vlastnictví k nemovitostem v intravilánu 
k. ú. Hodonín. S ohledem na zákonnou 20ti denní lhůtu pro povolení vkladu práva od odeslání 
informace o plombě bude tedy možné naposledy před tzv. „stop stavem“ provést zápisy v katastru 
nemovitostí dne 27. 2. 2014 podle listin předložených s návrhem na vklad *do 4. 2. 2015*. *Listi-
ny předložené po tomto datu budou moci být zapsány až po zplatnění obnovy operátu, tedy po 
20. 5. 2015.*

NOVINKA



Nabídka bytů k prodeji či pronájmu

NOVINKA

Kyjov
Nabízíme k prodeji luxusní byt 3+1 s 

lodžií o výměře 80 m2. Byt se nachází ve 
2. nadzemním podlaží, po kompletní 

rekonstrukci, výhodou je vlastní 
vytápění, což ovlivňuje nízké měsíční 

náklady. K bytu náleží prostorný sklep o 
výměře 12,96 m2 a velká podsklepená 

garáž. 
Cena: 2.100.000,- Kč

Kontakt: 605 248 200
ZN.: 14K385BO

Hodonín
Nabízíme k prodeji prostorný byt 
o výměře 60 m2 v klidné lokalitě 

v Hodoníně, Bažantnici, ul. Patočkova. 
Byt má prostornou vstupní chodbu, dva 

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

krbu. Štít na bytovém domě je zateplený.
Cena po slevě: 750.000,- Kč
Kontakt: 733 123 666

ZN.: 14H152BO

Kyjov
Máme pro Vás zajímavou nabídku 

k prodeji jednoho z větších malometráž-
ních bytů v Kyjově, sídliště U 

Vodojemu. Jedná se o byt o velikosti 
1+1, v prvním patře o velikosti cca 37,9 

m2. K bytu náleží prostorný sklep o 
výměře 16,2 m2. Určitě doporučujeme 

prohlídku bytu. 
Cena: 750.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 14V319BO

SLEVA

Mutěnice
Hledáte klid a samotu v dnešní 

uspěchané době? Máme pro Vás řešení. 
Nabízíme chatu nacházející se v klidné 

vinařské krajině Mutěnských lesů. Chata 
má vlastní studnu, vytápění je řešeno 

krbovými kamny. Dispozice: v přízemí 
je kuchyně s pokojem. Po dřevěném 

schodišti vstoupíte do podkroví. 
Cena: 300.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 13K178CH

Nabídněte pro klienta 
ke koupi byt 3+1 (2+1) 
nejlépe po rekonstrukci 

(i částečné), ne v 
přízemí, s výtahem a 

lodžií. Kupní cena dle 
velikosti bytu od 

800.000,- do 
1.100.000,- Kč. Volejte 

605 207 131.

Pro klientku hledáme 

byt 3+1 v Hodoníně na 

ulici Brandlova, Polní. 

Za nabídky děkujeme. 

Volejte: 733 123 666.

NOVINKA

Nabídka rekreačních objektů – chaty, chalupy, vinné sklepy
SLEVA

Kyjov

Nabízíme k prodeji zděnou 
podsklepenou garáž 

o výměře 24 m2. 
Dvoupatrová garáž je napojena 

na elektřinu a má plechová vrata. 
Spodní část garáže má samostatný 
vchod. Je zde sklípkem s pěkným 

posezením a samostatným vchodem, 
který je situovaný do klidové zóny. 

Doporučuji prohlídku.
Cena po slevě: 230.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
Zn.: 14K210GA

SLEVA 

Pro klienta hledáme k 
pronájmu byt případně 
dům nejlépe 2+1 až 3+1 
do výše nájmu 10.000,- 

Kč vč. inkasa, poblíž 
centra Hodonína. Nabíd-
něte na tel.: 605 207 131.

Konkrétní klientka hledá 
RD se zahradou min. 

výměra 500 - 600m2 na 
okr. Hodonínsko, Břeclav-
sko, Znojemsko max. do 

ceny 1.000.000,--Kč. 
Volejte 605 248 200.

