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

HODONÍNSKO

BRECLAVSKO
Anton Vávra 605 207 131

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

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

8  let v oboru

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

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

14  let v oboru

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

Pavel Stix 605 207 132

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

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

NABÍDKA BYTÙ V HODONÍNÌ!

OD 1. 1. 2014 PLATÍ NOVÝ OBÈANSKÝ ZÁKONÍK

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

stix@realitygaia.cz

Zn.: 13H299DB

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

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

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

nábytek na míru.

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

Zn.: 14H007BO

Hodonín

Zn.: 13K173RD

Hodonín

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

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

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

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

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

Zn.: 13K121RD

Ježov

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

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

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

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

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

Zn.: 13K288RD

Mikulèice

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

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

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

Jedná se o ojedinìlou nabídku.

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 2.330.000,- Kè

VELKÉ NEBEZPEÈÍ ŠKOD, PORAÏTE SE U NÁS

Zn.: 14H054BO

Hodonín

Zn.: 14H080BO

Hodonín

Zn.: 14H040BO

Hodonín

Zn.: 14H048BO

Hodonín

Zn.: 14H046RD

Lužice

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

vlastnictví umístìný v 1. nadzemním 
podlaží zdìného bytového domu na 

ulici Úprkova prošel èásteènou 
rekonstrukcí (plastová okna, snížené 

stropy). Výhodou vlastní lokální 
plynové vytápìní.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 720.000,- Kè

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

prošel rekonstrukcí - nové dveøe 
s obložkami,  kuchyòská linka se 

zabudovanými spotøebièi. Vstup pøes 
velkou chodbu se zabudovanou šatní 

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

Kontakt: 605 207 131
Cena: 995.000,- Kè

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

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

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

pokoje a ložnici s balkonem.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.385.000,- Kè

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

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

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

Kontakt: 605 207 132
Cena: 640.000,- Kè

Nabízíme k prodeji RD v Lužicích 
k okamžitému nastìhování. Dùm 

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

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

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

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.349.000,- Kè

Zn.: 14K037RD

Lovèice

Zn.: 14K003DB

Dražùvky
Nabízíme pìkný byt 3+1 o výmìøe 

cca 64 m2 v Dražùvkách, což je 45km 
od Brna a 12 km od Kyjova. Byt se 

nachází v 2 NP, má plastová okna, dva 
sklepy o výmìøe cca 10 m2 a zahradu. 

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

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

Zn.: 12H043RD

Hýsly

Zn.: 13K328RD

Vìteøov

Zn.: 14V077RD

Hovorany

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

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

Kontakt: 605 248 204
Cena: 580.000,- Kè

Zn.: 14H039PO

Terezín

Zn.: 14H094RD

Lužice

Samostatnì stojící RD 5+1, dvoupatrový 
dùm, zkolaudovaný v roce 1978, 
se sedlovou støechou, èásteènì 

podsklepený. Dùm svým dispozièním 
øešením je možné využít i k dvougene-

raènímu bydlení. K domu patøí pozemek 
o výmìøe 549 m2. Napojen je na 
všechny IS, navíc vlastní studna. 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 2.490.000,- Kè

Zn.: 13H294BO

Hodonín

Zn.: 13K091RD

Hodonín

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

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

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

teplá voda pøes prùtokový ohøívaè.

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

Nabízíme velmi zajímavou nemovitost, 
samostatnì stojící vilu v lukrativní èásti. 

Dùm je podsklepený. V pøízemí je 
bytová jednotka 3+1. Další bytová 
jednotka 1+1 je v patøe, která má 

samostatný vchod z pøízemí. Kolem 
domu je zahrada, za domem vìtší èást 

zahrady a na konci pozemku garáž.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.990.000,- Kè

Zn.: 14H102DB

Ratíškovice

Zn.: 13H315RD Zn.: 13H007RD Zn.: 14H046RD

Èejè Èejkovice Valtice

K prodeji užívací práva k družstevnímu 
bytu 4+kk umístìném v bytovém domì 
v lokalitì U Hájenky ve vinaøské obci. 

