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POZOR SLEVY AŽ 55%

SLUŽBY
1) Stìhování bytù, domù, kanceláøí

2) Vyklízení, demolice

3) Demontáž, montáž nábytku

4) Stìhování tìžkých bøemen

5) Autodoprava

Darek Truschinger
majitel

Tel.: 604 379 558
e-mail:

info@stehovanidar.cz
www.stehovanidar.cz
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www.realitygaia.cz

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

HODONÍNSKO

BRECLAVSKO
Anton Vávra 605 207 131

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

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

6  let v oboru

Milan Beòa 605 248 203
Jmenuji se Milan 
Beòa, v realitním 
oboru pracuji 6. 
rokem. Zamìøuji se 
na j ižní  oblast 
H o d o n í n s k a  a  

Bøeclavsko. K mým velkým 
koníèkùm patøí pohodová jízda na 
motorce. Jako vìtšina motorkáøù 
jsem i já pohodáø, který má vždy 
dobrou náladu a rád komunikuje 
s lidmi. Práce v realitách je èasto 
složitý proces a proto se snažím 
do obchodu vnést pohodu a 
pozitivní náladu, což vìtšina 
klientù ocení.

6  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

Jmenuji se 
Pavel St ix, 
mám velmi 
solidní právní 

základy, 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!

Více informací na www.realitygaia.cz
m.realitygaia.cz 

Zkratky: N….NOVINKA, S...SLEVA

PRONÁJEM BYTÙ V HODONÍNÌ

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

Zn.: 13H031PO

Hodonín
Buïte vidìt! Pronájem kanceláøí 

umístìných v budovì u hlavní svìtelné 
køižovatky na rozhraní ulic Národní 

tøída a Dolní Valy. Kanceláø o výmìøe 
16,8m2 je umístìna ve II. NP v 

prostorách Reality GAIA, spol.s  r.o., 
kanceláø se samostatným vstupem z 
chodby o výmìøe 27 m2  ve III. NP. 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 2.500,- Kè + inkaso

Zn.: 13H076PO

Hodonín

Zn.: 13K091RD

Hodonín

Zn.: 13K049BO

Hodonín

Nabízíme k prodeji byt 2+1 o výmìøe 
46m2, který se nachází ve 3.patøe 

ze 6.pater zrevitalizovaného panelového 
domu. Byt se prodává vèetnì vybavení, 
nábytku, TV, DVD, praèky a lednièky. 
Okna jsou plastová. Bytový dùm prošel 

v roce 2011 revitalizací. Mìsíèní náklady 
bytu èiní cca 3.100,- Kè. 

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 890.000,- Kè

Nabízíme k pronájmu reprezent. komerèní prostory ve zrekon-
struovaném objektu na ul. Pøíèní. Dostupnost pøímo z chodníku 
rušné ulice,  širší využití (obchod a služby, makléøské...). DØ: 

vstup s prosklenou výplní do ulice, 4 místnosti a sociální 
zaøízení. Parkování na parkovišti. Cena k jednání.

Kontakt: 605 248 202
Cena: info v RK

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: 2.770.000,- Kè

PRODEJ BYTÙ V HODONÍNÌ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA BYTÙ V OKOLÍ

Zn.: 13H151PO

Moravská Nová Ves

Nabízíme zdìnou, podsklepenou halu 
1184 m2 s man. plochou 3230 m2 v 

obci Moravská Nová Ves. Hala sloužila 
k výrobì a skladování vína. Kompletní 

vinaøskou technologii je možno 
po dohodì ponechat. Objekt je na pojen 

na veškeré IS a je dobøe pøístupný 
pro osobní i nákladní dopravu.

Kontakt: 605 248 203
Cena: 3.500.000,- Kè

Zn.: 13H077RD

Dolní Bojanovice
Prodej samostatnì stojícího rodinného 

domu o velikosti 4+1 v obci Dolní 
Bojanovice. Dùm je v pùvodním stavu, 
nabízí se zde možnost rozšíøení o další 

pokoje v podkroví. Dùm je celý 
podsklepený. K domu patøí pozemek 
o výmìøe 435 m2, který mimo jiné 

nabízí možnost vybudování dvojgaráže. 

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 1.100.000,- Kè + provize

Zn.: 12H347PO

Lužice
Nabízíme víceúèelové zaøízení stojící 
pøímo u hlavní silnice. V zaøízení byla 
provozována restaurace s vývaøovnou 
(do r. 2012) se zázemím (sklady, soc. 
zaøízení, kanceláø, kvelbené sklepy 
vè. ledovny). Dále je zde velký sál 

vè. pøedsálí, byt 3+1 a místnost 
fotoateliéru. Velké parkovištì u objektu. 

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 4.995.000,- Kè

Zn.: 13H215PO

Hodonín

Zn.: 13H235PO

Hodonín

Zn.: 13H219RD

Hodonín
Nabízíme k pronájmu komerèní 

prostory v centru Hodonína, pøístupné 
z rušné pìší zóny Dolní Valy. Prostory 

o výmìøe 450m2 se nacházejí v 1. patøe 
a jsou urèeny k provozování baru 

a herny. K dispozici je též kuchynì 
k pøípravì drobného obèerstvení. Celý 

prostor je odvìtrávaný a klimatizovaný.

