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Bytové domy Zlín 
U Centrálního parku II

Naše realitní noviny | listopad 2012 ZDARMA

Magazín www.zvonek.cz

více informací uvnitř

BYTOVÉ DOMY NOVÉ ŠTĚPNICE • Uh. Hradiště 
ul. Zahrádky

NovINka!

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

• Byt 1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
• Byt 2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
• Byt 3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH
• Byt 4+kk od 3.635.455 Kč bez DPH

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

Vyřídíme Vám VÝHODNOU HYPOTÉKU
s financováním ještě letos! 
UŠETŘETE až 160.000 Kč!

NOVINKA!

Investor a developer:

Infolinka: 739 456 087 • www.zvonek.cz VýhraDní 
prODejce:

Ing. Pavel Horák
rozhovor na str. 2 - 3více informací na straně 3

Kuchyňská linka zdarma!
platí do 31.12.2012 u vybraných bytů
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Jak byste ve stručnosti představil 
firmu Manag?  
naše společnost prošla postup-
ným 20-ti letým vývojem. nyní 
se kromě stavební činnosti věnu-
jeme také developmentu a správě 
nemovitostí. já osobně se nejvíce 
věnuji developerské činnosti, tedy 
výstavbě bytových a polyfunkč-
ních objektů ve vlastní režii. naše 
společnost realizovala za svou his-
torii desítky staveb a to jak v České 
republice, tak v zahraničí. Ve Zlín-
ském kraji bych z poslední doby 
jmenoval například stavbu onko-
logického centra Krajské nemoc-
nice T. Bati ve Zlíně či rekonstrukci 
kina hvězda v Uherském hradiště.  
 
co se týká vlastní investiční výstav-
by – developmentu, dnes máme 
na kontě přes 500 realizovaných 
bytových jednotek, především ve 
Zlíně, ale i jiných městech, dále 
dva polyfunkční objekty v Luha-
čovicích, a kromě toho se zejména 
v Brně věnujeme výstavbě nových 
výrobně - skladovacích prostor 
a průmyslových hal. V dobách nej-
většího stavebního rozvoje jsme 

dosahovali celkového obratu přes 
1 miliardu korun ročně. 

Jaká je vize vaší společnosti do 
budoucna?  
V oblasti realizace stavebních za-
kázek je nyní situace poměrně 
složitá, a proto nemůže být naším 
reálným cílem nic jiného, než udr-
žet si naše velmi dobré postavení 
na trhu. V ostatních hlavních ob-
lastech naší činnosti se budeme 
snažit neustále zlepšovat námi 
poskytované služby. Dlouhodobě 
je naším jednoznačně prvořadým 
cílem spokojený klient, který se na 
nás i v budoucnu může s důvěrou 
obrátit. jsme velice rádi a nesmírně 
si toho vážíme, že se tak i skuteč-
ně děje. Řada klientů, kteří si před 
pár lety od nás koupili malý byt, 
jej nyní – když se jim rodina roz-
rostla, mění za větší a to ve stej-
né lokalitě. co se týká konkrétní 
náplně naší developerské činnosti, 
v letošním roce jsme zahájili další 
etapu projektu „U centrálního par-
ku II“ ve Zlíně, zahájili jsme projekt 
výstavby bytových domů “nové 
Štěpnice“ v Uherském hradišti 

a dokončili jsme legislativní přípra-
vu projektu polyfunkčního objektu 
v centru Luhačovic. 

Jaké máte vazby k Uherskému 
Hradišti?  
po dokončení studia na vysoké 
škole jsem zde nastoupil do svého 
prvního zaměstnání, takže já osob-
ně mám na Uherské hradiště velmi 
hezké vzpomínky. navíc kolega, 
který má na starosti projekt nové 
Štěpnice, v blízkosti této lokality 

sám bydlí. nejen z těchto důvodů 
máme k Uherskému hradišti velmi 
dobrý vztah a jsme rádi za příleži-
tost realizovat zde již zmíněný pro-
jekt nové bytové výstavby. 

Čím je podle vás výjimečný projekt 
Nové Štěpnice, který nyní v Uher-
ském Hradišti stavíte?  
pozitivních aspektů je celá řada. 
nové Štěpnice jsou mimořádná lo-
kalita, kde se mísí blízkost přírody 
s komplexní občanskou vybave-

Ing. Pavel Horák je členem představenstva stavební a developerské společnosti Manag. Své profesi se věnuje 
celý svůj pracovní život a za tuto dobu nasbíral mnoho cenných zkušeností, které se snaží promítat do každého 
nového projektu výstavby bytových domů a polyfunkčních objektů. jak sám říká, jedná se o práci, která ho baví. 
Líbí se mu spoluvytvářet místa, kde se lidé cítí dobře a kam se budou vždy rádi vracet. 