Bytový dùm, zkolaudovaný v roce 
2004, nabízí moderní trendy bydlení 
navíc v klidném prostøedí lesoparku. 

Samotný byt o výmìøe 121 m2 
(v tom sklep 10 m2). 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 1.460.000,- Kè

Nabízíme k prodeji rohový, podsklepený 
RD v Èejèi se dvìma samostatnými byty 
2+1 a 3+1 s garáží a vjezdem na zahradu 
440 m2. Dùm je ve velmi dobrém stavu, 

prošel èásteènou rekonstrukcí, nová 
støecha, plastová okna, 2x nová 

koupelna. Výhodou je možnost vytápìní 
plynem nebo tuhými palivy.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 1.750.000,- Kè

Lukrativní nabídka - RD 4+kk (kolaudace 
12/2012) v obci Èejkovice. Samostatnì 
stojící dobøe dostupný, napojený na IS. 

Dùm je nabízen dokonèený. Použity 
špièkové materiály a technologie, 

energetická tøída nároènosti A, spotøeba 
energií 2.000,-Kè/mìs. K domu patøí 

pozemek o výmìøe 566m2.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 3.240.000,- Kè

Nabízíme k prodeji luxusní, stylovou, 
moc pìknou vilku 4+1, samostatnì 
stojící, ve velmi klidné lokalitì na 

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

zahradu, do ulice je moc pìkná kuchyò 
s jídelnou. V koupelnách podlah. 

topení. V celém domì jsou eurookna.

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 3.990.000,- Kè

Zn.: 14H095PO

Svatoboøice-Mistøín

Zn.: 12H232RD Zn.: 14H097PZ Zn.: 14H096PO

Mistøín Svatoboøice-Mistøín Svatoboøice-Mistøín

RD 2+1 po èásteèné rekonstrukci. 
Do dvora je kuchyò a novì vystavená 
koupelna a WC. Z kuchynì je vstup 

na menší dvorek a do prostorné garáže, 
do které je vjezd ze zadní strany domu. 
Na domì jsou nová plastová okna, nová 

dlažba, lino. Velkou výhodou této nemovi-
tosti jsou nízké náklady na bydlení.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 490.000,- Kè

Nabízíme k prodeji prùmyslovou halu 
o celkové výmìøe cca 3.000 m2 s dalším 
pozemkem pro skladování a parkování. 

Hala tvaru písmene E je vhodná 
pro výrobu a skladování a je umístìna 
v prùmyslovém areálu na okraji obce 

Svatoboøice-Mistøín s dobrou dostupností 
pro osobní i nákladní dopravu.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 6.500.000,- Kè

Nabízíme k prodeji zasí�ovaný 
pozemek v prùmyslové zónì nedaleko 

Kyjova. Pozemek o celkové ploše 
4121m2 je dobøe pøístupný pro osobní i 
nákladní dopravu a nachází se na nìm 

nìkolik budov. Jedná se o velmi 
zajímavou nabídku bez nutnosti 

složitých výkupù drobných pozemkù.

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

Nabízíme k prodeji kom. objekt ve 
Svatoboøicích, umístìný v prùm. areálu 

na okraji obce. Pøízemní objekt má 
plochou cca 120 m2 a je vhodný pro 

lehkou výrobu, prodej i služby, protože 
se nachází na hlavním tahu Kyjov - 

Hodonín s frekvencí 3300 projíždìjících 
potenciálních zákazníkù dennì.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 900.000,- Kè

Nabízíme luxusní vilu v pìkné, klidné lokalitì 7+1 
s vysázenou, krásnou zahradou. Dùm je podsklepený. 

Všechny rozvody plynu, vody a okapù v mìdi. Podlahy 
èásteènì ze døeva - masiv, dlažba z Itálie a koberce. 
Dveøe a okna døevìné- masiv. V garáži  parkování 

pro 4 auta + montážní jímka.