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

Nabízíme pronájem nebytových prostor 
o výmìøe cca 250 m2 na rušné Brnìnské 
ulici v Hodonínì. Prostory jsou vhodné 
pro prodejce nábytku, dveøí, návrháøe 

interiérù, koupelnové studio a pod. 
Výhodou je pøilehlé parkovištì. 

V cenì inkasa je i ostraha objektu. 
Prostory jsou volné od 1.10.2013.

Kontakt: 605 248 202
Cena: 20.000,- Kè/mìs. + inkaso

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

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

dílna. Èásteènì podsklepeno. Rekonstruováno v 90. letech

Kontakt: 605 248 203
Cena: 10.800.000,- Kè

Zn.: 13H238BO

Hodonín

Zn.: 13H234BO

Hodonín

Zn.: 13H195RD

Hodonín

Zn.: 13H211DB

Hodonín
Nabízíme k prodeji podkrovní, modernì 

vybavený byt 5+kk,  131 m2, v osob. 
vlastnictví, umístìný ve 3. patøe zdìného 

byt. domu (kolaudován v r. 2005), 
na ulici Mìš�anská. Byt je vybavený 

zabezpeè. zaøízením, je vytápìn krbem
a kombinací podlah. a ústøedního topení 

z vlastního plynového kotle.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 2.990.000,- Kè

Nabízíme RD na ulici Dukelských hrdinù 
v Hodonínì. Dùm prošel v roce 2007 
komplexní rekonstrukcí, má plastová 

okna  plovoucí podlahy v pokojích, nové 
rozvody elektøiny, vody a odpadu. 
Vytápìn je podlahovým topením 

v koupelnì, krbem s prùduchy vedoucími 
do pokojù a ústøedním topením.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 2.600.000,- Kè

Nabízíme družstevní byt 3+1 o výmìøe 
70,1 m2 s balkonem (krásný výhled) 

umístìný v 6. podlaží panelového domu 
na ulici Jižní v Hodonínì. Byt je 

v pùvodním stavu (vyjma plastových 
oken) a nabízí možnost realizace 

vnitøních úprav dle vlastní pøedstavy. 
K bytu patøí sklepní kóje.  

Kontakt: 605 207 131
Cena: 770.000,- Kè

Zn.: 13H187BO

Hodonín

Zn.: 10H411BO

Hodonín

Byt o velikosti 3+1 v os. vlastnictví 
pøímo v centru Hodonína, na Nám. 

Osvobození umístìný ve 4. NP 
zrevitalizovaného bytového domu s 

výtahem. Byt je vkusnì zrekonstruován 
a upraven.  Díky umístìní blízko na 
nákupy do centra, souèasnì klidné 
prostøedí v okolí parku u Zámeèku.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 1.198.000,- Kè

Nabízíme byt 1+1 v os. vlastnictví 
v klidné èásti mìsta. Byt je v pùvod-

ním zachovalém stavu, má nová 
plastová okna. Bytový dùm je 

po kompletní revitalizaci. Mìsíèní 
náklady vè. fondu oprav jsou 3000,- 
Kè. Byt nemá balkon, ale lze využít 

lodžii v mezipatøe. 

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì:  499.000 Kè 

Zn.: 13K212PO

Hodonín

Zn.: 12H165PO

Hodonín, Kapøiska

Zn.: 13H237BO

Duòany

Zn.: 12H241PZ

Rohatec

Zn.: 13H022PO

Rohatec

Zn.: 13H025RD

Mutìnice

Komerèní areál  - pozemky o celkové výmìøe 4.241 m2 , tøi 
zdìné haly se sedlovou støechou z toho jedna hala je vytápìná. 

Zastavìná plocha hal je: 298 m2, 445 m2, 280 m2. 
Administrativní budova . Veškeré IS, dobøe pøístupný z veø.  

komunikace, jak pro osobní, tak i nákladní dopravu.

Kontakt: 605 248 202
Cena po slevì: 7.500.000,- Kè

Pozemek v zónì nových rodinných domù 
2o výmìøe 693 m  k výstavbì rodinného 

domu v okrajové èásti  již zastavìné 
novými rodinnými domy ve smìru k 

Hodonínu. IS vedou krajem pozemku. 
Pøístup na pozemek z novì vybudované 

zpevnìné asfaltové komunikace a 
chodníky se zámkovou dlažbou.

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 810.000,- Kè

Nabízíme Vám exklusivnì ke koupi velmi 
pìkný prostorný rodinný dùm 4+1 s jídelnou, 
terasou, balkonem, dvorem, zahradou, garáží 

a samostatnou plnì vybavenou restaurací 
se zahrádkou, pódiem, nedokonèenou 

kuželnou a prostory vhodnými na vybudování 
ubytování. Možné yyužití: bydlení, podnikání 
- v pohostinství, v ubytování, v provozování 

bowlingu a další.

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 3.500.000,- Kè

Nabízíme k prodeji nový luxusní byt 4+kk v centru Dubòan. 
Dùm je postaven z kvalitních materiálù s dùrazem na nízké 

náklady na bydlení (3.500,-Kè/mìs). Velká kuchyò se spotøebièi 
BOSCH (250.000,-Kè), osvìtlení LUMINEX (80.000,-Kè), 

nábytek na míru (80.000,-Kè), moderní koupelna, alarm.