Ing. Pavel Horák: Úspěšný developerský
rozhovor

Ing. Pavel Horák na stavbě bytového domu ve Zlíně Foto: archiv Ing. Horáka

BYTOVÉ DOMY NOVÉ ŠTĚPNICE 
ul. Zahrádky

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk
• nejlepší lokalita v Uh. Hradišti
• nízké náklady, dokončení v roce 2013

VýHRADNí 
PRoDeJce: Infolinka: 739 456 087 • www.zvonek.cz 

dNy OTEVřENýCH dVEří
pátek  7.12.2012   13 – 16 hod.
sobota  8.12.2012   9 – 14 hod.

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

• Byt 1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
• Byt 2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
• Byt 3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH
• Byt 4+kk od 3.635.455 Kč bez DPH

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

Vyřídíme Vám VÝHODNOU HYPOTÉKU
s financováním ještě letos! 
UŠETŘETE až 160.000 Kč!

NOVINKA!

Investor a developer:
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ností a výbornou dostupností do 
centra města. jedná se tedy o na-
prosto ideální kombinaci. projekt 
je velmi dobře připraven, fi nální 
podoba celkové koncepce výstav-
by byla vybrána z více než desítky 
různých návrhů. U všech našich 
staveb trvale klademe velký dů-
raz na kvalitu, což nám mimo jiné 
potvrzují i spokojení klienti. Důle-
žité také je, že byty v našich pro-
jektech jsou dobře prodejné a na 
rozdíl od konkurence nezůstávají 
prázdné. Také na tomto projek-
tu spolupracujeme se zkušenými
a osvědčenými partnery a pro 
vlastní prodej bytů v Uherském 
hradišti jsme nedávno angažova-
li také realitní kancelář agentura 
Zvonek, která zajišťuje svým klien-
tům kompletní servis při koupi
a popřípadě i následném proná-
jmu nemovitostí.

co vás na vaší práci nejvíce baví?
Za nejzajímavější na mé práci 
považuji to, že se jedná o velmi 
rozmanitý tvůrčí proces a je vždy 
úžasné postupně sledovat, jak se 
dá například část do té doby za-
nedbaného území nakonec pře-
měnit na živé místo, kde mají svůj 
domov rodiny s dětmi a kam se 
rádi vracejí. Úspěšně realizovaný 
developerský projekt je však vždy 

výsledkem dlouhodobé práce vel-
ké skupiny lidí. Za nejdůležitější 
ve své práci považuji mít celkovou 
vizi, která se postupně naplňuje. 
Do cesty se ale vždy staví mno-
ho nástrah. jedná se často o velmi 
komplikovaný proces.

Jaké preferujete bydlení? 
V mém osobním bydlení pro mne 
byla vždy nejdůležitější lokalita 
– služby v dosahu, příjemné pro-
středí na relaxaci a odpočinek, 
dobrá dostupnost. a tuto svoji 
představu se snažím spolu se svý-
mi spolupracovníky a všemi part-
nery vkládat i do projektů bytové 
výstavby, které realizujeme.

Jak trávíte svůj volný čas? 
Ve svém volném čase se věnuji 
především rodině a svým koníč-
kům. preferuji aktivní odpočinek, 
takže v létě nejraději jezdím na 
horském kole, v zimě pak vyrazím 
rád na lyže, a to jak na sjezdovku, 
tak i do běžecké stopy. pravidelně 
s manželkou navštěvujeme také 
různé kulturní akce, především 
divadelní představení a koncerty. 
Bohužel však volného času ne-
mám zdaleka tolik, kolik bych si 
přál, a tak najít si třeba příležitost 
k přečtení hezké knížky je pro mě 
velmi obtížné.

cestujete rád? 
cestování považuji za jednoho ze 
svých koníčků. S rodinou rádi ces-
tujeme po evropě, naší oblíbenou 
zemí je Itálie. je to země, která 
nabízí krásnou přírodu, historické 
památky, bohaté kulturní dědictví 
a navíc je snadno dostupná. Mimo 
to se s partou přátel pravidel-
ně vydáváme i do vzdálenějších
a dobrodružnějších destinací, letos 
jsme například byli na aljašce. 

Jaký máte vztah ke Zlínskému
regionu?  
Ze Zlínského regionu pocházím, 

celý život zde bydlím a cítím se 
zde být samozřejmě doma. na na-
šem kraji obdivuji především jeho 
úžasnou různorodost. namátkou 
vzpomenu například udržování 
tradic a dobré víno na Slovácku, 
kulturní dědictví Kroměřížska, prů-
myslový odkaz Baťova Zlína nebo 
úchvatnou přírodu na Valašsku. 