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 4.950.000,- Kè

Dvougeneraèní RD 5+2 se zahradou. 
Dùm je podsklepený, v pøízemí je 

v pøední èásti prostorný obývací pokoj, 
ložnice a do dvora je velká kuchynì, 
koupelna, , vstupní chodba a chodba 

se schodištìm. V patøe jsou tøi pokoje, 
kuchynì, koupelna a velký balkon. 

Za domem je hosp. budova a zahrada.  

Kontakt: 605 248 204
Cena:  1.090.000 Kè

Nabízíme k prodeji dùm 5+1 ve 
Vìteøovì, 7 km od Kyjova. Nachází se 

ve velmi klidné èásti obce, za domem je 
zahrada s ovoc. i stromy, studnou, 

kvelbeným sklepem a hospo. budovou. 
V pøední èásti zahrady je garáž. 

Nedaleko  domu je les a je zde velmi 
dobré spoj. jak do Kyjova, tak i do Brna. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 2.200.000,- Kè

Samostatnì stojící rodinný dùm 
se nachází ve velmi klidné ulici. 

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

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

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

Kontakt: 605 248 205
Cena: 3.800.000,- Kè

Poptáváme byt 1+KK 
nebo 1+1 v Hodonínì 

umístìný max. v I. nebo 
ve II. NP domu s 

výtahem. Podmínkou 
balkon nebo lodžie a 

klidná lokalita. Byt mùže 
být v pùvodním stavu. 
Volejte 605 248 202

Pro klienta hledáme byt 
2+1 v OV umístìný max. do 

6. NP. Podmínkou výtah, 
lodžie, zdìné jádro. 

Lokalita sídlištì Brandlova, 
Bažantnice v okolí OD 

Marína nebo nám. 
Osvobození. KC do 

800.000,- Kè. 
Volejte 605 207 131

Poptáváme garáž 
poblíž ZŠ v lokalitì 

Bažantnice v 
Hodonínì. Nabídnìte 
prosím. Za nabídky 
pøedem dìkujeme. 

Volejte 605 248 202

Pro našeho klienta poptáváme 
dvougeneraèní RD min. 2+1 a 3+1 
v Hodonínì, Rohatci nebo Lužicích 

v cenì do 2 mil. Kè. Podmínkou dva 
samostatné, na sobì nezávislé, vstupy 

a zahrada. Za nabídky dìkujeme. 
Informujte se na tel.: 605 248 202

Pro klienta hledáme ke 
koupi garáž v zástavbì 
garáží na ulici Žižkova - 

Výhon v Hodonínì. 
Napojení na vodu nebo 

montážní jáma není 
podmínkou. 

Volejte 605 207 131
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Pro klienta hledáme 
tøípokojový byt výmìnou 

za dvoupokojový 
v okresním mìstì 

Hodonín. Klient nabízí 
byt v lokalitì Jižní mìsto 

výmìnou. Informujte 
se na: 605 207 131

Pro klientku hledáme 
vinný sklep s obyva-
telným nadsklepním 

prostorem napojeným na 
IS. Lokalita Bøeclavsko 

nebo Podluží 
a Mutìnsko. Cena 
do 1.000.000,- Kè. 

Volejte 605 207 131

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

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

nová plastová okna a novou støechu. K 
objektu náleží také parkovištì pro cca 
10 osobních aut. Objekt je pøístupný 

i pro lehkou nákladní dopravu.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 3.500.000,- Kè



PRONÁJEM

BYTY V OKOLÍ KYJOVA

HO 3

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

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

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

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

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

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

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

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

pichlerova@realitygaia.cz

www.realitygaia.cz

petru@realitygaia.cz
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Zn.: 13K270RD

Vlkoš

Zn.: 14K001RD

Støíbrnice

Zn.: 13K197RD

Hovorany

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

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

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

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

Zn.: 13K RD059

Ježov

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

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

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

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

Zn.: 11K245RD

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

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

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

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

èásteènì podsklepený. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 450.000,- Kè

Zn.: 13K339RD

Kyjov

Zn.: 12K357BO

Kyjov

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

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

Je po kompletní rekonstrukci. 
Dispozice: vstupní chodba se 

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

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

Zn.: 14K030RD

Vracov

Zn.: 13K046RD

Žádovice
Nabízíme prodej prostor., pøízem. 