Kontakt: 605 248 203
Cena: 2.399.000,- Kè

Nabízíme Vám ke koupi nádherný, 
kompletnì zrekonstruovaný  

dvougeneraèní rodinný dùm 3+1 a 4+1 
s garáží a velkou zahradou v malebném 

prostøedí plnì obèansky vybavené vinaøské 
obce Mutìnice.  Výborná dopravní 

dostupnost na Brno a Hodonín.  Dùm je 
ve výborném stavu, ihned k bydlení.

Kontakt: 605 248 203
Cena: 3.300.000,- Kè

Pro klienta hledáme 
ke koupi RD 3+1 
v lokalitì obce 

Ratíškovice. Starší dùm 
se zahradou (i k 

rekonstrukci) v cenì 
do 1.500.000,- Kè. 

Volejte: 605 207 131

Zájemce hledá dùm 
4+1 v Hodonínì 

do 2.000.000,- Kè 
se zahradou. 

Informujte se na: 
605 248 204

Hledáme pro klienty 
zahrádku v Hodonínì 
k pronájmu s možností 

pozdìjšího odkupu. Zdroj 
vody a chatka na náøadí 

podmínkou. 
Volejte: 605 248 202

Koupím byt 2+1 
v Hodonínì 

v Bažantnici cena 
max do 650 tis. Kè. 

Nabídky volejte 
prosím na tel 
605 248 203.

Mladá rodina hledá 
ke koupi pozemek 

ke stavbì rodinného 
domu v obcích 

Hovorany, Mutìnice 
nebo Dubòany.  

Volejte: 605 207 131

Hledáme pro klienta vìtší 
nemovitost èi 2 domy 

spojené zahradou 
pro zøízení ubytovny 
a vlastního bydlení. 

Podmínkou 2 samostat. 
vstupy. Možnost smìny 

za RD v Rohatci. 
Tel.: 605 207 132
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Nabízíme k prodeji byt o velikosti 3+1 
v Hodonínì na ulici Oèovská. Bytový 
dùm je revitalizovaný, samotný byt, 
prošel kompletní rekonstrukcí v roce 
2012. Dispoziènì byt nabízí vstupní 

chodbu, koupelnu s vanou, WC, 
kuchyni, obývací pokoj s jídelním 

koutem, dìtský pokoj a ložnici s lodžií.

Kontakt: 605 207 132
Cena: 1.320.000,- Kè

Nabízíme k prodeji zajímavý komerèní objekt na frekventované 
ulici Štefánikova u hlavní cesty. Rozmìry pozemku  31 m x 34 m. 

Objekt se skládá z velkého nádvoøí, prodejny, která byla 
využívána pro prodej a servis jízdních kol, z kanceláøe,  ze skladù, 

sociálního zaøízení, chodby a bytu 1+1, další prodejny, dílen, 
garáží, skladù a kotelny.

Kontakt: 605 248 204
Cena: info v RK
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Petra Pichlerová 605 248 200 Irena Pavlíková 605 248 204 Vìra Petrù 605 248 207

KYJOVSKO
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NABÍDKA BYTÙ V KYJOVÌ

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

*** Chcete prodat? Volejte  ***  *** Chcete prodat? Volejte  ***800 10 10 62  800 10 10 62Minimax online: http//www.realitygaia.cz/pdf/minimax.pdf
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Zkratky: N….NOVINKA, S...SLEVA

Více informací na www.realitygaia.cz
m.realitygaia.cz 

Zn.: 13K046RD

Žádovice

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 633 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 1.050.000,- Kè

PRONÁJEM

PRODEJ

BYTY V OKOLÍ KYJOVA

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: 1.350.000,- Kè

Zn.: 13K115BO

Kyjov

Zn.: 13K062DB

Kyjov

Nabízíme k prodeji byt 2+1 
v osobním vlastnictví, který 

se nachází ve 3. patøe ze 3 pater 
bytového domu. Byt je krásný, 

prostorný, po celkové rekonstrukci. 
K bytu náleží  na patøe komora  

a velký sklep.

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 1.199.000,- Kè

Krásný byt 3+1, je vybaven nábytkem 
vyrobeným pøímo na míru. Souèástí 

bytu jsou i vstupní a interiérové dveøe, 
které jsou z masivního døeva. Byt 

o výmìøe 65 m2 se nachází ve 2NP 
bytového domu se dvìma výtahy, 

s velmi dobrou dostupností do centra 
mìsta, v klidné lokalitì ulice Zahradní.  

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 1.340.000,- Kè

Zn.: 13K144BO

Bukovany
Nabízíme k prodeji byt 3+1, 65 m2. 

Byt je po rekonstrukci mimo koupelny. 
V bytì jsou nové podlahy, nová 

ekektøina, nová kuchyòská linka vèetnì 
spotøebièù, které jsou ještì v záruce. 

Výhodou bytu je vlastní plynové 
topení. Dùm stojí v klidné lokalitì, 
za domem je venkovní posezení.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 750.000,- Kè

Zn.: 13K153RD

Bohuslavice u Kyjova

Nabízíme k prodeji RD o velikosti 
3+1 s krásným výhledem do okolí, 

který je pøízemní, samostatnì stojící 
se zahradou. Elektrika a plyn jsou 

v domì. Voda je vyvedena u domu. 
Vlastní studna s užitnou vodou. 