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

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.
Cena po slevě: 1.040.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 14V149CH

SLEVA

Kyjov
Nabízíme k prodeji nadstandardní byt 
v osobním vlastnictví o velikosti 4+1 

a výměře 80 m2, s balkonem, 
ve 2. patře, po kompletní rekonstrukci. 
Byt se prodává včetně vybavení - dětský 
pokoj s nábytkem na míru, vestavěné 
skříně. Bytový dům je po revitalizaci - 

zateplení, fasáda.
Cena: 2.100.000,- Kč

Kontakt: 605 248 200
ZN.: 14K400BO

Ostrožská Nová Ves
Ostrožská Nová Ves – 

prodej hrubé stavby, v rozsahu 
obvodové, vnitřní nosné zdivo a příčky 

z keramických tvárnic Porotherm. 
Dispozice: přízemí: 2+KK, WC. 

Patro: 3 pokoje, koupelna. Částečně 
podsklepeno, klidná ulice. Celková 

výměra pozemku je 384 m2.
Cena: 1.999.000,- Kč

Kontakt: : 605 248 206
ZN.: 14U332RD

Kyjov
K prodeji zajímavě řešený dům 5+kk 

se zahradou, který se nachází nedaleko 
centra Kyjova. Dům je částečně 

podsklepený. Je zde obývací pokoj 
s krbem, který je spojen s kuchyní, 
sprchový kout s WC a další pokoje. 
Vedle domu je garáž pro dvě auta, 

ze které se vchází do domu a na zahradu.
Cena: 2.850.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 14K086RD

Hroznová Lhota
Nabízíme k prodeji přízemní rohový 

dům 4+1 v centru obce. V přední části 
domu se nachází průjezd, kuchyně, čtyři 

pokoje, dvě komory. Ve dvoře kůlna, 
hospodářské prostory a za dvorem je 

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

určený k rekonstrukci.
Cena po slevě: 450.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 13K216RD

Labuty
K prodeji dům v klidné obci Labuty. 

V přední části domu je vstupní chodba 
a 3 obytné místnosti. Do dvora a do 

zahrady je situována kuchyně s 
jídelnou, prosklená veranda, koupelna a 

WC.  V podkroví domu je jedna 
obytná místnost. Dům je napojen na 

všechny inženýrské sítě.
Cena po slevě: 490.000,- Kč
Kontakt: 605 248 207

ZN.: 14K285RD

SLEVA

Mutěnice
Nabízíme k prodeji řadový RD 5+1 ve 

vinařské obci Mutěnice, na ulici 
Nerudova. Přízemí domu: průjezd, 
vstupní chodba, velká kuchyně s 

kuchyňskou linkou, obývací pokoj, WC. 
1. patro nabízí 4 pokoje, z toho mají dva 

balkon, koupelnu a samostatné WC. 
Cena: 1.499.000,- Kč

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 14H351RD

NOVINKA

Hodonín
Nabízíme k prodeji netradičně řešený 

byt o velikosti 4+1 v Hodoníně na ulici 
Cihlářská čtvrť. Byt s PP 72 m2 se 

nachází ve IV. NP revit. domu a nabízí 
vstupní chodbu, zděné bytové jádro se 

sam. WC, obývací pokoj s jídelním 
koutem, u kuchyni se spíží, dva dětské 

pokoje a ložnici s balkonem.
Cena: 1.385.000,- Kč

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 14H040BO

Kyjov
K prodeji pěkný byt 4+1, prostorný o 
vel. 76 m2, v 6 NP, který se nachází v 
centru města Kyjova. V bytě jsou nová 
plast. okna, zánovní kuchyňská linka, 
nová zděná koupelna, WC, interiérové 
dveře. K bytu přináleží sklep. Bytový 
dům má nový výtah, novou střechu a 

bezbariérový vstup do domu. 
Cena: 1.350.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 14K291DB

Hodonín
Nabízíme prostorný zrekonstruovaný 

byt 3+1 v Hodoníně na sídlišti 
jihovýchod, o velikosti 74 m2. Disp. 
řeš.: prostorná chodba (protihlukové, 
protipožární dveře), koupelna, WC, 

kuchyně, jídelna, obývací pokoj, 
pracovna, ložnice s lodžií. Nové podlahy, 

plastová okna, nábytek na míru.
Cena po slevě: 1.150.000,- Kč

Kontakt: 605 207 131
ZN.: 13H299DB

SLEVA 

Hodonín
Krásný družstevní byt v novostavbě na 
ulici Lipová alej v Hodoníně, 77 m2 a 
nachází se ve 4. podlaží. Samotný byt 
nabízí vstupní chodbu s vestavěnými 

skříněmi, koupelnu, WC, dětský pokoj, 
ložnici, klimatizovaný obývací pokoj s 

kuchyní a velkou lodžii. K dispozici jsou 
i sklepní prostory.