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

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

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

i vanou a  WC.

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

RD po rozsáhlé rekonstrukci, 
nepodsklepen, pøízemní. Dispozice: 

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

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

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

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

Zn.: 13K320RD

Šardice
K prodeji pøízemní nepodsklepený 

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

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

Kontakt: 605 248 207
Cena: 890.000,- Kè

Zn.: 14K023RD

Nenkovice

Zn.: 14K022RD

Ježov

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

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

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

Kontakt: 605 248 200
Cena: 650.000,- Kè

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

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

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

Kontakt: 605 248 200
Cena: 900.000,- Kè

Zn.: 14V033RD

Koryèany

Zn.: 13K361RD

Koryèany

V klidné èásti kousek od námìstí 
nabízíme k prodeji pøízemní domek 

s dvorkem a zahrádkou Dispozice: vst. 
chodba, kuchynì, obýv. pokoj, menší 

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

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

zahrádka.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 360.000,- Kè

OD 1. 1. 2014 PLATÍ NOVÝ OBÈANSKÝ ZÁKONÍK
VELKÉ NEBEZPEÈÍ ŠKOD, PORAÏTE SE U NÁS

NABÍDKA BYTÙ V KYJOVÌ

Zn.: 14K065BO

Kyjov

Zn.: 12H096PZ

Skoronice

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

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

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

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 770.000,- Kè

Zn.: 14V050RD

Svatoboøice - Mistøín
Samostatnì stojící dùm, èásteènì 

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

náleží zahrada o výmìøe 508 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 2.100.000,- Kè

Zn.: 13K251BO

Èeložnice

Zn.: 13K178CH

Mutìnice

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

hranicí prochází veškeré inženýrské 
sítì. Navíc na pozemku je kopaná 

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

u silnice vedoucí do Vlkoše.

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

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

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

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

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

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 730.000,- Kè

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

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

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

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

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 980.000,- Kè

Zn.: 14V087RD

Kyjov

Zn.: 12K362RD

Kyjov

Zn.: 11K290RD

Vlkoš

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

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

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

Kontakt: 605 248 205
Cena: 2.700.000,- Kè

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

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

a poøídila se nová fasáda. Nádherná 
prostorná pùda s možností o vybudování 

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

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

Zn.: 14K088BO

Kyjov

Zn.: 13K066BO

Kyjov

Zn.: 13H174PZ

Kyjov

Nabízíme k prodeji garsonku u centra 
mìsta Kyjova, na ulici Brandlova. 
Nachází se v 5. patøe s výtahem. 
Garsonka je ve velmi pìkném, 

udržovaném stavu s plastovými okny 
a lodžií. Bytový dùm prošel 

kompletní rekonstrukcí.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 620.000,- Kè

Nabízíme k prodeji byt o velikosti 
3+1 o výmìøe 54,5 m2, který se 

nachází v 1. patøe ze 4 pater cihlového 
bytového domu. Byt je v pùvodním 

stavu s vlastním vytápìním. 
Dispozice: vstupní chodba, koupelna, 

WC, dále kuchynì a 3x pokoj.

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 800.000,- Kè

Nabízíme ke koupi pozemky o celkové 
ploše cca 10.000 m2 nacházející se v 

Kyjovì v prùmyslové zónì smìrem na 
Svatoboøice. Pozemky jsou vhodné k 

výstavbì výrobního areálu, skladových 
hal, a pod. Veškeré inženýrské sítì 

k dispozici. Dobrá dostupnost 
pro osobní i nákladní dopravu.