Náš kraj je bezpochyby skvělé 
místo pro plnohodnotný a zdravý 
život a spolu s mými spolupra-
covníky jsme přesvědčeni o tom, 
že svou prací i my přispíváme 
k jeho úspěšnému rozvoji!

rozhovor

projekt je výsledkem práce velké skupiny lidí

Ing. Pavel Horák na Aljašce Foto: archiv Ing. Horáka

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

• Byt 1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
• Byt 2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
• Byt 3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH
• Byt 4+kk od 3.635.455 Kč bez DPH

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

Vyřídíme Vám VÝHODNOU HYPOTÉKU
s financováním ještě letos! 
UŠETŘETE až 160.000 Kč!

NOVINKA!

VýHRADNí PRoDeJce:

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

• Byt 1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
• Byt 2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
• Byt 3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH
• Byt 4+kk od 3.635.455 Kč bez DPH

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

Vyřídíme Vám VÝHODNOU HYPOTÉKU
s financováním ještě letos! 
UŠETŘETE až 160.000 Kč!

NOVINKA!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku II

Prodej a rezervace bytů:  603 246 680  |  www.zvonek.cz

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk
   s terasou či balkonem
• Bezproblémové parkování
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Vysoká úroveň standardu
• Dokončení: jaro 2013

dNy OTEVřENýCH dVEří
pátek  7.12.2012   13 – 16 hod.
sobota  8.12.2012   9 – 13 hod.Kuchyňská linka zdarma!

platí do 31.12.2012 u vybraných bytů

AKCE!
BONUS

PRO VÁS!
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Řešení za dveřmi www.zvonek.cz

Realitní magazín pro okresy: Zlín | Uherské Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Magazín www.zvonek.cz

okr. Vsetín okr. Uh. Hradištěokr. Zlín

Zrekonstruovaný dům 5+1 v klidné 
lokalitě, krásná zahrada, vnitřní krb, 
veranda, bazén, pozemek 825 m2, garáž. 

RD Huslenky, dům na rovině v příjemné 
lokalitě. V I. NP je byt 2+1, ve II. NP 2+1 
s terasou, kombinované vytápění.

Podsklepený, zděný rodinný dům 6+1 
v lokalitě Sady, nový plynový kotel, 
možnost terasy. Velmi atraktivní lokalita.

tel.: 603 246 680 3.990.000 Kč tel.: 739 456 087 1.360.000 Kč tel.: 739 456 087 2.000.000 Kč

Zlín - Příluky / okr. ZL Huslenky / okr. VS Uh. Hradiště - Sady / okr. UHN07103 N06900 N07259

První finanční pomoc!
• dluhy
• dražby
• exekuce
• zástavy

vyřešíme vaše 
nesplácené úvěry!

Pomůžeme Vám ihned na tel.: 602 77 22 55

Nabízíme zálohu na kupní cenu!
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INZERCE

3www.zvonek.cz www.udvouslunecnic.czSokolská 5147, zlín  tel.: 577 436 522

velký výběr hotových jídel, minutek, 
salátů, speciality na dřevěném uhlí

salonky pro 30 - 50 - 120 osob
svatby · oslavy ·  fi remní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

velký výběr hotových jídel, minutek, 
salátů, speciality na dřevěném uhlí

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC

26.11. - 2.12. 2012  zvěřinové hody

NOVÉ RODINNÉ DOMY zlín - prŠTné, pod STrání

Více informací na www.zvonek.cz a na tel.: 603 246 680!

Výstavba 6-ti nových rodinných domků s rovinatým pozemkem, příjezdovou komunikací a kompletními inženýrskými
sítěmi. Klidné nadstandardní bydlení uprostřed všeho dění a bezchybná okolní infrastruktura s relativní blízkostí
samotného centra Zlína.

cena: 3.999.999 kč včetně DPH. VÝHRADNÍ PRODEJCE:

novinka!
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+420 603 498 422
koziskova@zvonek.cz
pobočka Zlín

Makléř měsíce srpna 2012

Mgr. Hana Kožíšková

Obraťte se na realitní 
specialisty ve Vašem kraji!

Naše realitní noviny | č. 9 / 2012 | listopad 2012

INZERCE

Vydává Realitní agentura Zvonek, s.r.o.
Pod Nivami 330, Zlín, IČO 26961482 
Distribuováno ZDARMA ve Zlínském kraji.
Vychází v obvyklém nákladu 50.000 ks. 
Registrace MK ČR E 16634.
Redakce neodpovídá za obsah inzerce.