Cena po slevě: 1.600.000,- Kč
Kontakt: 733 123 666

ZN.: 14H223DB

SLEVA 

Veselí nad Moravou
Nabízíme k prodeji byt v OV 1+1, s 

obytnou plochou 39 m2, ve Veselí nad 
Moravou na sídlišti Hutník. Byt se 
nachází ve I.NP/8 revitalizovaného 

panelového domu, nedaleko od centra 
města. Byt je udržovaný, v původním 

stavu, plastová okna. K bytu patří 
prostorný sklep. Byt je ihned volný. 

Cena: 590.000,- Kč
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 14U372BO

Holíč
Nabízíme k prodeji byt 3+1 v osobním 
vlastnictví, 72 m2, umístěný ve 4 NP 

bytového domu s výtahem na ulici SNP 
v Holíči. Bytový dům prošel revitalizací. 

Byt je v původním stavu s výjimkou 
nových plastových oken a plovoucí 

podlahy ve dvou pokojích. K bytu patří 
společné sklepní prostory.

Cena: 40.500 €
Kontakt: 605 207 131

ZN.: 14H356BO

NOVINKA NOVINKA VÝRAZNÁ SLEVA

Dubňany
Nabízíme k prodeji  byt 2+1, který je 

předělaný na 3+1 v osobním vlastnictví 
umístěný v 4. NP bytového cihlového 

domu  v Dubňanech. Byt je v 
původním, ale ve velmi pěkném 

udržovaném stavu. K bytu patří sklepní 
kóje a krásný zděný sklep, využívání 

společných prostor. 
Cena po slevě: 699.000,- Kč
Kontakt: 605 248 200

ZN.: 14K276BO

SLEVA 

Hodonín
Nabízíme k prodeji byt o velikosti 2+1 v 

Hodoníně na ulici Družstevní Čtvrť, 
který se nachází ve třetím z osmi podlaží 

revitalizovaného bytového domu. Byt 
prošel roku 2013 velmi zdařilou 
rekonstrukcí a nabízí tak vkusné, 

moderní bydlení bez potřeby dalších 
investic. 

Cena po slevě: 1.095.000,- Kč
Kontakt: 733 123 666

ZN.: 14H221BO

Hodonín
K prodeji byt 3+kk, 65 m2, v os. 

vlastnictví umístěný v bytovém domě na 
ulici Čajkovského v Hodoníně, 

zkolaudovaný v roce 2011. Byt je 
umístěn ve 3. NP, dostupný schodištěm i 

výtahem. Součástí prodeje je zařízení 
bytu (kuchyňská linka včetně 

spotřebičů, ložnice, obývací stěna, 
sedačka). 

Cena: 1.990.000,- Kč
Kontakt: 605 207 131

ZN.: 14H345BO

NOVINKA

Hodonín
Nabízíme k prodeji dvoupokojový byt 

v osobním vlastnictví umístěný v 5. 
nadzemním podlaží bytového domu s 

výtahem v lokalitě Jižní město, ul. 
Šumná v Hodoníně. Byt prošel 

rekonstrukcí s přebudováním bytového 
jádra na zděné, včetně dispozičních 
změn.  K bytu patří sklepní kóje.

Cena: 730.000,- Kč

Kontakt: 605207131
ZN.: 14H245BO

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: 695.000,- Kč

Kontakt: 605 207 131
ZN.: 14H229BO

Pro klienta hledáme chatu v okolí Uherské-
ho Hradiště (Osvětimany, Smraďavka), 

může být i k rekonstrukci, do ceny 
1.000.000,-Kč. Chata má být zděná, stačí 
malý pozemek, voda a elektrika podmín-

kou. Volejte 605 248 206.

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

Koryčany
Nabízíme částečně podsklepenou chatu 
s moc pěkným pozemkem o výměře 633 

m2, nachází se v krásném prostředí 
u lesa. V r. 2000 nově udělaná 

elektroinstalace. Chata se prodává 
včetně vybavení. Před chatou je 

zatravněný pozemek, prostor pro 
parkování, posezení u grilu.