Kontakt: 605 248 202
Cena: info v RK

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

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

s obývacím pokojem s krbem

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 4.100.000,- Kè

Zn.: 14V093PZ

Kostelec

Nabídka výhodná pro Ty, kteøí chtìjí 
stavìt nový dùm. V obci Kostelec 

u Kyjova prodáváme pozemek vhodný 
k výstavbì rodinného domu o celkové 

výmìøe 1851 m2 obce.  Pozemek 
se nachází v klidné èásti obce. Šíøka 
pozemku v nejužším místì je 16 m 

a nejširším 35 m. Je rovinatý.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 550,- Kè/m2

Zn.: 13K360RD

Koryèany

Zn.: 14V009RD

Koryèany
Nabízíme Vám exkluzivnì rodinný dùm 
o velikosti 3+1 v centru obce Jestøabice 

s velkým pozemkem a možností 
rekonstrukce na farmu. Dispozice: vstupní 

chodba, 3 pokoje, kuchynì, komora, 
koupelna s WC. Pøes oboustrannì uzavøený 

prùjezd vstup do dvora s hospodáøskými 
budovami a do navazující zahrady 

s kvelbeným sklepem. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 530.000,- Kè

RD 3+kk, nepodsklepený, pøízemní 
se sedlovou støechou.  Vstup z hlavní 

ulice, chodba, kuchynì s jídelnou, 
obývací pokoj, ložnice, koupelna, 
v zadní èásti veranda, WC a vstup 

do dvora po venk. schodišti. Elektøina, 
obecní voda, plyn. ÚT, odpady septik. 
Ve dvoøe dílna, garáž, menší dvorek. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 470.000,- Kè

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

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

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

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

Nabízíme hezký rodinný dùm na okraji 
obce Hovorany. Dispozice: 2 pokoje 
do ulice, prostorné zádveøí, KO, WC, 
kuchyò s jídelnou. Kamenné schodištì 
do podkroví: 2 pokoje do ulice, 2 pùdní 

prostory, sprch. kout + WC. U domu 
je garáž, hosp. budovy, vinný sklípek. 

Èásteènì podsklepeno.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 620.000,- Kè

Hledáte klid a samotu v dnešní 
uspìchané dobì? Máme pro Vás øešení. 
Nabízíme chatu nacházející se v klidné 

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

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

schodišti vstoupíte do podkroví. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 355.000,- Kè

Pro klienta 
hledáme pronájem 
garsonky v Kyjovì. 
Prosím nabídnìte. 
Informujte se na 
tel.: 605 248 207

Mladá žena hledá pro svou rodinu menší 
rodinný dùm o velikosti 3+1 i vìtší k 

nastìhování. Mohou být i drobné úpravy. 
Jedná se o smìr Skoronice, okolí Vlkoše. 
Zahrádka není podmínkou, musí být však 

vìtší dvorek. Nabídky volejte na tel.: 
605 248 205. Za nabídky dìkujeme. 

Paní se svým synem 
hledá menší rodinný 
domek v Koryèanech 
a okolí. Velikost 2+1 

max. 3+1. Menší 
zahrádka - není 

podmínkou. Volejte 
605 248 205

Klientka hledá 
pronájem 2+1 

v Kyjovì v lokalitách, 
Mezi Mlaty, 

Švabinského, Lidická. 
Max do 2. patra. 

Dlouhodobì. Volejte 
605 248 200
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 DB 3+1
 BOV 3+1 + garáž
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Masaryk. nám.
Za Stadionem
Vrchlického

U Vodojemu
Brandlova
Sídl. U Vodoj.
Mezi Mlaty
Lidická
Zahradní

Koryèany
Dražùvky
Svat.-Mistøín
Stavìšice
Èeložnice
Žeravice
Vracov
Bzenec
Bzenec
Ježov

605 248 207
605 248 204
605 248 205

605 248 200
605 248 200
605 248 207
605 248 200
605 248 200
605 248 200

605 248 200
605 248 204
605 248 205
605 248 200
605 248 200
605 248 205
605 248 205
605 248 205
605 248 204
605 248 205

4.600,- Kè/mìs.+ink.
5.000,- Kè/mìs.+ink.

