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Jsme již více než 24 let na trhu s nemovitostmi

CUPO doděláme

Pro prádlo si přijedeme, vyžehlíme ho u nás a zase zpět
přivezeme k vám. Chcete mít žehlení zdarma?
Více na našich stránkách.

Volejte:
606 505 032

ŽEHLENÍ DOVOZ
PRÁDLA PRÁDLA
ZDARMA

PŮSOBÍME NA CELÉ JIŽNÍ MORAVĚ

SLUZBYPRODOMOV.CZ

Kyjovsko
Hodonínsko
Veselsko
Uhersko hradiš ťsko

Nedostatek bytů na jižní Moravě
a jejich vliv na cenovou politiku.
Nedostatek bytů a růst jejich cen hlásí i okres Hodonín. Tento stav je stejně
jako na území celého Česka způsobený především nízkými úrokovými
sazbami hypoték, které se dostávají pod 2%.
Vezměme
konkrétní
případ. Ještě před
rokem dvěma by se
dvoupokojový byt po
částečné rekonstrukci v
Hodoníně prodal za cca
850 max. 900 tis. Kč,
dnes není problém
dostat se téměř na 1,1
mil.Kč, a to i přesto, že
Hodonín
nenabízí
mnoho
pracovních
příležitostí a lidé za
prací musí mnohdy
dojíždět. Ve stejné
situaci se ocitá i Veselí
nad Moravou.
Nejtíživější situace panuje v Kyjově, kde nabídka starých bytů je minimální
a nové byty jsou již v podstatě "prodány" ještě před zahájením jejich
výstavby. Vyššími cenami bytů se zájemci nenechají odradit, neboť i nadále
se očekává jejich vzestupná tendence.
Markéta Kolaciová, jednatelka a spolumajitelka Reality GAIA, spol. s r. o.

Prostor pro
Vaši
reklamu,
akce 2+1
pole zdarma,
volejte
605 248 203.

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.

Nabídka rodinných domů k prodeji a pronájmu
NOVINKA

NOVINKA

I K PODNIKÁNÍ

NOVINKA

Pro klienta
hledáme rodinný dům v
Kyjově a okolí.
Šardice

Unikátní rodinný dům ve velmi klidné
lokalitě obce Šardice se zahradou se
zavlažovacím zařízením, osvětlením a
venkovním bazénem. V přízemí je
otevřený obývací pokoj s krbem a jídelním
koutem, dále vybavená kuchyně s barem a
spotřebiči. V podkroví je hala, dětský
pokoj, šatna a 3 ložnice.

Cena: Info v RK

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: 4.200.000,- Kč

Za nabídky
děkujeme, na
tel.
605 248 204.

Kontakt: 605 248 204

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 16K030RD

Hodonín

Dvougenerační rodinný dům v centru
Hodonína se samostatným obchodním
prostorem. Rodinný dům o dispozicích
3+1 a 2+1 leží na pozemku o rozloze
430 m2. Bytová jednotka 3+1 je po
rekonstrukci. Náležitostí domu je
dvorek s posezením, krbem, letní
kuchyně, sklep.

Cena po slevě: 2.500.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897

Mladá rodina s
dětmi koupí
rodinný dům
4+1 s velkou
zahradou v
Kyjově a blízkém
okolí.
Prosím volejte
605 248 205.

ZN.: 15H274RD

Hovorany
Nabízíme k prodeji velmi zajímavý objekt, v současné době je
využívaný jako restaurace s barem, salonem a zázemí firmy, který se
nachází u hlavní, velmi frekventované cesty ve vinařské obci
Hovorany. Celý objekt je po kompletní rekonstrukci, která
probíhala od roku 2006 až do roku 2015.

Cena: 3.190.000,- Kč

Cena: 3.300.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204

Kontakt: 604 836 881

ZN.: 16K044PO

ZN.: 15V262RD

ZN.: 16K075RD

SLEVA

Vracov

Prostorný rod. dům u hlavní silnice v
obci Vracov. Dům je dvougenerační a
je rozdělen vjezdem na byt. jednotku
2+1 a 4+1. Na dvoře se nachází garáž s
montážní jámou, tech. a hosp.
místnosti a velká stodola. Dále k domu
náleží velká zahrada.

NOVINKA

Hodonín

Dřevostavba o velikosti 3+1 v klidné
části Hodonína. Dům o velikosti 56 m2
je po kompletní rekonstrukci a leží na
pozemku o rozloze 265 m2. Dispozice:
vstupní chodba, prostorná kuchyně,
obývací pokoj s krbovými kamny, dvě
menší ložnice, koupena a WC. K domu
náleží kůlna a menší zahrádka.

Cena: 1.750.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 16H078RD

Vracov

Hodonín

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.