Cena po slevě: 395.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 14K159CH

Radějov
Nabízíme k prodeji chatu určenou 
k rodinné rekreaci v obci Radějov. 
Řešena jako dvojchata, přízemní, 

podsklepena. Vstupní část je tvořena 
zádveřím, kuchyňkou a dvěma menšími 
pokojíky. IS: vlastní studna, elektřina, 

vytápění je řešeno kamny na tuhá paliva, 
možno napojení na obecní vodovod.

Cena: 350.000,- Kč
Kontakt: 605 248 205

ZN.: 14V235CH

NOVINKA

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: 550,- Kč / m

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 14V093PZ

Valtice
Nabízíme k prodeji luxusní, stylovou, 
moc pěknou vilku 4+1, samostatně 
stojící, ve velmi klidné lokalitě na 

okraji Valtic. Do zahrady je velký obýv. 
pokoj s krbem a vstupem na terasu a 

zahradu, do ulice je moc pěkná kuchyň 
s jídelnou. V koupelnách podlah. 

topení. V celém domě jsou eurookna
Cena: 3.790.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 14K035RD

Uherské Hradiště
Prodej RD v žádané lokalitě v 

Uherském Hradišti – Mařaticích. RD 
je určený k rekonstrukci – 2 místnosti, 

sociální zázemí, průjezd a dvorek s 
hospodářským stavením. Nutná 

investice cca 600 tisíc. Sítě – elektrika 
220/380V, plyn, vodovod a kanalizace 

obecní, pozemek 212m2.
Cena: 910.000,- Kč

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 13K273RD

Bzenec
Nabízíme k prodeji lukrativní 

nemovitost u hlavní, frekventované 
cesty, ideální pro zázemí �rmy, obchod 
atd., blízko centra. Dům má šířku cca 

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

Cena: 379.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 14K061RD

Hovorany
Za dobrou cenu nabízíme RD na okraji 
obce Hovorany. Dispozice: 2 pokoje do 
ulice, prostorné zádveří, KO, WC, 
kuchyň s jídelnou. Kamenné schodiště 
do podkroví: 2 pokoje do ulice, 2 půdní 
prostory, sprch. kout + WC, koupelna. 
U domu je garáž, hosp. budovy, vinný 
sklípek. Částečně podsklepeno.

Cena po slevě: 400.000,- Kč
Kontakt: 605 248 207

ZN.: 13K197RD

Tupesy
Samostatně stojící cihlový dům, podsklepený, 
dvoupodlažní se zastavěnou plochou 115 m2, 
výměra pozemku 1 163 m2. Garáž pod 
domem, v zahradě je cihlové hosp. stavení. 
Dům je napojen na elektřinu 220/380 V, 
zemní plyn, veř. vodovod, vl. studna + darling. 
V domě zahájena celková rekonstrukce.

Cena: 1.490.000,- Kč
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 14U117RD

SLEVA 

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 1+kk v nově 
vybudovaném bytovém domě, v klidné 
lokalitě, 5 min. od centra města. V bytě 

je nová podlaha, kuchyňská linka, 
vestavěná skříň, plastové okna, nové 
WC se sprchovým koutem, výměra 

30,9m2, 3NP, součástí lodžie 4,6m2, 
sklep. Nájemné 8.000,-Kč + elektrika.

Cena: 8.000,- Kč / měs.
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 13K178CH

PRONÁJEM

Čeložnice
Nabízíme novou částečně podsklepe-

nou 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: 500.000,- Kč

Kontakt: 605 248 200
ZN.: 14K326CH

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: 149.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 14K148CH

Starý Poddvorov
Pozemek o výměře přes 5600 m2 v obci 
Starý Poddvorov, situován v části Krásná 

hora a vede v mírném svahu od kraje obce 
ke státní silnici vedoucí z D. Bojanovic do 
Poddvorova. Část pozemku je územním 
plánem určena k bytové zástavbě. Ze sítí 

možnost napojení na elektřinu z 
trafostanice stojící cca 40 m od pozemku.