Produkce:
Mgr. Miroslav Zvonek, tel.: 605 981 494

Propagace, reklama, distribuce: 
Bc. Eliška Podsedníková, tel.: 734 302 564.
Inzerujte v tomto magazínu i Vy.

+420 603 246 685
kolomaznikova@zvonek.cz
pobočka Zlín

Makléř měsíce září 2012

Kateřina Kolomazníková

cestovní agentura zlÍN

zlín, tř. t. bati 199 (vedle Potrefené husy) | tel.: 734 750 937 | mail: info@cazvonek.cz

Vážení čtenáři, 
Dnešní úvodník není 
určen všem čtenářům, 
ale jen jejich malé části 
- těm, kteří mají fi nanč-
ní problémy. Možná si 
řeknete, že ty mají té-
měř všichni, ale já mám 
na mysli jen ty, kteří řeší 
nebo by měli řešit situa-
ce, kdy jde do tuhého.

Nesplácené hypotéky a jiné úvěry (nebo riziko, že se 
to již brzy stane), nařízené exekuce, dražby, soudní 
procesy, lichvářské, prakticky nesplatitelné půjčky. 
Pokud vám toto nehrozí, nemusíte číst dál.

několik rad pro ty, kteří problémy skutečně mají:
nečekejte na poslední chvíli ani na to, že se to nějak•	
vyřeší samo,
neřešte tyto situace dalšími, obvykle lichvářský-•	
mi půjčkami,
obraťte se na pomoc odborníků - pozor na•	
"dobré" kamarády,
neřešte situaci tím, že problémy "odplaví" alkohol•	
postavte se problému čelem a ŘEŠTE HO,•	
najděte "konečné" řešení (i když často bolestivé) •	
a jděte za ním!

V minulosti jsme pomohli řadě lidí, ale některým, 
kteří přišli pozdě, již pomoci nešlo. Pokud k nám máte 
důvěru, najděte odvahu, zavolejte či napište e-mail, 
domluvíme si schůzku a zkusíme společně řešení
najít. tel.: 602 77 22 55, e-mail: miro@zvonek.cz.

Úspěšné vyřešení všech problémů Vám přeje
dr. Miroslav Zvonek s kolektivem spolupracovníků, 
kteří již mnoha lidem v podobné situace pomohli.

www.cazvonek.cz

ZIma 2012/13 
kupte si svou zimní dovolenou 
včas za akční ceny!

leTenkY
a eUrOVíkendY
řím od 2.070 kč
abú dhabi od 6.390 kč

www.cazvonek.czwww.cazvonek.cz

SenIOr TraVel 
podzim 2012, jaro 2013
sicílie, malta, madeira
Rezervujte Včas!

• 100.000 zájezdů od českých a německých CK
• stejné ceny jako v pořádající CK • 100% bezpečná platba
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RD 5+1 s garáží v klidné lokalitě nedale-
ko Zlína. U domu se nachází prostorná 
zahrada s venkovním posezením.
tel.: 603 246 680 2.800.000 Kč

Zlín - Lhotka  ∕ okr. ZL N06503

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka Zlín  třída Tomáše Bati 199 (nedaleko krajské knihovny)

Dům v klidné části města, cca 20 min. 
pěšky do centra a ke kolonádě. 2x byt 
3+1, prostorná garáž, zahrada.
tel.: 603 246 680 3.990.000 Kč

Luhačovice ∕ okr. ZL N07295

Velmi pěkný RD s možností dovybudo-
vání dle svých představ v klidné loka-
litě s krásným výhledem na Zlín.
tel.: 603 246 680 2.873.000 Kč

Zlín - Vývoz ∕ okr. ZL N07296

Zateplený půldomek s přístavbou ve 
čtvrti Zálešná - směrem k lesu. Vkusně 
rekonstruován, zahrada 200 m2.
tel.: 603 246 680 2.699.000 Kč

Zlín - Zálešná N05426

Baťovský půldomek bez zásadnějších 
úprav, udržovaný, mezidomek. Přiléhá 
k němu menší přístavba a zahrádka.
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

Zlín - Letná N04635

Rodinný dům umístěný v centru města 
Zlína (Potoky - blízko městské policie), 
ideální pro komerční účely i pro bydlení. 
tel.: 603 246 680 2.990.000 Kč

Zlín - centrum  ∕ okr. ZL N04540

Velmi prostorný dům na okraji zástav-
by, garáž pro 3 auta, byt 4+1 + další byt. 
jednotka, rovinatá zahrada 808 m2.
tel.: 603 246 680 5.990.000 Kč