Dřevostavba o velikosti 3+1 v klidné
části Hodonína. Dům o velikosti 56 m2
je po kompletní rekonstrukci a leží na
pozemku o rozloze 265 m2. Dispozice:
vstupní chodba, prostorná kuchyně,
obývací pokoj s krbovými kamny, dvě
menší ložnice, koupena a WC. K domu
náleží kůlna a menší zahrádka.

Kontakt: 605 248 204

Kontakt: 608 675 897

Cena: 2.980.000,- Kč

Bukovany
Dvojdomek 5+1 se nachází v okrajové části obce Bukovany. Z levé
strany domu je vjezd do dvorní části a příjezd do garáže. Dům je
napojen na IS. Vytápění je ústřední s kotlem na plyn, ohřev vody el.
bojler. Za domem v pravé části se nachází zahradní domek a
zahrádka.

Cena: 2.378.000,- Kč

Cena: 1.750.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205

ZN.: 16H078RD

ZN.: 15K135RD

Pro naši klientku
hledáme ke koupi
byt 1+1, 2+1
nejlépe zrekonstruovaný ve
Veselí n. Mor.
Prosím, nabídněte na tel.
604 836 881.

ZN.: 16K005RD

Pro klienta hledáme byt o velikosti
100 m2
v Hodoníně.
Šardice

Moc pěkný dům 6+1 po rekonstrukci,
se zahradou v obci Šardice.
Rekonstrukce v r. 2003. Jsou na domě
nová plast. okna, elektroinstalace,
koupelna, WC, částečně podlahy,
kuchyňská linka, interiérové dveře,
topná tělesa. Dům napojený na
všechny IS. Za domem je dvůr,
zahrada a hosp. budova.

Cena: 2.590.000,- Kč
Kontakt: 605 248 204

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

Nabídky prosím
na
tel. 608 675 897.

Kontakt: 605 248 204

Hledáme rodinný
dům ve Vracově a
okolí do
3.000.000,- Kč,
platba
v hotovosti.
Nabídky na tel.
605 248 204.

Veselí nad Moravou

Prodej rodinného domu v k.ú. Staré
Rodinný dům v původním, ale
Město u Uherského Hradiště –
udržovaném stavu na atraktivním místě
Zerzavice, celková plocha pozemku 374
Veselí n. Mor. V přízemí se nachází
m2. Dům byl užíván jako prodejna, je kuchyně s jídelnou, ložnice a koupelna s
určený k rekonstrukci. IS: voda ze
WC. Ve 2. patře je kuchyně a 2 pokoje,
studny, přípojka na obecní vodovod,
oba s lodžiemi, s výhledem do okrasné
kanalizace, plyn. Nemovitost vhodná
zahrady. Součástí zahrady je garáž a
jako investice nebo pro podnikání.
dřevěná kůlna.

Cena: 1.900.000,- Kč

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 14U207RD

Cena: 2.600.000,- Kč

Kontakt: 604 836 881
ZN.: 16V031RD

Krumvíř

Čejkovice

Nenkovice

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.

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.

Nabízíme prostorný dům 4+1, částečně
podsklepený, s hospodářskými
budovami a velkou zahradou v klidné
části obce Nenkovice. Dům je široký cca
20 m. Za obytnou částí je hospodářská
budova, dílny, sklady a kvelbený sklep.
Dvůr je částečně uzavřený a za dvorem
je velká zahrada.

Kontakt: 605 248 204

Kontakt: 733 123 666

Kontakt: 605 248 204

ZN.: 14K258RD

ZN.: 15H202RD

ZN.: 16K036RD

Cena: 1.550.000,- Kč

NOVINKA
NOVINKA

Cena: 1.500.000,- Kč

Pro klienta hledáme ke koupi byt v
Kyjově o velikosti
1+1, 2+1 cena do
1.200.000,- Kč.

Násedlovice

Rodinný dům 5+1 s velkou zahradou v
obci Násedlovice. Dům o velikosti 175
m2 leží na pozemku o celkové ploše
2556 m2. K domu náleží krásný vinný
sklep a hospodářská budova.
Dispoziční řešení domu: kuchyně,
jídelna, obývací pokoj, 3 pokoje, WC,
koupelna s vanou a větší technická
místnost.

Cena: 1.410.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 16H054RD

Cena: 1.365.000,- Kč

SLEVA

tel. 777 063 063.