Cena: 420.000,- Kč
Kontakt: 605 207 131

ZN.: 14H333PZ

Koryčany
Nabízíme Vám k prodeji pozemek v obci 
Jestřabice u Kyjova. Pozemek se nachází 

v proluce mezi rodinnými domy, 
schváleným územním plánem obce je 
určen k bytové zástavbě. Má výměru 

1230 m2 a šíře do uliční zástavby je cca 
15 m. U příjezdové asfaltové silnice se 

nacházejí IS.
Cena: info v RK

Kontakt: 605 207 131
ZN.: 14H135PZ

NOVINKA
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Svatobořice - Mistřín
Nabízíme převod družstevního bytu s 

možností do dvou let převodu do 
vlastnictví. Jedná se o velmi prostorný 

třípokojový byt s možností garáže a 
zahrádkou. Byt prošel kompletní 

rekonstrukcí. Z kuchyně je přímo vstup na 
uzavřený dvorek a zahrádku s posezením a 

krbem. Za bytem je sklípek. 
Cena: 1.350.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 14V358DB

NOVINKA

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

NOVINKA



Nabídka pozemků všech druhů

Vracov
Nabízíme k prodeji pozemek určený pro 
výstavbu který se nachází velmi blízko 

centra města Vracova a zároveň v klidné 
ulici. Pozemek je orientovaný na jižní 
stranu, je mírně svažitý, šířka pozemku 
je 20 m, délka je 32 m a inženýrské sítě 
jsou v dostupné vzdálenosti. Zajímavá 

nabídka.
Cena: 650.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 14K355PZ

Hodonín
Nabízíme k pronájmu nově 

zrekonstruované kancelářské prostory v 
Hodoníně, na ulici Rodinova. Prostory, 

o celkové ploše cca 116 m2, jsou 
situovány v přízemí rohového domu a 
nabízí kancelářskou plochu ( cca 90 

m2), sociální zařízení, skladové prostory.
Cena: 19.000,- Kč/měs.

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 14H292PO

Vřesovice
Moc pěkný pozemek pro výstavbu 

objektu/ chaty v Evropsky významné 
oblasti Chřiby. Pozemek má výměru 

2400 m2, rozměry 48 x 50 m. Nabízená 
cena zahrnuje: pozemek, hydrogeologic-

ký posudek, technickou zprávu pro 
povolení studny, stavební projekt, 

zaplacenou přípojku E-ON.
Cena: 480.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 13K140PZ

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

Hodonín
Nabízíme k pronájmu nebytové 
prostory, vhodné jako ordinace 

pro stomatology, lékařskou praxi, 
masáže, kosmetiku atd. K dispozici 
jsou prostory o velikosti 46 m2 (3 

místnosti - čekárna, sesterna, ordinace), 
dále 37 m2 (2 místnosti), 31 m2 (2 

místnosti) a 19 m2 (1 místnost). 
Cena: 6.887,- Kč / měs.

Kontakt: 605 207 131
ZN.: 14H316PO

Kyjov
Nabízíme k prodeji zděný komerční 
objekt, vhodný jak pro výrobu, tak 

i skladování,  který se nachází 
v průmyslové zóně Kyjovan. Hala je velmi 
dobře dostupná s velkým manipulačním 
prostorem v okolí haly. Budova má 3 

podlaží o celkové výměře 900 m2. 
Budova má novou střechu a nová okna.

Cena po slevě: 4.000.000,- Kč
Kontakt: 605 248 207

ZN.: 14K111PO

Pro klientku hledáme 
nebytový prostor 

na frekventovaném místě 
v Hodoníně, 

pro zřízení pivnice. 
Volejte 605 248 202.

Nabídka komerčních objektů k prodeji a pronájmu

NOVINKA

Naďa Sobková
605 248 203

Jmenuji se 
N a d ě ž d a 
Sobková, mojí 
o blstí pro 
obchod je 
Veselí nad 
Moravou a jeho 
okolí. Jsem 
p o z i t i v n í 
člověk a ráda 

komunikuji s lidmi. Když se na 
mě obrátíte s prodejem Vaší 
nemovitosti, budu se snažit 
udělat vše pro Vaši spokoje-
nost. Mám široké spektrum 
známých a kamarádů a umím 
vše rychle zařídit a vykomuni-
kovat. Nikdy nebývám 
naštvana a práce mi jde od 
ruky.

Markéta Kolaciová 
605 248 202

Již 14let je mým 
ú k o l e m 
zabezpečit pro 
klienty Reality 
GAIA, spol. s.r.o. 
b e z p e č n ý 
nákup, prodej, či 
p r o n á j e m 
n e m o v i t o s t i 
svým dohledem 

na průběh obchodních případů a 
konzultacemi. Smyslem mé práce 
je dosažení maximální spokoje-
nosti všech zúčastněných stran. 
Díky své dlouholeté praxi Vám ve 
spolupráci s celým týmem GAIA, 
spol. s.r.o. zaručuji ten nejvyšší 
standard odvedené práce.