 8.500,- Kè/mìs.+ink.

850.000,- Kè
620.000,- Kè

720.000,- Kè

570.000,- Kè

1.600.000,- Kè

650.000,- Kè

790.000,- Kè
650.000,- Kè

1.300.000,- Kè

800.000,- Kè
770.000,- Kè

590.000,- Kè

650.000,- Kè
730.000,- Kè
790.000,- Kè

795.000,- Kè

RD 2+1 v obci Vlkoš u Kyjova, vstup 
pøes dvùr a verandu. Dispozice: pokoj 
s dlažbou a krbovými kamny, ložnice, 
kuchynì a koupelna s WC. Inženýrské 
sítì: vlastní studna, elektøina, pøípojka 

na plyn je u domu, odpady jsou 
svedeny do septiku. Za domem 
je zahrada s ovocnými stromy. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 580.000,- Kè

Hledáme menší 
chatu na Kameòáku 

vhodnou k úpra-
vám, lokalita
nerozhoduje. 

Prosíme nabídnìte. 
Tel.: 605 248 207
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KOMERÈNÍ  NEMOVITOSTI

VÝBÌR Z NABÍDKY V OSTATNÍCH OBCÍCH:

Jana Kubíková
605 248 205

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

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

14  let v oboru

Zn.: 14K103RD

Zn.: 13K228DB

Bzenec

Tìmice
K prodeji moc pìkný útulný byt 3+1 

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

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

udržované døevìné podlahy, koupelna.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 750.000,- Kè

MAKLÉØKA 
PRO

OBLAST

Ivana Koèí
605 248 206

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

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

11  let v oboru

MAKLÉØKA 
PRO

OBLAST
UHERSKO-

HRADIŠTSKOVESELSKA

Naïa Sobková
605 248 203

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

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

reality@realitygaia.cz

MAKLÉØKA 
PRO

OBLAST

Zn.: 13H206CH

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

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

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

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

Zn.: 14U117RD

Tupesy

Zn.: 14V066BO

Veselí nad Moravou

Zn.: 14V072BO

Veselí nad Moravou

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

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

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

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

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 1.180.000,- Kè

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

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

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

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

Kontakt: 605 248 205
Cena: 800.000,- Kè

Zn.: 14V045RD

Veselí nad Moravou

Zn.: 13K086CH

Tvarožná Lhota

Zn.: 14K036RD

Bzenec

Zn.: 12H143PZ

Vracov

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

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

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

soukromí a bezproblémový pøístup. 

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

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

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

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

Kontakt: 605 248 204
Cena: 2.500.000,- Kè

Zajímavá nabídka komerèního 
pozemku s výbornou dostupností 

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

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

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

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

Zn.: 14U098BO

Veselí nad Moravou

Nabízíme k prodeji byt v OV 1+1, 
s obytnou plochou 36m2 sídlištì 

Hutník. Byt se nachází ve III.NP/5 
revitalizovaného panelového domu. 

Byt je po èásteèné rekonstrukci, nová 
koupelna, samostatné WC, podlaha lino, 
plastová okna. V blízkosti je mateøská 
školka, základní škola, dìtské høištì. 

Kontakt: 605 248 206
Cena: 620.000,- Kè

Hledáme pro svého 
klienta rodinný dùm 

3+1 se zahradou 
do 1.000.000,- Kè, 

v Ostrožské Nové vsi. 
Prosím nabídnìte. 

Volejte 605 248 203

Dùm 7+1 s garáží a velkou terasou, blízko 
centra, ve velmi dobrém technickém stavu. 

RD je podsklepený,  v 1.NP jsou 3+1 
s halou a ve 2. NP jsou 3 pokoje. Koupelna 

po kompletní rekonstrukci. Nová plast. 
okna. V domì je prostorná pùda. 

Za domem dvùr, zahrada s jezírkem, 
sklep. Doporuèujeme!