Kontakt: 605 248 204

Cena: 2.399.000,- Kč
ZN.: 15H218RD

Vnorovy

Kontakt: 608 675 897

Kontakt: 604 836 881

Kontakt: 605 248 205

Louka

Chcete bydlet nebo chalupařit?
Nabízíme k prodeji zajímavý, přízemní
dům na velmi pěkném a klidném místě
obce Louka. V domě proběhla
rekonstrukce plynového topení, jinak je
dům v původním stavu. Dispozičně je
řešen 3+1 a 1+1. K domu náleží dvůr,
zahrada i sklep. Dům je vyklizen.
Cena po slevě: 1.149.000,- Kč + PRK

Kontakt: 604 836 881

Cena: 1.550.000,- Kč
ZN.: 16V072RD

Hledáme přízemní
domek v dobrém
stavu bez větších
stavebních úprav v
obcích Milotice,
Vacenovice nebo
Ratíškovice do
1.300.000,- Kč.
Nabídky na
tel. 605 248 202.

Žádovice

Cena po slevě: 1.230.000,- Kč

Cena po slevě: 1.090.000,- Kč

ZN.: 15K068RD

ZN.: 15K228RD

Kontakt: 605 248 207

Kontakt: 734 852 012

Udržovaný dům v klidné části města

Nabídky na tel.
605 248 207.

Cena: 1.400.000,- Kč
ZN.: 16K057RD

NOVINKA

Bzenec

Nabízíme k prodeji menší domek o
velikosti 3+1, stojící v řadové zástavbě
v obci Bzenec. Dispozice: vstupní
chodba, tři pokoje, kuchyně, spižírna
a koupelna. Dům je částečně
podsklepený, nemá zahradu, jen
menší uzavřený dvorek.

Cena: 470.000,- Kč
Kontakt: 605 248 207

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

ZN.: 16K041RD

ZN.: 16V020RD

Rohový dům s menší investicí na
Řadový přízemní rodinný domek 3+kk,
rekonstrukci a možností spojení
po vnitřní rekonstrukci s pozemkem o
bydlení a podnikání v jednom. Přes
velikosti 1300 m2. Na dvoře se nachází
široký uzavřený průjezd se dostanete
kvelbený sklep, šopka, velký dřevník,
do domu a také na dvůr. Ve dvoře jsou
septik. Domek má nízké náklady na
hospodářské budovy a za domem je
energie, vlastní studna s pitnou vodou,
zahrada. Dům je celý podsklepený, je
nové ústřední topení, plyn. kotel s
napojen na IS a je ihned obyvatelný.
bojlerem, krbová kamna.

ZN.: 15K179RD

Vracov

Vracova. V přízemí domu jsou 3 obytné
pokoje, kuchyně s jídelnou, koupelna a
WC. V patře je stejná dispozice jako v
přízemí. Napojen na elektřinu, voda
pouze z vlastní studny, vytápění plynové.
Za domem drobné hosp. budovy.
Zahrada má výměru 640 m2.

ZN.: 15H247RD

Cena: 2.900.000,- Kč

Pro konkrétního
klienta hledáme v
Kyjově byt o
velikosti 3+1.

SLEVA

Terezín

Za nabídky
děkujeme na

Kontakt: 733 123 666

Cena: 2.200.000,- Kč

Nabízíme prodej udržovaného,
přízemního rodinného domu 3+1 na
velmi pěkném a klidném místě. V
letech 1998/99 zde proběhla
rekonstrukce střechy a elektřiny, v roce
2015 výměna plynového kotle. Dům
má dvorek, 2x sklep a pěknou zahradu
s průchodem do polí.

SLEVA

Hýsly

Kontakt: 605 248 204

K prodeji novostavba nízkoenergetického 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: 1.890.500,- Kč

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.

NOVINKA

NOVINKA

Staré Město

Šardice

Rodinný dům 7+1 v Šardicích.
Kolaudace domu v roce 1980 a je ve
velmi dobrém stavu. Dům je celý
podsklepený, má nová plastová okna a
vrata do průjezdu. Za domem je velký
dvůr s nadzemním bazénem, posezení s
grilem, garáž, rozsáhlá hospodářská
stavení s dvěma kvelbenými sklepy.

ZN.: 15K222RD

ZN.: 10H303RD

ZN.: 16K018RD

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.

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.

Pro klienta hledáme byt 4+1 v
Hodoníně,
Rohatci nebo
Lužicích, ideálně
mezonetový.
Nabídky na tel
733 123 666.

NOVINKA

Moravský Písek

Rodinný dům 3+1 s velkou zahradou.
Dům je částečně podsklepen, je v
původním, udržovaném stavu, je
suchý, okamžitě obyvatelný, proběhla
výměna plastových oken a dveří do
dvora, dále proběhla rekonstrukce
koupelny. Za domem je dvůr, hosp.
budova a velká zahrada 1066 m2.

Cena: 1.390.000,- Kč

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 12K213RD

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

Cena: 1.090.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 16K039RD

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.

Pro naši klientku
hledáme RD ve
Veselí nad Moravou. Dům by měl
být starý maximálně 10 let od kolaudace.
Děkujeme za
nabídky na tel.
604 836 881.