HODONÍNSKO
     BŘECLAVSKO

Anton Vávra
605 207 131

Jmenuji se 
Anton Vávra a 
pracuji v 
Reality GAIA 6 
let. Mají mě 
rádi senioři a 
klienti, kteří 
ocení můj 
pečlivý přístup 
k zakázce. Jsem 

slovenský občan a proto se 
také specializuji na prodej 
nemovitostí v příhraničních 
oblastech Slovenska. Z dalších 
mých předností je orientace na 
pronájem bytů na Hodonínsku 
a Veselsku.

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

www.realitygaia.cz

Petra Pichlerová
605 248 200

Jmenuji se 
Petra Pichle-
rová, mám 
ráda lidi, 
život a sport. 
Jsem externí 
c v i č i t e l k o u 
zumby a 
mám dobrou 
f y z i c k o u 

kondici. Kdo má dobrou 
fyzičku, má dobré psyché. 
Už se na Vás těším, jak Vás v 
klidu a pohodě, spolu s 
kolegy, provedu úskalím 
složitého a náročného 
realitního obchodu.

KYJOVSKO
Irena Pavlíková

605 248 204
Jmenuji se Irena 
P a v l í k o v á , 
pracuji v 
realitách 8 let a 
podle slov 
klientů mám 
v ý r a z n ý 
obchodní talent. 
Specializuji se 
na oblast 
B z e n e c k a , 

Veselska, Kyjovska, Horňácka, ale 
prodám i nemovitosti všech typů 
a cen na Hodonínsku. Mám také 
přístup k movité klientele a jako 
jedna z mála na okrese prodám 
tzv. nadstandardní nemovitosti. 
Prodej dražších vil vyžaduje 
speci�cké jednání a určitou 
úroveň. Vyzkoušejte si mě!

Věra Petrů
605 248 207

Jmenuji se 
Věra Petrů a je 
mi přes 
čtyřicet let a 
něco už jsem v 
ž i v o t ě 
z a ž i l a . O d 
mládí se 
věnuji obcho-

du a folkloru. Ten mě naučil 
dobré komunikaci s lidmi. 
Zná mě hodně lidí a často se 
na mě obracejí. Není pro mě 
problém nabízet nemovitosti 
klientům napřímo a namíru.

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

www.realitygaia.cz
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reality@realitygaia.cz

novak@realitygaia.cz pichlerova@realitygaia.cz petru@realitygaia.cz

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

Hodonín
Nabízíme k pronájmu kancelářské 

prostory o celkové ploše 55 m2 
v Hodoníně na ulici Brněnská. Kanceláře 
jsou částečně zařízeny a přístup je řešen 
přes elektrického vrátného (prostory jsou 

hlídány bezpečnostní agenturou), 
součástí je WC. Volné ihned.

Cena: 4.433,- Kč / měs. + inkaso

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 14H328PO

Vracov
Zajímavá nabídka komerčního pozemku 
s výbornou dostupností u hlavní, velmi 
frekventované cesty ve Vracově. Výměra 

pozemku je 4 431 m2, cca rozměr 
pozemku je 60 x 68 m, všechny 
inženýrské sítě jsou u pozemku. 

Pozemek je možné rozšířit o dalších cca 
1075 m2. Doporučujeme!

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

ZN.: 12H143PZ

Veselí nad Moravou
Nabízíme k prodeji zařízené 

pohostinství s posezením. Budova je 
samostatně stojící, částečně podsklepená, 

je zde zásobovací rampa a dva 
samostatné vchody, které lze využít pro 

dvě podnikání. Dispozice: výčep 
s posezením pro hosty, dále možnost 

kuchyně, skladové prostory a soc. zařízení. 
Cena po slevě: 1.460.000,- Kč

Kontakt: 605 248 203
ZN.: 13V340PO

VÝRAZNÁ SLEVA

Ivana Kočí
605 248 206

Jmenuji se 
Ivana Kočí a 
jako realitní 
makléř pracuji 
11 let. Mám 
ráda kontakt s 
lidmi, jsem 
p o z i t i v n ě 
n a l a d ě n a , 
empatická a 

pro své klienty jsem 
připravena udělat maximum. 
Mojí hlavní prioritou je 
spokojený klient, který se rád 
vrátí! Na spolupráci s Reality 
GAIA si cením zejména její 
dobré pověsti, bezpečnosti 
při prodeji a 21 leté tradice.