Dùm má kvelbený sklep.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 750.000,- Kè

Zn.: 11H294RD

Stavìšice

Cihlový RD 4+1 s možností pùdní 
vestavby. Dùm byl pøestavìn v 60tých 
letech a je napojen na veškeré IS. Je v 
dobrém stavu, vhodný k nastìhování. 
K domu patøí dvorek s vjezdem pro 
auto, hosp. stavení a malá zahrádka. 

2Celková plocha je 309 m . 

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì:  660.000 Kè

Zn.: 11K181RD

Kyjov - Boršov

Hledáte nové bydlení, které si mùžete 
dokonèit dle vlastních pøedstav? 

Souèasný stav domu je v hrubé stavbì, 
s veškerými rozvody a pøípojkami. 

Na domì je hotová nová sedlová støecha. 
Za domem je prostorný dvùr s ven-

kovním sklepem, studnou a zahradou, 
s možností samostatného vjezdu.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 1.347.000,- Kè

9  let v oboru

Zn.: 13K123RD

Kyjov

K prodeji nabízíme rodinný dùm 5+1 k okamžitému bydlení 
v Kyjovì, ul. Kvìtná. Dùm je plnì podsklepen, s garáží a 

posezením. Dùm je øešen na patro. Napojen na všechny IS. 
Za domem dvorek s bazénem a menší zahrádkou.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 3.100.000,- Kè

Zn.: 13K134CH

Moravany
Nabízíme k prodeji malebnou rekreaèní 
chatu, celoroènì obyvatelnou. Nachází 

se na jižním svahu Chøibù. Vstup. 
zádveøí, kuchynì s jídelnou,menší 

pokoj, ložnice, podkrovní pokoj, dílna, 
veranda. Napojena na el., vytápìní 

kamna, na tuhá paliva, voda donáškou 
ze studny  kvalitní lesní pramen.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 350.000,- Kè

Zn.: 13K054RD

Hýsly
Prodáváme RD 4+1, pøízemní, z èásti 

podsklepený, s vjezdem.  Dùm je 
napojen na elektøinu, obecní vodovod, 

ale i vl. studnu, topení je ústøední 
plynové, ale i na tuhá paliva. 

Za domem je dvùr a zahrada o výmìøe 
835 m2.  Vedle domu je pozemek 

o výmìøe 1269 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 1.250.000,- Kè

Zn.: 11H261RD

Dubòany

RD 4+1 s jídelnou v klidné mìstské 
èásti. Z r. 1967, 2.NP (pøízemí a pùdní 

vestavba  2 pokoje) Celkovì 
podsklepený. Samostatnì stojící garáž 

ve dvoøe, letní kuchynì, zdìný,  
samostatný, kvelbený sklep. Za domem 

2je velká zahrada o výmìøe 375 m . 

Kontakt: 605 207 131
Cena po slevì: 1.450.000,- 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: 790.000,- Kè

Zn.: 13K218BO

Kyjov

Zn.: 13K201RD Zn.: 13K154BO Zn.: 13K239GA

Kyjov Kyjov

Zn.: 13K232BO

Kyjov

Zn.: 13K185PO

Kyjov

Zn.: 13K227RD

Bohuslavice u Kyjova

Zn.: 13K210PO

Kelèany

Zn.: 12H249RD Zn.: 13K223RD Zn.: 13K217RD

Svatoboøice - Mistøín Svatoboøice - Mistøín Kostelec

Zn.: 13H226BO

Kyjov

Zn.: 13K193RD

Ježov

Zn.: 13K236BO

Ježov

Byt 2+1 s bezbariérovým pøístupem, 
krásným výhledem na zeleò - ideální 

pro seniory, ve velmi klidné èásti 
mìsta Kyjov., ul. Klínky. Nachází se 

v pøízemí s lodžií, jeho podlahová 
plocha èiní 54,85 m2. Prošel z vìtší 
èásti rekonstrukcí. K bytu náleží dva 

prostorné sklepy výmìøe 12,4m2. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 930.000,- Kè

K prodeji nabízíme RD v Kyjovì, ulici 
Tyršova. Domek je pøízemní, èásteènì 

podsklepený.  Jsou zde dva pokoje, 
kuchynì a jedna místnost, komora, 
spíž, koupelna a WC. V suterénu je 
umístìn sklep na zeleninu a víno. 

Objekt je napojen na veškeré inž. sítì. 
Ve dvoøe je dílna a sklad. Za domem 

navazuje zahrada.  

Kontakt: 605 248 205
Cena: 850.000,- Kè

Nabízíme k pronájmu zavedený 
nadstandardní bar s letní 

zahrádkou, v centru mìsta 
Kyjova, který prošel kompletní 

rekonstrukcí. Kapacita je 70 míst.

Kontakt: 605 248 200

Cena: 15.000,- Kè/mìs. + 
energie

Velmi pìkný byt po celkové 
rekonstrukci, kousek od centra, nachází 
se ve 3.NP cihlového domu o podlahové 
ploše 52 m2. Dispozice: vstupní chodba 
s vestavìnými skøínìmi, novou pìknou 
koupelnou a s WC. Z chodby vstoupíte 
do pokoje s balkonem a do obývacího 

pokoje, který je spojen s kuchyní.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 1.100.000,- Kè

Nabízíme zajímavì øešenou chalupu 
s terasou, venkovním krbem, udírnou, 

posezením a zahradou. Nachází se 
ve velmi klidné èásti. Je napojena na 

veøejný vodovod, je zde i vlastní 
studna, vytápìní je plynovými vafkami, 
elektøina, odpady svedeny do septiku. 
Chalupa je nabízena i se zaøízením. 