NOVINKA

SLEVA

Újezdec

Rodinný dům s velkou zahradou v
Újezdci u Osvětiman. Dispozičně řešen
jako 2+1 + pracovna + pokoj. Sítě:
220/380 V, obecní vodovod a kanalizace,
topení – plynové, elektrické přímotopy,
lokální topení na tuhá paliva. Zastavěná
plocha 851 m2, pod domem kvelbený
sklep, krásná zahrada 1624 m2.

Cena: 990.000,- Kč

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 16U068RD

VÝRAZNÁ SLEVA

SLEVA

Petrov

Hovorany

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 po slevě: 850.000,- Kč

Nabízíme k prodeji dva rodinné domy
za jednu cenu. Nachází se v centrální
části obce Hovorany ne přímo u hlavní
silnice. Oba domy jsou o velikosti 3+1
až 4+1. Výhodou samostatný vstup,
jsou řešeny do tvaru „L“ mají společný
dvorek. Napojení na veškeré inženýrské
sítě.
Cena po slevě: 970.000,- Kč

ZN.: 15V242RD

ZN.: 15K304RD

Kontakt: 604 836 881

NOVINKA

Krumvíř

Lovčice

Nabízíme k prodeji rodinný dům 3+ v
Velmi udržovaný rodinný dům 4+1
obci Krumvíř. Dům je v dobrém stavu s situovaný v okrajové části obce Lovčice.
obytnou plochou cca 127 m2. Celková
Dům není podsklepen, dva kvelbené
plocha pozemku je 500 m2. K domu
sklípky se nachází ve dvorní části. Je
náleží hospodářské budovy a zahrada o
přízemní do tvaru „L“, s průjezdem a
velikosti 278 m2. Dispozice: 3 pokoje, upraveným dvorkem. Veškeré inženýrské
kuchyň, veranda, WC, koupelna se
sítě zajištěny. Za domem se nachází
sprch. koutem a technická místnost.
zahrada.

Cena po slevě: 990.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H189RD

Cena: 900.000,- Kč

Hledáme rodinný dům 3+1 se
zahradou ve
Velké nad
Veličkou,
platba v hotovosti.
Nabídky na tel.
605 248 204.

Čeložnice
Rodinný dům 2+1 se nachází na okraji obce Čeložnice. Dům je v
dobrém stavu s obytnou plochou cca 110 m2. V přední části domu
je obývací pokoj a ložnice. Do dvora je prosklená veranda s
krbovými kamny, kuchyně, koupelna a WC. Za obytnou částí jsou
hosp. budovy a zahrada.

Cena: 890.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207

Kontakt: 605 248 205
ZN.: 16K003RD

Pro zájemce
hledáme RD v
Čejči 2+1 až 3+1
s uzavřeným
dvorem, případně i zahrádkou.
Nabídněte,
prosím na tel.
605 248 202.

NOVINKA

NOVINKA
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.

Blatnice pod Svatým Antonínkem

Cena: 820.000,- Kč

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: 700.000,- Kč

ZN.: 14K342RD

ZN.: 15V219RD

Kontakt: 605 248 204

Kontakt: 605 248 205

ZN.: 16K059RD

Kontakt: 604 836 881

Bzenec

Mutěnice

Nabízíme k prodeji hrubou stavbu,
Rodinný dům 3+1 určený k rekonstrukci
v obci Mutěnice. Cihlový dům o zastavěné
přízemního, nepodsklepeného domu
ploše 163 m2 se nachází na pozemku o
4+kk s prostornou sedlovou střechou a
zahradou o výměře cca 300 m2, která je rozloze 844 m2. K dispozici obecní voda a
elektřina, přípojka plynu před domem.
situovaná na jižní stranu. Nemovitost se
Odpady svedeny do kanalizace. K domu
nachází v klidné lokalitě města Bzence.
náleží vinný sklep a vinice, hosp. budova a
Dům má všechny IS přípojky. Před
garáž.
domem i za domem je zahrada.

Cena: 800.000,- Kč

Cena: 790.000,- Kč

Kontakt: 608 675 897

Kontakt: 605 248 204

ZN.: 16H049RD

ZN.: 14K172RD

Nabídka bytů k prodeji i k pronájmu
SLEVA

Ježov

NOVINKA

Javorník

Mladý pár hledá
luxusní byt 3+1 v
Kyjově s větší
výměrou.

Ratíškovice

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.

Rodinný dům určený k celkové
rekonstrukci nebo jako stavební pozemek
v krásné a klidné lokalitě Horňácka. V
obci se nachází MŠ, ZŠ, obchod, OÚ,
vlak. zastávka, autobus. zastávka a
obchod je v těsné blízkosti domu. K
domu je přístup po asfaltové komunikaci.
Lyžařský vlek je vzdálen 2 km.