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.790.000,- Kè

Zn.: 14K061RD

Bzenec

Zn.: 14U104RD

Velká nad Velièkou

Zn.: 13V340PO Zn.: 13V316PZ

Veselí nad Moravou Veselí nad Moravou
Nabízíme k prodeji lukrativní 

nemovitost u hlavní, frekventované 
cesty, ideální pro zázemí firmy, obchod 

atd., blízko centra. Dùm má šíøku 
cca 10 m a délku cca 9 m. Dùm byl 

využívaný ke komerci. V pøední èásti je 
garáž, velká místnost - prodejna, další 
místnost - sklad a tech. zázemí, WC. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 416.000,- Kè

Nabízíme prodej rodinného domu 5+1 
ve Velké nad Velièkou v centru obce. 
Napojeno na 220/380V, voda  studna 

na obecním pozemku, ústøední 
plynové topení, veøejná kanalizace. 
Zastavìná plocha a nádvoøí 466 m2. 

Kolaudace domu v roce 1993. 
Souèástí domu je prùjezdná garáž. 

Kontakt: 605 248 206
Cena: 1.590.000,- Kè

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

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

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

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

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

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

dìtské høištì i základní škola.

Kontakt: 605 248 203
Cena: 155,- Kè/m2

Zn.: 13K196RD

Vracov

Zn.: 13H321CH

Strážnice
Nabízíme k prodeji patrový dùm, 

v klidné ulici, nepodsklepený 
s prostornou zahradou, hospodáø. 
budovou  a vjezdem z boèní ulice. 

V pøízemí domu garáž, bytová 
jednotka 1+1, v patøe bytová jednotka 
4+1. Dùm je urèený k rekonstrukci, 

velmi dobøe dispoziènì øešený.

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 1.290.000,- Kè

Nabízíme k prodeji krásnou chatu 
cca 500 m od vodní nádrže Mlýnky. 
Dispoziènì nabízí v suterénu garáž 

a sklad. prostory, v pøízemí terasu, hlavní 
místnost s krbem a litinovými kamny, 
kuchyni s novou kuch. linkou a hist. 

kredencem a novou koupelnu. V pod-
kroví se nachází dvì ložnice a balkon.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 770.000,- Kè

Zn.: 12H243RD

Vnorovy

Zn.: 13K325RD

Syrovín

Zn.: 14U125BO

Uherské Hradištì

Zn.: 14U113BO

Kunovice

Zn.: 14V051BO

Vracov

Zn.: 14V053BO

Bzenec

Samostatnì stojící RD 5+1 pøed 
dokonèením. Lukrativní, klidné, 
pìkné rovinatá lokalita. Dùm je 
prakticky øešený  vstup z domu 
na zahradu, velká garáž,  obytné 

podkroví. Výmìra pozemku
2 2613m , užitná plocha je 304m . 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.990.000,- Kè

Nabízíme pøízemní, nízkonákladový 
dùm 4+1, samostatnì stojící v centru 
obce Syrovín. Dùm má prostornou 

vstupní chodbu a verandu pro posezení 
a relax situovanou do dvora. Dùm 
je v dobrém technickém stavu a je 

ideální pro rodinu s dìtmi. 
Doporuèujeme prohlídku. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 850.000,- Kè

Prodej bytu 1+KK v osobním 
vlastnictví  o výmìøe 37 m2 ve 2. patøe 

v cihlovém domì. Byt je 
zrekonstruovaný -  nová kuchyòská 
linka, nová koupelna, WC, plastová 
okna, plovoucí podlahy, samostatný 

plynový kotel. Souèástí bytu je 
podkrovní prostor o výmìøe cca 95m2. 

Kontakt: 605 248 206
Cena: 999.000,- Kè + provize

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

se o byt o velikosti 1+1, pøedìlaný na 
menší 2+1, ve 2. patøe, o velikosti cca 
42m2. Byt je zdìný, v pùvodním stavu 

s vlastním elektrickým vytápìním. 
K bytu náleží sklep. Pøímo 

za bytovým domem je garáž.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 650.000,- Kè

K prodeji nabízíme prostorný byt o 
velikosti 2+1, 63,6 m2, nachází se v 2 
NP, bytového domu, v blízkosti centra. 