11  let v oboru

UHERSKO- 
HRADIŠŤSKO

VESELSKO

Jana Kubíková
605 248 205

Jmenuji se 
Jana Kubíko-
vá,
v oblasti realit 
pracuji již 
14let. Díky 
dlouholetým 
zkušenostem 
ve světě  
real i t  dokáži 

zrealizovat i složitější 
obchodní případ. Mou silnou 
stránkou je komunikace s 
klientem. Největší odměnou 
je pro mě spokojenost často 
se vracejících klientů, říkají 
mi makléřka doporučená 
přáteli. 

14  let v oboru

Kyjov
V přízemí budovy v zástavbě 

živnostenských domů nabízíme k 
pronájmu pěkný prostor o výměře 24 
m2, s kompletním vlastním sociálním 

zázemím. Prostor může sloužit jako 
prodejna, kancelář nebo i pro služby. 

Velkou výhodou je vlastní topení 
a všechny měřiče. 

Cena: 5.000,- Kč / měs. + inkaso
Kontakt: 605 248 207

ZN.: 14K295PO

Jmenuji se 
Radek Novák. 
Jako makléř 
z ú r o č u j i 
několikaleté 
zkušenosti s 
prací s lidmi. 
Říkají o mě, že 

mám obchodní talent a tah 
na branku. Jsem člověk 
pozitivní a pečlivý. Vaše 
spokojenost je mým hlavním 
cílem.

NOVINKA

Bohuslavice
Nabízíme pozemek, určený dle 

územního plánu pro výstavbu rod. 
domu. Nachází se v klidné lokalitě, 

mimo hlavní komunikaci, na konci obce 
Bohuslavice. Šířka pozemku je cca 20 m. 

Část pozemku, která je určena pro 
výstavbu, je rovinatý terén, další část je 
orná půda. IS jsou vzdálené cca 40 m. 

Cena: 1.580.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 14K375PZ

NOVINKA

Kyjov
Nabízíme k pronájmu komerční 

prostory dostupné z průchodu přímo z 
Masarykova náměstí v Kyjově, naproti 
frekventovaného obchodu Zdravíčko. 

Prostory mají výměru cca 30 m2. Patří k 
nim také společné WC. Jsou zde 

samostatné měřiče vody, elektřiny a 
plynu, wi� je možné zařídit za poplatek. 

Cena: info v RK
Kontakt: 605 248 201

ZN.: 14K383PO

Hodonín
Nabízíme k pronájmu reprezent. 

komerční prostory v zrekonstr. objektu 
na ul. Příční. Dostupnost přímo z 
chodníku rušné ulice,  širší využití 

(obchod a služby, makléřské...). DŘ: 
vstup s prosklenou výplní do ulice, 4 

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

Cena: info v RK
Kontakt: 605 248 202

ZN.: 13H076PO

NOVINKAZA VÝHODNOU 
CENU

NOVINKA

Svatobořice - Mistřín
Nabízíme k prodeji průmyslovou halu o 
celkové výměře cca 3.000 m2 s dalším 
pozemkem pro skladování a parkování. 

Hala tvaru písmene E je vhodná pro 
výrobu a skladování a je umístěna v 
průmyslovém areálu na okraji obce 

Svatobořice-Mistřín s dobrou 
dostupností pro osobní i nákladní 

dopravu.
Cena: info v RK

Kontakt: 605 248 201
ZN.: 14H095PO

Uherské Hradiště
Uherské Hradiště - atraktivní nabídka 

pronájmu kancelářských prostor 
umístěných ve druhém patře v centru 
Uherského Hradiště (bývalý Slovač). 

Jedná se o zrekonstruované prostory, o 
výměře 205 m2 (lze i rozdělit), společné 

sociální zázemí na patře.
Cena: 1.100,- Kč / m  / rok
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 14U360PO

NOVINKA

Kyjov
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu 
areál v průmyslové zóně. IS: plynovod, 
vodovod, elektřina. Nachází se mimo 
obytnou zónu s přístupem na obchvat 
Kyjova. Areál - 2000 m2, skládá se z 
provozní haly, skladů, tesař. dílny, 

klempíř. dílny, soc. zařízení. Kolaudace 
2/2010. Objekt je oplocen. 
Cena: 38.000,- Kč / měs.
Kontakt: 605 248 201