Velmi zajímavý byt 3+kk v obci
Ratíškovice. Jedná se o bytový dům
těsně před dokončením. K dispozici je
i garáž a zahrádka. Výměra bytu je
94,2 m2. Stavba má venkovní izolaci,
částečně vyhotovenou fasádu, vstupní
dveře, okna. Jsou vyhotoveny
kompletní rozvody vody, odpadů a
plynu.

Kontakt: 605 248 205

Kontakt: 604 836 881

Kontakt: 605 248 205

Cena: 300.000,- Kč

Cena po slevě: 410.000,- Kč
ZN.: 15V292RD

ZN.: 14V042RD

Cena: 2.600.000,- Kč

Cena nerozhoduje.
Nabídněte na tel.:
605 248 205

NOVINKA

Ratíškovice

NOVINKA

Veselí nad Moravou

Strážnice

Velmi zajímavý byt 3+kk, o výměře 76,4
m2, v obci Ratíškovice. Jedná se o bytový
dům těsně před dokončením. K dispozici
je i garáž a zahrádka. Stavba má venkovní
izolaci, vstupní dveře, okna. Jsou
vyhotoveny kompletní rozvody vody,
odpadů a plynu. Elektřina je v přízemí
zcela rozvedena.

Nabízíme k prodeji pěkný družstevní
byt v revitalizovaném domě s výtahem
na sídlišti Kovářská. Nachází se ve 3.
NP. K němu náleží sklep o velikosti 3
m2. V bytě je nová kuchyňská linka,
rekonstruovaná koupelna se
sprchovým koutem a WC.

Kontakt: 605 248 205

Kontakt: 604 836 881

Kontakt: 604 836 881

ZN.: 16K070BO

ZN.: 16V060DB

ZN.: 15V286BO

Cena: 2.500.000,- Kč

ZN.: 16K069BO

Cena: 944.000,- Kč

Hledáte prostorný, přízemní byt v
centru města? Nabízíme byt 2+1 se
šatnou a sklepem na sídlišti Kovářská.
Dům je po celkové revitalizaci. Jsou
vyměněná plastová okna a kuchyňská
linka. Jinak je byt v původním stavu.

Cena: 980.000,- Kč

Nabídka rekreačních objektů – chaty, chalupy, vinné sklepy

Pro klienta
hledáme byt
2+1 v okolí
Hodonína do
900.000,- Kč.

Louka

Nabízíme k prodeji byt 3+1 o
podlahové ploše 65 m2, který se
nachází ve 2. NP cihlového bytového
domu (celkem 4 byt. jednotky) v
klidné obci Louka. K bytu přináleží
dva sklepy. Byt je po částečné
rekonstrukci a je vytápěn vlastním
plynovým kotlem.

Nabídky
prosím na tel.
608 675 897.

Cena: 800.000,- Kč

NOVINKA

NOVINKA

Kyjov

K pronájmu pěkný, částečně zařízený byt
3+kk s prostornou terasou a šatnou.
Součástí bytu je kuch. linka včetně
spotřebičů, myčky a automatické pračky.
Byt se nachází v 1. NP nového bytového
domu kousek od centra města Kyjova.
Výhodou je vlastní topení a parkovací
místo v uzavřeném dvoře.

Kontakt: 605 248 202

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

ZN.: 15H266BO

ZN.: 16K066BO

Radějov

Pro konkrétního klienta
hledáme v
Kyjově byt o
velikosti 2+1.
Radějov

Nabízíme k prodeji podsklepenou
chatu s garáží, ve výborném stavu (
postavena v r. 1985). Je zde přivedena
elektřina i voda. Vytápění je řešeno
krbem, akumulačními kamny nebo el.
radiátory. Na pozemku jsou okrasné
dřeviny a stromy. Součástí prodejní
ceny je i veškeré vybavení.
Cena: 980.000,- Kč

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 po slevě: 500.000,- Kč

ZN.: 16V080CH

ZN.: 15U111CH

Kontakt: 604 836 881

Nabídky na tel.
605 248 207.

NOVINKA

Koryčany

Pěkná zděná chata, nachází se v
klidném prostředí přehradní nádrže
Jestřabice. Je postavena v mírném
svahu s krásným výhledem na okolní
přírodu. Ve spodním patře je obytná
místnost s krbem a kuch. koutem. V
podkroví je prostor na spaní. Chata je
napojena na elektřinu a je
podsklepená.
Cena: 390.000,- Kč