Kontakt: 605 248 205
Cena: 800.000,- Kè

Nabízíme hektarový pozemek 
k výstavbì areálu za skvìlou cenu cca 
400,- Kè/m2 s 1 použitelnou stavbou, 

která je po èást. rekonstrukci v 
dobrém technickém stavu cca 695 m2. 

Areál je napojen na el. proud, má 
vlastní studnu a je zde možnost 

zøízení plynové pøípojky. 

Kontakt: 605 248 207
Cena: 4.000.000,- Kè

Nabízíme víceúèelový dùm k podnikání 
i k bydlení v Mistøínì. RD je èásteènì 
podsklepený, má 2 NP. V pøízemí je 

prodejna a chladící box. V celém domì 
jsou vymìnìná plastová okna ( v r. 

2008). Celkovì je dùm ve velmi dobrém 
stavu, oplocený.  Za domem je objekt 

na zpracování masa.

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 1.890.000,- Kè

Nabízíme k pronájmu nový pìkný byt 
2+1 s terasou o výmìøe 91,3 m2, který 
se nachází ve 2. NP rodinného domu 

s uzavøeným dvorem a možnosti 
parkování u domu. Byt má vlastní 

plynový kotel na vytápìní a ohøev teplé 
vody. Mùžete také vytápìt krb. kamny. 

Možnost nastìhování konec záøí.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 6.000,- Kè + inkaso

Nabízíme k prodeji útulný, nízkonákla-
dový , pøízemní dùm 3+kk, se zahradou a 
polem 5 km od Kyjova, za VÝBORNOU 

CENU! Dùm a zahrada je o celkové 
výmìøe 2030 m2. V pøední èásti domu 

jsou 2 pokoje a garáž, do zahrady 
1 pokoj, vstupní chodba a prostory 

na dobudování nové koupelny a WC.  

Kontakt: 605 248 204
Cena: 536.300,- Kè

Nabízíme k prodeji zrekonst. zdìný 
byt, o výmìøe 70,5 m2, o velikosti 3+1 
s lodžií a 2 sklepy, v 1. NP, kompletnì 
zrek. koupelna vèetnì WC. Byt prošel 

rek.: èást. nová elektøina, nové rozvody 
vody a odpadù, nové podlahy, okna, 

zateplení stìn, omítky, výmìna 
radiátorù. Výhodou vlastní topení.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 950.000,- Kè

Byt 2+1, ve 3. NP, s balkonem a 
sklepem, ve zdìném zrevit. (plast. okna, 

zateplení+ fasáda, nová støecha) byt. 
domì na ulici Za stadionem. Pøedností 

nabídky je spoleèný prodej bytu s garáží, 
která je cca 40m od byt. domu. Garáž 

za cenu 170.000,- Kè, její koupì je 
podmínìna koupí bytu.  

Kontakt: 605 207 131
Cena: 790.000,- Kè + 170.000,- Kè

Klientka hledá rodinný 
dùm nebo chalupu 
k celoroè. bydlení 

u lesa, v klidné èásti 
obce cca 20 km 

od Kyjova. Ideální 
Bohuslavice u Kyjova. 
Volejte: 605 248 205

Pro klienta hledáme 
byt ke koupi 

o velikosti 1+1 
v Kyjovì, 

Za Stadionem. 
Nabídnìte na tel.: 

605 248 207

Zájemce hledá byt 
3+1 nebo 3+Kk 

v Kyjovì do 
1.200.000,- Kè, lépe 
bez rekonstrukce. 

Informujte se na tel.: 
605 248 204

Mladý muž hledá byt 
v Kyjovì, lokalita 

nerozhoduje, velikost 
2+1, nejlépe pøed 
rekonstrukcí do 
700.000,- Kè. 

Nabídky volejte na 
tel.: 605 248 205

Klientka hledá 
k pronájmu menší 
rodinný dùm, okolí 

Kyjova, do 8.000,-Kè 
za mìsíc. Informujte 

se na tel.: 
605 248 200 

Zájemce hledá 
chatu v okolí 

Kyjova 
do 1.000.000,- Kè 

se zahradou.
Nabídnìte na tel.: 

605 248 204

Pro starší klientku 
hledáme byt 
v pøízemí, 

v Kyjovì, cena 
do 850.000,- Kè. 
Volejte na tel.: 
731 558 161

Pro klienta hledáme 
rodinný dùm 

o velikosti 4+1 
s garáží, bez velkých 

investic v obci 
Svatoboøice-Mistøín.
Volejte 605 248 205

Nabízíme k prodeji velmi pìkný byt 
3+1, v osobním vlastnictví v centru 

mìsta o výmìøe 80 m2, který 
se nachází v 1.NP s výtahem. Byt je 
po kompletní rekonstrukci s krásnou 
krytou lodžií. K bytu náleží sklep. 
Za domem je možnost parkování.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 1.500.000,- Kè

Nabízíme dùm po èásteèné 
rekonstrukci, o velikosti 5+1. Je zde 

nová elektøina se sazbou na nízký tarif.  
Vytápìní domu je øešeno krbovými 
kamny. Ve stráni za domem je vìtší 

zahrada s hospodáøskou budovou, do 
které je rozvedena elektøina. Výborná 

cena! Doporuèujeme prohlídku.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 790.000,- Kè

Kyjov

Nabízíme k prodeji garáž 
o výmìøe 22m2, která je 
ve velmi dobrém stavu. 