ZN.: 14K324POa

NOVINKA

Rohatec
K pronájmu částečně zařízenou 

restauraci v Rohatci - Kolonii. Nachází 
se v 1. NP a dispozičně nabízí: dva 

prostory cca pro 60 lidí, jeden 
samostatný salónek, částečně zařízenou 

kuchyni, kancelář, skladovací prostory. V 
r. 2013 byla provedena kompletní 

rekonstrukce vytápění. Volné ihned.  
Cena: 10.000,- Kč / měs.
Kontakt: 733 123 666

ZN.: 14H378PO

NOVINKA

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

Koryčany
Na trase Kyjov – Kroměříž nabízíme k 

prodeji penzion s prodejnou. 
Budovu tvoří 2 NP. V 1 NP jsou dva 

pokoje. Jeden pro 1 osobu 
a druhý pro 2 osoby. V 2 NP jsou tři 

pokoje pro 1 osobu 
a jeden pokoj pro 2 osoby. Přístavba 
budovy slouží pro potřeby vzorkové 
prodejny o výměře 135 m2 prostor. 
Cena po slevě: 2.950.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 13K267PO

VÝRAZNÁ SLEVA NOVINKA

Dolní Bojanovice
K prodeji nově postavenou halu, která 
měla sloužit jako kravín, v současné 
době slouží jako sklad. Kolaudace 

proběhla v r. 2005, je postavena z části z 
pevného materiálu, ze dřeva a železa, 
podlaha je betonová a ve střeše jsou 

světlíky. Š. haly je 33 m, d. je 55 m a v. 
je cca 4 m.  

Cena: 6.740.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 14K321PO

Dolní Bojanovice
Nabízíme k prodeji budovu, 

zemědělskou stavbu, nazývanou 
"Zelenina", která se nachází na okraji 
obce Dolní Bojanovice. V roce 2005 

budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a 
sloužila k uskladnění zeleniny. Budova 
má několik částí a to administrativní, 
šatny, provozní a skladovací prostory. 

Cena: 3.650.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 14K307PO

NOVINKA

Sobůlky
Podnikatelský objekt v obci Sobůlky. 
Budova je po částečné rekonstrukci 

(nová střecha, okapy). V přední části 
velká hala, šatny a WC. Po pravé straně 

objektu jsou 2 prostorné místnosti. 
Uprostřed budovy je velký vjezd a za 
budovou velká skladovací hala. Před 

budovou lze parkovat. 
Cena: 950.000,- Kč

Kontakt: : 605 248 204
ZN.: 11H388PO

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: 25.000,- Kč /  měs.

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 14U379PO

Veselí nad Moravou
Pronájem obchodních prostor v centru 

města (tržnice). Jde o 3 samostatné 
obch. prostory, ideální pro kadeřnice, 

masáže a drobné podnikání. Cena 
1.800,- Kč/m2/rok + energie. Dále k 
pronájmu nabízíme nebytový prostor 

(bývalé bistro) o výměře 89 m2.01
Cena: 20.000,-Kč + energie.
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 14V349PO

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

Kelčany
Nabízíme Vám stavební pozemek o 
celkové výměře 3.086 m2 s krásným 

výhledem na okolní krajinu, 10 minut 
(6 km) od Kyjova. Orientace pozemku 
je na východ - západ. Inženýrské sítě 

jsou u hranice pozemku, není 
samostatná přípojka.
Cena: 930.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207
ZN.: 12K356PZ

Vracov

Nabízíme k prodeji velmi lukrativní, 
zajímavý a nově vybudovaný objekt, 

který se nachází v obci Vracov, ideální 
pro výrobu a zázemí �rmy. Celková 
výměra pozemku je 1400 m2, celá 

plocha je zpevněná, objekt je oplocen.

Cena: 4.550.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

ZN.: 14K294PO

Uherské Hradiště
Pronájem kancelářských prostor na 

Zelném trhu, v 2.NP budovy s výtahem. 
K dispozici jsou propojené kanceláře 

(127, 7, 6, 6, 11m2, celkem 158,25m2 
– provozovna banky), dále propojené 
kanceláře (30, 30, 5, 5, 5m2, celkem 

76,7m2) a samostatná kancelář (19,75 
m2). Společné sociální zázemí.

Cena: 1.500,- Kč / m  / rok + energie
Kontakt: 605 248 206

ZN.: 14U049PO
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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: 1.500.000,- Kč

Kontakt: 605 248 202
ZN.: 15H008PO

NOVINKA