Kontakt: 605 248 207

Kontakt: 605 248 206

ZN.: 16K058CH

Nabídka pozemků k prodeji
NOVINKA

OJEDINĚLÁ
NABÍDKA

Ořechov

SLEVA

NOVINKA

Hodonín

Vřesovice

Svatobořice-Mistřín

Uherské Hradiště

Pěkný vinný sklep s posezením v obci Exkluzivně nabízíme k prodeji pozemky
Nabízíme pozemek v chatové oblasti Nabízíme k prodeji zasíťovaný pozemek Uherské Hradiště - Mařatice - prodej
Ořechov. Plocha posezení cca 30 m2.
stavebního pozemku o celkové výměře
Vřesovice. Pozemek má rozlohu 2109
v průmyslové zóně nedaleko Kyjova.
o celkové výměře 861 m2, umístěné v
Součástí je pozemek o výměře 104 m2. centru města Hodonín, v bezprostřední
1123 m2 v žádané lokalitě. Jedná se o
m2, šířka pozemku je 14,5 m a délka
Pozemek o celkové ploše 4121 m2 je
Dispozice sklepa: hlavní prostor sklepa blízkosti pěší zóny na Dolních Valech. 145 m. Na pozemku se nachází ovocný dobře přístupný pro osobní i nákladní rovinatý pozemek o výměře 1123 m2,
pro posezení, malá kuchyňka, 2x WC s
šíře je 13 m, IS jsou na hranici
sad. V blízkosti se nachází lyžařské
dopravu a nachází se na něm několik
Pozemky jsou vhodné na výstavbu
umyvadlem, kvelbený sklep. Voda v
pozemku. Pozemek je vhodný na stavbu
středisko cca 5 km. K pozemku je
budov. Jedná se o velmi zajímavou
polyfunkčního domu. Veškeré
objektu je obecní a svedena do
rodinného domu nebo komerčního
přivedena elektřina, možnost
nabídku bez nutnosti složitých výkupů
inženýrské sítě jsou v dosahu.
kanalizace, elektrické přímotopy.
objektu.
vybudování vlastní studny.
drobných pozemků.
Cena: info v RK
Cena: 770.000,- Kč
Cena: 1.865.000,- Kč
Cena: 220,- Kč / m²
Cena: 980,- Kč / m²

Kontakt: 605 248 206

Kontakt: 605 248 202

ZN.: 16U019SK

ZN.: 16H032PZ

Pro klienta hledáme byt min.
3+KK, 80-100
m2. Ideálně
Uherské Hradiště,
stáří bytu max. 20
let, ne panel,
osobní vlastnictví.
Na
tel. 605 248 206.

Vracov

Kontakt: 777 063 063

Kontakt: 605 248 201

Kyjov

Pro klienta hledáme menší dům
3+1 na Hodonínsku se zahradou
min. 500 m2.

ZN.: 16K040PZ

Nabízíme pozemek, určený dle
Nabízíme k prodeji pozemek určený pro
územního plánu pro výstavbu rod.
výstavbu který se nachází velmi blízko
domu. Nachází se v klidné lokalitě,
centra města Vracova a zároveň v klidné
mimo hlavní komunikaci, na konci
ulici. Pozemek je orientovaný na jižní
obce
Bohuslavice. Šířka pozemku je cca
stranu, je mírně svažitý, šířka pozemku
je 20 m, délka je 32 m a inženýrské sítě 20 m. Část pozemku, která je určena
jsou v dostupné vzdálenosti. Zajímavá pro výstavbu, je rovinatý terén, další část
je orná půda. IS jsou vzdálené cca 40 m.
nabídka.
Cena: 595.000,- Kč
Cena: 400,- Kč / m²

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 15K263PZ

Kontakt: 605 248 204
ZN.: 14K375PZ

ZN.: 14H097PZ

Prosíme nabídněte na
tel. 733 123 666.

Kontakt: 605 248 206
ZN.: 14U337PZ

NOVINKA

Hledáme byt
2+1,3+1 nebo
4+1 v Kyjově na
ulici Pod
Kohoutkem,
rychlá platba.

Strážnice

Nabízíme prodej zajímavého pozemku
vhodného k výstavbě rodinného domu.
Nachází se v těsné blízkosti autobusového i vlakového nádraží, nedaleko centra
města. Šířka 11,5 m a délka 45 m. Na
pozemku se nyní nachází stodola.
Doporučuji kontaktovat makléře.

Volejte
605 248 204.

Cena po slevě: 849.000,- Kč

Kontakt: 604836881
ZN.: 15V285PZ

NOVINKA

14h316po
Veselí nad Moravou
Hledáte zahradu a místo k rybaření?
Nabízíme k prodeji pozemek s
podsklepenou chatkou a zahradou v
těsné blízkosti řeky Moravy a ramene
Okasovo. Doporučuji kontaktovat
makléře.

Cena: 211.000,- Kč

Kontakt: 604 836 881
ZN.: 16V017PZ

Hodonín
Ve výhradním zastoupení majitele
nabízíme k prodeji zděnou garáž o
velikosti 18 m2. Garáž se nachází v
Hodoníně, lokalita Kapřiska.
Elektřina zde není prozatím
zavedena.

Cena: 32.000,- Kč

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).