Zlín - Štípa  ∕ okr. ZL N07123

Čtvrtdomek v původním stavu, vhodný 
k  rekonstrukci podle vlastních před-
stav. U domu je menší zahrádka.
tel.: 603 246 680 690.000 Kč

Zlín - Mostní  ∕ okr. ZL N06926

Luxusní rodinný dům v žádané lokalitě 
s dobrou dostupností do centra města. 
3 garáže, krb, parcela 1.266 m2.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Zlín  ∕ okr. ZL N06425

RD 5+1 v klidné části centra Zlína, oplo-
cená zahrada, 440 m2, klidné podmínky 
k bydlení, pergola, rekreační posezení.
tel.: 603 246 680 Cena v RK

Zlín - centrum  ∕ okr. ZL N06665

Rozestavěný RD s bazénem, pozemek 
2.000 m2. Vhodné k bydlení i podnikání, 
např. rehabilitační středisko, penzion. 
tel.: 603 246 680 Super cena!

Lukov ∕ okr. ZL N06815

RD se dvěma byty 3+1 a 4+1 na klidném 
místě, 2 bytové jednotky, 2 garáže, 
zahrada s bazénem a pergolou.
tel.: 739 456 087 4.990.000 Kč

Zlín - U Majáku  ∕ okr. ZL N06687

Atraktivní RD v klidné lokalitě, zahrada 
674 m2, v přízemí byt 3+1, v podkroví 
3+1 s balkonem, prostorný suterén.
tel.: 603 246 680 3.999.000 Kč

Zlín - Štípa  ∕ okr. ZL N06978

NOVINKA 

inzerce

specializovaná prodejna plotů a pletiv 

široký výběr zboží pro okamžitý nákup 
v prodejním areálu se vzorkovou expozicí 

sloupky dráty pletivo 

betonové desky textilní clony lesní a ovčí pletiva 

plotové systémy sítě 

OPLOCENÍ - TLUMAČOV 

Novinka:  zemní vruty KRINNER - skladem  
www.oploceni.EU · tel.: 736 635 083 

Prodej nového rodinného domu v příjemné lokalitě Zlín - Kostelec, ulice Zlínská 
se zahradou a parkovací plochou před domem. V přízemí se nachází byt. jednotka 
3+kk + další byt. jednotka 2+kk (ateliér, pracovna), možnost dobudování podkroví. 
tel.: 603 246 680 Cena dohodou!

Novostavba rodinného domu se zahradou Zlín - Kostelec  ∕ okr. ZL N05821

NOVINKA 

SUPE R

SLEVA

SLEVA SLEVA

Baťovský 1/4 domek s velkým pozemkem 
po kompletní rekonstrukci. Nová plastová 
okna, rozvody, podlahy, parkování u domu. 
tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč

Zlín - tř. T. Bati

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

SUPE R

SLEVA
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Chata v krásném, klidném místě u lesa 
nedaleko Luhačovické přehrady, garáž, 
krb, veranda, terasa, obytná plocha 60 m2. 
tel.: 603 246 680 1.260.000 Kč

Pozlovice  ∕ okr. ZL N07275

Chata k celoročnímu bydlení se staveb-
ním pozemkem o ploše 910 m2 na okra-
ji obce Březnice, příjezd k pozemku.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

Březnice  ∕ okr. ZL N06763

RD 4+kk v Jaroslavicích, dvě koupelny 
a WC, garáž, v klidném prostředí na 
okraji obce, pergola, zastávka MHD.
tel.: 603 246 680 2.690.000 Kč

Jaroslavice ∕ okr. ZL N07050

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

RD 4+1 se zahradou (1.484 m2) v klidném 
prostředí, po část. rekonstrukci. Vytápění 
na tuhá paliva a elektro, plyn u domu.
tel.: 603 246 680 2.175.000 Kč

Vlčková  ∕ okr. ZL N06388

RD Horní Lhota u Luhačovic, 2x 3+1, vhod-
né i jako dvougenerační, podsklepený, 
v okrajové části obce, parcela 604 m2.
tel.: 603 246 680 1.590.000 Kč

Horní Lhota  ∕ okr. ZL N07041

Hrubá stavba RD v obci Lhotka, cca 3 km 
od Malenovic, kombinované topení, 
hospodářská budova, zahrada 914 m2.
tel.: 739 456 087 2.800.000 Kč

Zlín - Lhotka  ∕ okr. ZL N06725

Pěkné bydlení v RD v obci Želechovi-
ce - Výpusta po celkové rekonstrukci, 
pozemek 732 m2, nízké náklady.
tel.: 603 246 680 3.390.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N05605

Velká chata na pěkném klidném místě 
poblíž lázeňského města Luhačovice. 
Garáž, terasa, studna, oplocený pozemek. 
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