Majitelé nestaèili dokonèit danou 
rekonstrukci. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC je úplnì nová. Rozvody 

nového topení - vlastní vytápìní, 
plastová okna. Souèástí bytu je sklep.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 795.000,- Kè

Pro mladou rodinu poptáváme ke koupi 
byt o velikosti 3+1 nebo 4+1 ve Veselí 

nad Moravou v cenì do 1,4 mil. Kè. 
Podmínkou je umístìní do 5. pøípadnì 

6. patra. Lokalita není omezena. 
Za nabídky dìkujeme. Tel.: 605 248 202

Pro našeho klienta 
hledáme garáž 
ve Veselí nad 

Moravou. Prosím 
nabídnìte. Volejte 

605 248 203

Pro konkrétního klienta 
hledáme RD v lokalitì 

Veselí nad Mor., 
Strážnice, Bzenec cena 

do 1.000.000,-Kè. 
Prosím nabídnìte. 
Tel.: 605 248 204

Hledáme pronájem 
garsonky nebo 1+1 

ve Veselí nad Moravou, 
lokalita Chaloupky, Lány, 

Kollárova. Cena do 
6.000,- Kè/ mìs., vèetnì 

energií. Nabídnìte. 
Tel.: 605 248 203

Pro mladý pár 
hledáme pronájem 
bytu 2+1 ve Veselí 

nad Moravou. 
Prosím nabídnìte. 

Volejte
605 248 203

Hledáme pro klienta 
rodinný dùm 

v Petrovì a okolí, 
dispoziènì 

alespoò 3+1, 
do 1.500.000,- Kè. 

Volejte 605 248 203

Hledáme pro naše 
klienty rodinný dùm 

o velikosti 3+1 až 5+1 
ve Veselí nad Moravou 

v cenì do 2 mil.Kè, 
podmínkou je garáž 

+ zahrádka. Informujte 
se na tel.: 605 248 205

Hledáme rodinný 
dùm v okolí 

Uherského Hradištì, 
cena 1.500.000,-Kè. 

Informujte se na 
tel.: 605 248 206 

Pro klienty hledáme rodinný dùm v Ostrožské 
Nové Vsi nebo Uherském Ostrohu. Hledáme 
menší 2-3+1 s garáží nebo krytým stáním 
pro auto, zahrada není podmínkou, staèí 

dvorek, klienti upøednostòují topení na tuhá 
paliva. Cena kolem 1.000.000,-Kè. 

Za nabídky dìkujeme. Tel.: 605 248 206

Pro klienta hledáme 
prostory vhodné na 
kadeønictví v centru 
Uherského Hradištì. 

Výmìra do 30m2, musí 
tam být možnost vody, 
úpravy si udìlá klient 
sám. Tel.: 605 248 206

Pro klienta hledáme menší udržovanou 
chatu vybavenou koupelnou i wc, 

napojenou na vlastní studnu a elektøinu. 
Umístìní chaty v podhùøí Bílích Karpat 
v lokalitì Radìjov - Tvarožná Lhota. 

Za nabídky dìkujeme. Tel.: 605 207 131

Po dohodì s majiteli nabízíme 
pøestavìnou rodinnou chatu na rodinný 

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

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

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

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.600.000,- Kè

Samostatnì stojící cihlový dùm, 
podsklepený, dvoupodlažní se 

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

Kontakt: 605 248 206
Cena: 1.490.000,- Kè

Prodej bytu 2+1 OV, nachází se v 2 
NP revitalizovaného bytového domu 

na ulici Štìpnická. Byt o výmìøe 
45m2 je v pùvodním stavu. V chodbì 

a pokoji jsou prostorné vestavné 
skøínì, souèástí bytu je menší sklep. 

Parkování pøed domem. 

Kontakt: 605 248 206
Cena: 950.000,- Kè
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