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 16H064GA

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

Cena: 6.887,- Kč

Kontakt: 733 123 666
ZN.: 14H316PO

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.

Nabídka komerčních objektů k prodeji a pronájmu

Strážnice
K prodeji zděný objekt, do roku 2008 jako stolařská dílna. Podlahová
plocha cca 500 m2, výška stropu cca 3,5 m. Budova je rozdělena na
několik dílen, soc. zařízení a šatny. Má vlastní kotelnu, vytápění
plynové i tuhá paliva, voda obecní. Celkový objekt je ve výborném
stavu.

NA KRÁSNÉM
MÍSTĚ

Pro klienta hledáme dům nebo byt
3+1 v Kyjově s
malým dvorkem.
Před rekonstrukcí.
Nabídky na tel.
777 063 063.

Cena: 4.000.000,- Kč
Kontakt: 605 248 205

Vracov

K prodeji nemovitost, která je ideální,
po stavebních úpravách, pro pěkné
prostorné bydlení v centru Vracova.
Kolaudována v roce 1994. V přízemí byl
velký bar s restaurací, WC, kuchyně, skl.
prostory. V patře byl penzion. Budovu je
možné po rekonstrukci využít jako
nadstandardní bydlení.

Cena: 3.800.000,- Kč

Kontakt: 605 248 204

ZN.: 16K007PO

ZN.: 15K174PO

NOVINKA

Bzenec

Bzenec

Svatobořice-Mistřín

Kontakt: 605 248 204

Kontakt: 604 836 881

Kontakt: 605 248 201

Nemovitost blízko centra města
Nabízíme k prodeji výrobní a
Prodej zavedeného motorestu v obci
Bzence, kde v přízemí jsou prostory
skladové prostory u Kyjova (1 km od
Bzenec - Přívoz, který se nachází u
pro možnou prodejnu, v současné
Kyjova), velmi dobré dopravní
hlavní, rušné komunikace, ale přesto je
době je zde stylová hospůdka, v patře obklopen lesy. Má 10 parkovacích míst a spojení - včetně příjezdu kamionů je moc pěkný byt 2+kk, 100 m2 a za velkou oplocenou zahradu. Motorest se
vysoká kapacita trafostanice - voda i
obytnou částí je dvůr se zázemím pro
plyn - hala 1550 m2 - soc. zařízení o
prodává včetně veškerého vybavení.
posezení v zahradě. Na dvorku je gril,
výměře 290 m2 - vedle zachovalá
Součástí je byt 2+1. Je zde velmi
posezení a zatravněná zahrada.
administrativní budova.
využívaná cyklostezka.
Cena: info v RK
Cena: 1.990.000,- Kč
Cena: 1.877.000,- Kč
ZN.: 15K225PO

ZN.: 14H095PO

ZN.: 15V107PO

NOVINKA

Pro klienta hledáme rodinný dům v
okolí Uherského

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: 1.300.000,- Kč
Kontakt: 733 123 666
ZN.: 15H008PO

Hovorany

Osvětimany

K prodeji velmi pěkný rekreační
objekt s vinným sklepem. Nemovitost
nabízí jak prostory k výrobě a
archivaci vína, tak i prostory pro
nadstandardní bydlení 3+kk. Celý
objekt je po kompletní rekonstrukci,
velmi moderní.

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.

Kontakt: 608 675 897
ZN.: 15H277PO

Cena: 1.190.000,- Kč

Bzenec

K pronájmu komerční objekt o výměře
cca 120 m2, který je po celkové
rekonstrukci, s výbornou dostupností.
Prostor má svoje soc. zařízení,
kuchyňku, velkou místnost vhodnou
třeba na vzorkovou prodejnu, 2 x
kancelář, dvě menší místnosti. V areálu
je další využití pronájmu, např. sklad.

Hradiště. Cena do
1.800.000,-Kč.
Nabídky na tel.
605 248 206.

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 nadstandardní
soc. zařízení. V domě několik
telefonních linek, posílené elektrické
rozvody, rozvody na klimatizaci.

tel. 604 836 881.

Kontakt: 605 248 205

Kontakt: 605 248 204

Cena: 15.000,- Kč/měs.+inkaso

Cena: 12.000,- Kč/měs. + energie

ZN.: 14V299PO

ZN.: 15K039PO

ZN.: 15H001PO

ZN.: 16K076PO

Hodonín

Kyjov
Nabízíme k pronájmu velmi pěkné
přízemní prostory o výměře 100 m2 v
blízkosti centra. Jedná se o nový zděný
objekt vhodný k všestrannému využití.
Výhodou je i možnost parkování ve
dvoře objektu. Prostor je volný ihned.