Dolní Lhota  ∕ okr. ZL N07015

Zděný RD se zahradou, po rekonstrukci, 
krbová kamna, ústřední topení, 
venkovní posezení, pergola.
tel.: 603 246 680 1.550.000 Kč

Lhota u Zlína  ∕ okr. ZL N06518

Prostorný RD se započatou rekon-
strukcí a s pozemky o velikosti cca 
4.200 m2. Garáž, v blízkosti ZOO Lešná. 
tel.: 603 246 680 2.800.000 Kč

Zlín - Kostelec N04712

Dva RD v klidné části města blízko centra. 
Novostavba těsně před kolaudací a starší 
RD, zahrada s ovocnými stromy 778 m2.
tel.: 603 246 680 3.120.000 Kč

Val. Klobouky  ∕ okr. ZL N07175

NOVINKA 

RD 3+1 na klidném místě v centru obce, 
v původním, dobře udržovaném stavu. 
Garáž, sklep a dílna, plyn u domu.
tel.: 603 246 680 860.000 Kč

Jestřabí  ∕ okr. ZL N07250

NOVINKA 

RD 5+1 s garáží a prostornou zahradou 
v krásném a klidném prostředí v obci 
Karlovice u Malenovic v blízkosti lesa.
tel.: 603 246 680 2.450.000 Kč

Karlovice u Malenovic N06344

Přízemní rodinný dům se zahradou, 
bytové jednotky 3+1 a 1+1, zahrada 
s posezením a bazénem, garáž, dílna.
tel.: 603 246 680 2.550.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N04655

Celoročně obyvatelná zděná chata 
Kašava, po rekonstrukci, s krásným 
výhledem na okolní krajinu, příjezd.
tel.: 603 246 680 890.000 Kč

Kašava  ∕ okr. ZL N05594

Dvoupodlažní rodinný domek v cent-
ru obce 12 km od Zlína, dům k rekon-
strukci, vhodný k podnikání i k bydlení. 
tel.: 603 246 680 1.400.000 Kč

Zádveřice - Raková N05381

RD 3+1 Malenovice v lokalitě u kostela, 
ihned volný, ústřední plynové topení, 
zahrada, nutná rekonstrukce.
tel.: 603 246 680 999.000 Kč

Zlín - Malenovice N05011

RD ve výborném stavu po kompletní 
rekonstrukci, slunný, zajímavě řešený, 
s pěkným výhledem do okolí, garáž. stání.
tel.: 603 246 680 2.599.000 Kč

Valašské Klobouky ∕ okr. ZL N06812

kompletní nabídka na www.zvonek.cz

SLEVA

SLEVASLEVA SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA

SLEVA

inzerce
NOVINKA 
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DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

Rovinatý a slunný stavební pozemek 
Zádveřice, cca 10 km od Zlína, v klidné 
lokalitě na konci obce, výměra 2.056 m2. 
tel.: 603 246 680 690.000 Kč

Zádveřice  ∕ okr. ZL N06455

Stavební pozemek Kudlov, plocha  493 m2, 
všechny sítě na hranici pozemku. Zpraco-
vané stav. povolení na výstavbu domu. 
tel.: 603 246 680 983.535 Kč

Kudlov  ∕ okr. ZL N07092

Rovinatý stavební pozemek 1.400 m2 
blízko centra obce u místní komunikace. 
Veškeré sítě jsou na hranici pozemku.
tel.: 603 246 680 475.000 Kč

Ludkovice  ∕ okr. ZL N04483

Stav. pozemek na polosamotě uprostřed 
přírody, mírný svah, výměra 3.600 m2, 
možnost dalšího pozemku 4.800 m2.
tel.: 603 246 680 600 Kč/m2

Chrastěšov  ∕ okr. ZL N06986

NOVINKA 

Stavební pozemek na okraji obce, vý-
měra 1.043 m2, inženýrské sítě poblíž 
pozemku, mírně svažitý.
tel.: 603 246 680 450.000 Kč

Horní Lhota  ∕ okr. ZL N07081

Stav. pozemek 1.384 m2, všechny IS 
na pozemku, příjezd po zpevněné 
komunikaci, okraj obce směr Hvozdná.  
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

Zlín - Štípa N06034

Stavební pozemek Halenkovice, U Sva-
tých, 2.897 m2, s pěkným výhledem do 
okolí, v klidné lokalitě, veškeré IS.
tel.: 603 246 680 250.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. ZL N06701

Dva pěkné, slunné stavební pozemky, 
částečně mírně svažité, dobře udržova-
né, dvě studny, el. vedení, příjezd.
tel.: 603 246 680 550.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. ZL N07100