Na garáži probìhla 
rekonstrukce støechy. 

Kontakt: 605 248 200
Cena: 170.000,- Kè

Pod  Kohoutkem
Jiráskova

U Vodojemu
Havlíèkova
Sídl. U Vodoj.
Klínky
Zahradní
Za Stadionem
Za Stadionem

Kollárova
Strážovská
Lidická
Jungmannova
Mezi Mlaty
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5.000,- Kè/mìs. +služby
7.500,- Kè/mìs. +služby

699..000,- Kè
1.100.000,- Kè
1.400.000,- Kè

930.000,- Kè

790.000,- Kè + 
170.000,- Kè (garáž)

1.500.000,- Kè

825.000,- Kè

570.000,- Kè
470.000,- Kè
950.000,- Kè
700.000,- Kè
770.000,- Kè

1.340.000,- Kè
1.250.000,- Kè

1.400.000,- Kè
850.000,- Kè

1.199.000,- Kè

790.000,- Kè
850.000,- Kè
800.000,- Kè
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K REKREACI

VÝBÌR Z NABÍDKY V OSTATNÍCH OBCÍCH:

Buïte IN !  Pro tablet a smart phone

Mobilní web: m.realitygaia.cz

Naètìte QR kód pomocí èteèky
v tabletu èi smart phone.

Podívejte se na nové
VIDEOPROHLÍDKY
a odebírejte je.

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.

11  let v oboru

Zájemce hledá
dùm ve Strážnici 
o velikosti 3+1 
po rekonstrukci 

za 1.000.000,- Kè. 
Tel.: 605 248 204

Zn.: 11H188RD

Bzenec
Exkluzivní nabídka - nadèasový nový 

dùm s bazénem, velkou zahradou 
situovanou na jih. Dùm není podsklepený, 

je zateplen, má  tepelnì úsporná okna 
a celkovì je z nadstandardních materiálù, 

v pøízemí je trojgaráž. Dùm se nachází 
ve velmi pìkné klidné lokalitì. 

Pøi rychlém jednání výrazná sleva !

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 4.770.000,- Kè

Zn.: 13K131BO

Veselí nad Moravou
Prostorný, udržovaný byt 3+1 

v pùvodním stavu , 75 m2. Nachází 
se ve velmi klidné a oblíbené lokalitì 
sídlišti Hutník ve 4. NP domu, který 
prošel kompletní revitalizací. Byt má 
umakartové udržované jádro, které je 
možné rekonstruovat, ale zároveò je 

byt ihned obyvatelný. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 940.000,- Kè

Zn.: 13K143RD

Vracov
Nabízíme velmi zajímavý dùm 6+1, 

krásná vysázená zahrada, krytý bazén, 
klimatizace v celém domì, který 

se nachází v pìkné a klidné lokalitì 
u lesa. Dùm je èásteènì podsklepený, 

garáž, na zahradì zahradní domek 
a velký, krytý bazén, dále altán 

s krbem a posezením. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 4.350.000,- Kè

Rodinný dùm 4+1, po rekonstrukci. 
Dispozice: vstupní chodba, 2 obytné 
pokoje, obývací pokoj s jídelnou a 

kuchyní. V zadní èásti domu ložnice, 
koupelna, WC. Pøes kuchyni 

vstupujete do dvora na terasu. Menší 
uzavøený dvùr s dílnou je souèástí. 

Parkování øešeno v prùjezdu.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.150.000,- Kè

Zn.: 13K110RD

Dražùvky

Zn.: 13K085RD

Bzenec

RD 5+1 s podsklepením, PP skladové 
prostory, kotelna, prádelna, pøedsklepí 

s krbem a samotný sklep na víno. V 
1NP je zádveøí, obývací pokoj, kuchynì 
s jídelnou, komora, WC. V patøe jsou 3 
obytné pokoje, ložnice, koupelna, WC. 

Souèástí domu garáž.  Veškeré IS. 
Za domem dvorek se zahrádkou.

Kontakt: 605 248 205
Cena po slevì: 1.850.000,- Kè

Zn.: 12H022RD

Strážnice

RD  4+1 nový, velmi prakticky 
øešený v klidné lokalitì, zahrada, 

zahradní domek a pøístøešek 
na døevo. Francouzské okno 
na terasu a na zahradu. Velmi 

zajímavì øešené schodištì. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 3.650.000,- Kè

Zn.: 12H099RD

Bzenec

Zn.: 10H303RD

Nadstandardní, nový, prakticky 
a zajímavì øešený RD 6+1
v mírném svahu s pìkným 

výhledem do krajiny. Dùm je 
samostatnì stojící, s dvojgaráží 

a zahradou. Velmi pìknì 
a prakticky øešen. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 5.190.000,- Kè

Bzenec

Pøízemní dùm 3+1 s garáží a zahradou 
situovanou na jih ve Bzenci. RD je v 
dobrém technickém stavu, je èásteènì 

podsklepený. Zahrada je prostorná 
s altánem pro posezení  a grilem 

a na zahradì je i bazén. Rekonstrukce 
domu probìhla v roce 2000. 