K pronájmu zavedená kavárna v centru
K pronájmu nebytové prostory vhodné
pro skladování i výrobu v Hodoníně.
Prostory jsou rozděleny na dvě haly a
kanceláře. První hala má rozlohu 84
m2 a druhá má rozlohu 71 m2. Do
obou prostor je přivedena voda a
odpad. V 1.NP se nachází 3 kanceláře.
Možno pronajmout i jednotlivě.

Cena: 12.458,- Kč/měs.

Cena: 10.000,- Kč/měs. + inkaso

Kontakt: 608 675 897

Kontakt: 605 248 207

Kontakt: 733 123 666

ZN.: 15H243POa

ZN.: 16K042PO

ZN.: 16H011PO

Cena: 10.000,- Kč/měs.

KYJOVSKO
Irena Pavlíková
605 248 204

Věra Petrů
605 248 207

Kontakt: 733 123 666

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!

petru@realitygaia.cz

Cena: 9.809,- Kč/měs.
ZN.: 15H243POb

ZN.: 15H057PO

Kontakt: 608 675 897

Ing. František Zapletal

zapletal@realitygaia.cz

Markéta Kolaciová

15 let praxe
kolaciova@realitygaia.cz

Kontakt: 777 063 063

Pro klienty
hledáme rodinný dům 4+1 v
Žarošicích,
Archlebově. (
garáž a zahrada
podmínkou).
Na

tel. 608 675 897.

Kontakt: 733 123 666

NOVINKA

NOVINKA

Lenka Prachařová
777 063 063

Jana Kubíková
605 248 205

kubikova@realitygaia.cz

pracharova@realitygaia.cz

Pobočka Kyjov, Jungmannova 24/32, Tel.: 518 614 205

Vedení společnosti

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 po slevě: 5.000,- Kč/měs.

Hodonín

pavlikova@realitygaia.cz

Kyjov

Nabízíme k pronájmu obchodní
prostory o výměře 73 m2, či menší
výrobní prostory, na sídlišti Za
Stadionem. S možností parkování a
příjezdem pro zásobování. Vlastní
sociální zařízení 27 m2, sklad, úklidová
místnost. Dříve využíváno jako šicí
dílna, posilovna, kadeřnictví,
kosmetika.

Cena: 25.000,- Kč/měs.

Cena: 30.000,- Kč/měs.

NOVINKA

Pro klientku
hledáme byt 3+1,
2+1 ve Veselí nad
Moravou (ne na
Sídlišti Hutník).
Platba v hotovosti.
Děkujeme za
nabídky na

23 let praxe

Hodonín

Nabízíme k pronájmu obchodní
prostory v Hodoníně, na ulici
Štefánikova. Předmětem nájmu jsou
dva samostatné prostory v přízemí o
rozloze 100 m2, 50 m2. Prostory jsou
na velmi frekventovaném místě, cca 50
m od hlavní světelné křižovatky. Volné
ihned.

Ivana Knapcová
608 675 897

novak@realitygaia.cz

knapcova@realitygaia.cz

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

Svatobořice-Mistřín

V Hodoníně nabízíme k pronájmu
nebytové prostory umístěny v prvním
(100 m2) a druhém (200 m2) patře
vhodných pro kanceláře. Prostory mají
bezbariérový přístup a jsou volné
ihned. Při pronájmu celého patra je
cena k jednání.
Cena: 50,- Kč/m²/měs.

Kontakt: 605 248 202

Kontakt: 733 123 666

Kontakt: 733 123 666

ZN.: 16H033PO

ZN.: 15H169PO

ZN.: 15K024PO

K pronájmu prostorná hala, cca 650
m2, výška cca 3 m, v kohoutku 4,5 m,
rozměry 25 x 25 m. V hale je kancelář,
podlaha je beton. V hale jsou regály,
které jsou v případě zájmu k dispozici.
Dostupnost je velmi dobrá, před
vstupem do haly je velká rampa a v
hale je zabezpečovací systém.
Cena: 250,- Kč/m²/rok

POZOR!!!
Od KVĚTNA bude naše pobočka ve Veselí n. Mor. přesunuta
na novou adresu. Najdete nás na pěší zóně, ulice
Sokolovská 671, Veselí nad Moravou
Těšíme se na Vás.

UHERSKOVESELSKO
HRADIŠŤSKO

HODONÍNSKO
BŘECLAVSKO
Radek Novák
733 123 666

Hodonín

Nabízíme k pronájmu kancelář o
výměře 16,8 m2 umístěnou na
frekventovaném místě v budově u
hlavní světelné křižovatky, na rozhraní
ulic Národní třída a Dolní Valy.
Kancelář je umístěna ve II. NP
budovy. Volná ihned.
Cena: 2.000,- Kč/měs. + inkaso

Ivana Kočí
605 248 206

Naďa Sobková
605 248 203

koci@realitygaia.cz

reality@realitygaia.cz

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)

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