NOVINKA 

inzerce

www.bminterier.cz | info@bminterier.cz

rekonstrukce 
• interiérů • koupelen • bytových jader

Volejte tel.: 603 592 893, 605 758 160

Atraktivní stavební pozemky v klidné 
části Zlína, výborná dostupnost do cen-
tra města, IS, rozměry 750 - 1.000 m2. 
tel.: 603 246 680 1.390 Kč/m2

Zlín - Příluky N06055

Exkluzivní stavební pozemek v klidné 
části obce, plocha 1.517 m2, veškeré 
inženýrské sítě, 20 minut do Zlína.
tel.: 603 246 680 650.000 Kč

Velký Ořechov  ∕ okr. ZL N06651

SLEVA

SLEVA

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

NOVINKA 

NOVINKA SLEVA



7

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka Otrokovice  ul. Havlíčkova 780 (u vlakového nádraží)

Půldomek s přístavbou, garáží a velkou 
zahradou na pěkném místě, zahrada 424 
m2 s ovocnými stromy, velmi dobrý stav.
tel.: 603 246 680 1.980.000 Kč

Otrokovice  ∕ okr. ZL N07287

NOVINKA 

Dva samostatně stojící domy (3+1 a 2+1) 
v centru obce s předzahrádkou a dvorkem. 
Oba domky jsou bez sociálního zázemí. 
tel.: 603 246 680 650.000 Kč

Žlutava  ∕ okr. ZL N07213

NOVINKA 

Novostavba pasivního domu 5+kk, velmi 
nízké náklady na energie, vlastní studna, 
garáž pro dvě auta, rovná zahrada 948 m2.
tel.: 603 246 680 6.885.000 Kč

Pohořelice  ∕ okr. ZL N07170

Udržovaný RD 5+1 v klidné části obce 
s výbornou dostupností, topení plyn/
tuhá paliva, zahrada 550 m2.
tel.: 603 246 680 1.590.000 Kč

Tlumačov ∕ okr. ZL N06438

Rodinný dům 5+kk s dvougaráží  
v klidné lokalitě. Prostorná zahrada 
(648 m2), výborná dostupnost do Zlína. 
tel.: 603 246 680 2.499.000 Kč

Hostišová u Zlína  ∕ okr. ZL N06336

Novostavba rodinného domu 6+1+2 
koupelny pro náročného klienta, vý-
hled do zeleně, garáž, parcela 1.583 m2.
tel.: 603 246 680 3.695.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. ZL N05033

RD 6+1 po celkové rekonstrukci, krb, 
pergola, bazén, velká zahrada, klidná 
lokalita. AKČNÍ CENA DO 30.11.2012!
tel.: 603 246 680 3.990.000 Kč

Napajedla  ∕ okr. ZL N06517

Chaty na prodej v rekreační oblasti Jelenovská u Val. Klobouk / okr. ZL
Prodej 8-mi chat různých typů a velikostí 
v rekreační oblasti Jelenovská nedaleko 
Valašských Klobouk. 

Chaty jsou vybaveny koupelnou a wc, je zde 
elektřina, voda, odpad. Vytápění el. kamny, 
prostorné pozemky. V blízkosti chat se nachází 
hotel Jelenovská s veškerým zázemím (stravo-
vání, vnitřní a venkovní bazén), v okolí cyklo- 
stezky, v zimě výborné podmínky pro lyžaře.

Ceny od: 200.000 Kč (dle typu chaty) Více informací a prohlídky na tel.: 603 246 680

Hrubá stavba, zastřešená, v pěkné 
a klidné lokalitě, zast. plocha 136 m2, 
3+kk+ hala, pozemek 1.000 m2.
tel.: 603 246 680 2.096.000 Kč

Napajedla  ∕ okr. ZL N07326

NOVINKA NOVINKA 

SLEVA SLEVA

Hledáme VedOUcí PObOček PrO kanceláře:
• UH. BROD • VSETíN • OTROKOVICE

nabíZíme:
Vedení vlastního týmu •	
makléřů
Zázemí silné společnosti •	
a preferované 
realitní značky ZVONEK
Nadstandardní odměny z vlastních obchodů•	
Provize z obratu celé pobočky•	
Pravidelná školení pro vedoucí pracovníky •	
a makléře

Nabídky na spolupráci a životopis posílejte na zubicek@zvonek.cz, tel.: 603 432 409

POžadUjeme:
• Schopnost tvrdě pracovat
• Obchodního a týmového ducha
• Strategické myšlení a “tah na branku“
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Nový byt v klidné lokalitě Zlín - Ze-
linova poblíž Centrálního parku, 1.NP, 
3 terasy, 65 m2, V-Z orientace bytu.
tel.: 603 246 680 2.100.000 Kč