Kontakt: 605 248 204
Cena po slevì: 840.000,- Kè

Zn.: 13K064RD

Vacenovice

Pøízemní rodinný dùm 2+kk se nachází 
kousek od lesa, v klidné èásti obce. 

Dùm po rekonstrukci, nová kuchynì, 
koupelna i podlahy. Vytápìní øešeno 

dvojím zpùsobem- kotel na tuhá paliva 
nebo plyn. vafky. Za domem je 

pùvodní starší dùm s dílnou, menší 
zahradou o výmìøe 541 m2.

Kontakt: 605 248 207
Cena po slevì: 1.100.000,- Kè

Zn.: 13K118RD

Ždánice
RD o velikosti 3+1. Dùm se nachází 

ve velmi klidné ulici, prošel 
rekonstrukcí, nové bezpeènostní 

vstupní dveøe, nová  okna, podlahy, 
kuchyòka, 2x koupelna, voda v plastu 

a opravená støecha, pokoj s krbem. 
Dùm je možno po dohodì s majitelem, 

zakoupit i s vybavením.

Kontakt: 605 248 200
Cena po slevì: 766.000,- Kè

Zn.: 13K205BO

Bzenec

Zn.: 13K216RD

Hroznová Lhota

Zn.: 13K196RD Zn.: 13K228DB Zn.: 13K087RD

Vracov Tìmice Tìmice

Nabízíme velký, pìkný byt 3+1, 84 m2, 
s prostorným balkónem, ve vyvýšeném 

pøízemí a nachází se v moc klidné 
lokalitì mìsta Bzence. V bytì jsou nová 
plastová okna, nová koupelna a ve dvou 

pokojích jsou udržované døevìné 
parkety. K bytu pøináleží sklep a 
za domem je možné parkování. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 850.000,- Kè

Zn.: 13H206CH

Tvarožná Lhota

Zn.: 13H096CH

Radìjov

Zn.: 13K183CH

Tvarožná Lhota
Prodej zdìné chaty v rekreaèní oblasti 

Radìjov s krásným výhledem a  
pozemkem o velikosti 1.100 m2 

osázeným ovocnými stromy. Dispozièní 
øešení: suterén-garáž a kotelna, I.NP - 

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

po døevìných schodech do ložnice. 

Kontakt: 605 248 203
Cena: 990.000,- Kè

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

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

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

koupání 5 min. chùze od chaty.

Kontakt: 605 248 200
Cena: 892.000,- Kè

Zn.: 13K188RD

Ždánice

Zn.: 13H208RD

Èejkovice

Zn.: 13H047RD Zn.: 11H321RD Zn.: 12H273RD

Damboøice Hovorany Hovorany

Zn.: 11K102PO

Hrušky

Zn.: 13K243RD Zn.: 13K178CH Zn.: 13K136RD

Staré Mìsto Mutìnice Žeravice

Zn.: 10H012RD

Vnorovy

Zn.: 13H220RD

Velká nad Velièkou

Zn.: 13K191CH

Vøesovice

Zájemce hledá 
chatu na Jižní 

Moravì se zahra-
dou do 400.000,- 

Kè. Volejte: 
605 248 204

Pro klienta hledáme 
RD v obci Suchov k 
chalupaøení. Kupní 
cena do 600.000,- 
Kè, platba hotovì. 

Volejte 605 207 131

Zájemce hledá dùm 

3+1 se zahradou 

ve Strážnici 

do 1.500.000,- Kè. 

Dìkujeme za nabídky. 

Tel.: 605 248 204

Hledáme pro klientku 

byt ke koupi o velikosti 

2+1, 3+kk nebo 3+1 

ve Velké nad Velièkou 

s cenou do 700.000,-Kè. 

Nabídnìte na tel.: 

605 248 202

Hledáme pro klientku 
pronájem malého 

bytu, nejlépe 
garsonky ve Veselí 

nad Moravou a okolí. 
Prosím nabídnìte 
tel.: 731 558 161

Vážní zájemci 
hledají dùm 3+1 

ve Vnorovech a okolí 
do 1.000.000,- Kè. 

Dìkujeme za nabíd-
ky. Telefon: 

605 248 204

Nabízíme k prodeji pøízemní rohový 
dùm 4+1 v centru obce. V pøední èásti 

domu se nachází prùjezd, kuchynì, ètyøi 
pokoje, dvì komory. Ve dvoøe kùlna, 
hospodáøské prostory a za dvorem je 

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

je urèený k rekonstrukci.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 690.000,- Kè

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: 1.780.000,- Kè

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: 770.000,- Kè

Pìkný dùm 4+1 po rekonstrukci se 
zahradou, v klidné lokalitì, podsklepený, 
ve sklepì se nachází prádelna, kotelna, 
skladovací místnosti a garáž. Kuchynì i 
koupelna po rekonstrukci. Vedle domu je 
ještì jedna garáž. Za domem je zahrada, 

která konèí hospodáøskou budovou 
s posezením u grilu.

Kontakt: 605 248 204
Cena: 1.790.000,- Kè

Øadový, podsklepený RD 5+1 
se sedlovou støechou ve velmi dobrém 
stavu. Prostorná garáž, kotelna, sklad, 

prádelna, útulné posezení s krbem 
a kuchyòkou. Za domem  je dvorek, 
krb s posezením a vjezd do garáže. 

2
Celková plocha 209 m . 

Kontakt: 605 248 203
Cena: 1.700.000,- Kè

RD 5+1 velmi pìkný, ve velmi dobrém 
stavu, ihned k bydlení.  Atraktivní 

lokalita v centru.  Prùjezd k parkování, 
vìtší zahrada a dva kvelbené vinné 

sklípky. Jedná se o velmi pìkné bydlení 
v atraktivní lokalitì bez nutnosti 

vìtších investic. Dobrá dostupnost 
do Brna, Kyjova 

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 1.450.000,- Kè

Pøízemní RD ve velmi klidné èásti 
mìsteèka. Dùm je z èásti podsklepen. 
Dispozice: vstupní zádveøí, chodba, 

dìtský pokoj, koupelna se sprchovým 
koutem a vanou, WC, šatna, kuchynì s 
jídelnou, obývací pokoj. Nové rozvody. 

Za domem dvorek s bazénem, dílna. 
Parkování prùjezd. Zahrádka 219 m2.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 1.390.000,- Kè

Nabízíme novostavbu pasivního rodinného 
domu v malebné obci Èejkovice, aktuálnì 
ve fázi zpracované projektové dokumen-

tace. Pozemek, na nìmž bude dùm 
postaven, se nachází v klidné lokalitì 
s novou obytnou zástavbou, samotný 

dùm bude dvoupodlažní 4+kk 
se samostatnou dvojgaráží.

Kontakt: 605 207 131
Cena: 4.000.000,- Kè

Samostatnì stojící prostorný RD 5+1 
v Damboøicích na pozemku cca 30 x 

72m. Dùm je podsklepen, má sedlovou 
støechu a vjezdy na dvùr u obou stran 

domu.   Za domem je hospodáøské 
stavení, podzemní kvelbený sklep  a 
zahrada vhodná jako stavební místo. 

Dùm možno využít jako dvougeneraèní. 

Kontakt: 605 248 203
Cena po slevì: 2.600.000,- Kè

Nabízíme 2 haly na okraji obce Hrušky 
na Bøeclavsku (pøímo u hlavní silnice 

è. 55 mezi Hodonínem a Bøeclaví), 
s výborným napojením na dálnici D2. 
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1. HALA: 260 m , zdìná, èást. podsklep., 
vytápìní, soc. zaøízení a šatna. 2. HALA: 

2
380 m , plechová, beton. podlahy. IS: plyn, 
el., vodovod, septik. Haly jsou oplocené.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 2.800.000,- 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

RD 4+1, èásteènì podsklepený. 
Dispozice: vstupní chodba, 2 obytné 

pokoje, kuchynì, komora, místnost pro 
vybudování koupelny, v patøe 2 obytné 

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

na tuhá paliva nebo el. pøímotopy.

Kontakt: 605 248 205
Cena: 500.000,- Kè

Nabízíme exklusivnì prostorný RD 
v horòácké obci Velká nad Velièkou, 
ideální pro rodinu s rodinu s dìtmi. 

Má novou støechu (r.2006) a je suchý. 
Ve dvorní èásti domu jsou umístìny 
hospodáøské místnosti (kùlny, dílny). 
K domu patøí malý dvorek, zbylá èást 
zahrady obecní s možností odkoupení.

Kontakt: 605 248 202
Cena: 1.200.000,- Kè

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 400 m2) 
je venkovní posezení s jezírkem a ohništì. 

Kontakt: 605 207 131
Cena: 1.050.000,- Kè

Nabízíme k prodeji chatu èi dùm 
v Chøibech s pozemkem o výmìøe 

3578m2. Chata èi dùm je hrubá stavba 
s novì vybudovaným podkrovním 

bydlením, s novou støechou a velkou 
výhodou je možnost dokonèení 

dle vlastních pøedstav. Samostatnì 
stojící, výhodou je možnost pøipojení 

plynu a obecní vody. 

Kontakt: 605 248 204
Cena: 990.000,- Kè

Nabízíme dvougeneraèní rodinný dùm 
ve vedlejší ulici obce Vnorovy. Dùm má 

zrekonstruované podkroví cca v roce 
2003. Do domu se vchází krytým 

návrátím, kde je možné parkovat i auto. 
Ve dvoøe je hospodáøská budova: 

dílna+prádelna. Zahrada je kousek od 
domu. Pøi rychlém jednání možná sleva.

Kontakt: 605 248 207
Cena: 1.700.000,- Kè

Nabízíme ke koupi rodinný dùm 
se zahradou ve velmi klidné lokalitì. 

Pøízemí  2 pokoje, kuchynì, WC, 
prádelna, prùjezd. Patro  4+1, koupelna, 

WC, balkon. Za domem je zahrada 
s hospod. budovou a plech. garáží. Dùm 

je èásteènì podsklepený s rovnou 
udržovanou støechou, nová plastová okna.

Kontakt: 775 448 188
Cena: 2.790.000,- Kè

MAKLÉØKA 
PRO

OBLAST

platný od 1.1.2014
Èeká nás mnoho zmìn v dosavadním systému.

Co platí nyní, nemusí platit od nového roku.
Pøijïte se poradit, a� pøedejdete problému.

Poradíme Vám a pomùžeme nalézt øešení.

NOVÝ OBÈANSKÝ ZÁKONÍK
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