3+kk Zlín - Zelinova

Zděný byt 1+1 s balkonem v klidné lo-
kalitě. Byt je situovaný na západ, v blíz-
kosti MHD, dobrá dostupnost, 34 m2, OV. 
tel.: 603 246 680 Cena v RK

1+1 Zlín - Mokrá N07325

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
byty PrOdeJ okr. Zlín - vybíráme z nabídky

Nový zděný byt 2+kk, kuchyňská linka 
s moderními spotřebiči, balkon s krás-
ným výhledem, plocha 54 m2, DB.
tel.: 603 246 680 1.290.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí N06644

1+1 Malenovice, tř. Svobody, v zacho-
valém stavu, velký prostorný pokoj 
a kuchyně, bezbariérový byt - přízemí. 
tel.: 603 246 680 750.000 Kč

1+1 Zlín - Malenovice N07044

Prostorný byt 2+kk v novostavbě, klid-
né prostředí, velká komora, koupelna 
s vanou, nízké náklady, lodžie, 53 m2, OV. 
tel.: 603 246 680 1.880.000 Kč

2+kk Zlín - Na Honech N06011

Zděný byt 1+1 v centru města, v blíz-
kosti parku, 2. patro, zahrada za do-
mem, byt po kompletní rekonstrukci.
tel.: 603 246 680 Cena dohodou!

1+1 Zlín - Školní N06988

Zděný byt 3+kk v novostavbě v Otro-
kovicích na sídlišti Trávníky obklope-
né zelení, 3. patro/3, 82 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.790.000 Kč

3+kk Otrokovice - Trávníky N03945

Byt 1+1 s výhledem do zeleně, žádaná 
lokalita, balkon, bezbariérový přístup, 
dům je po celkové revitalizaci, 38 m2, OV. 
tel.: 603 246 680 890.000 Kč

1+1 Otrokovice - SNP N06762

Velmi prostorný zděný byt 2+kk v no-
vostavbě v OV nad Sokolovnou v Ma-
lenovicích, v pěkné a klidné lokalitě.
tel.: 603 246 680 1.970.000 Kč

2+kk Zlín - Malenovice N06876

Nový zděný byt 2+kk Zlín-Podlesí, 
terasa, 60 m2, OV. Velmi dobrá poloha 
bytu u lesa, nedaleko zastávky MHD. 
tel.: 603 246 680 1.699.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí N07122

NOVINKA 

Zděný byt 2+1 po kompletní, velmi 
nadstandardní rekonstrukci v žádané 
lokalitě, 70 m2, balkon, OV, parkování.
tel.: 603 246 680 1.890.000 Kč

2+1 Zlín - Věžové domy N06172

Prostorný byt 2+1 nedaleko centra s bal-
konem, po kompletní rekonstrukci, po-
blíž zastávky MHD a parku, 58 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.599.000 Kč

2+1 Zlín - Sokolská N07136

NOVINKA 

Prostorný byt 1+kk v klidné lokalitě 
v Malenovicích, 3. patro, plocha 32 m2, 
sklep. Výborná dostupnost MHD.
tel.: 603 246 680 650.000 Kč

1+kk Zlín - Malenovice

Zděný byt 2+1 Malenovice - Tyršova 
s balkonem, 56 m2, 3. patro/5, OV, 
klidné místo na okraji sídliště.
tel.: 603 246 680 1.270.000 Kč

2+1 Zlín - Malenovice N07318

NOVINKA NOVINKA 

Luxusní byt 2+kk, 2x balkon, kuch. lin-
ka s moderními spotřebiči, vestavěné 
skříně na chodbě, garáž. stání v ceně!
tel.: 603 246 680 2.490.000 Kč

2+kk Zlín - Havlíčkovo nábř. N07315

inzerce

úklidové a vyklízecí práce
malby a nátěry (vnitřní i konstrukcí)•	
tapetování•	
rekonstrukce parket•	

Tel.: 736 489 744 | sem64@seznam.cz

výhodné ceny! 
Sleva 5% pro Seniory!

• Realizace inženýRských  
   sítí (VodoVodní 
   i kanalizační řady)
• montáže
• geneRální opRaVy
• Recyklace
   žiVičných            
   poVRchů

Ris-mont s.r.o., slanica 379, zlín - louky

tel./fax: 577 195 192, e-mail: rismont@volny.cz

SLEVASLEVA

NOVINKA 

SLEVA

Kompletně zrekonstruovaný byt 1+kk 
v centru Zlína, nové rozvody, nová 
okna, nová koupelna, plyn. topení, OV.
tel.: 603 246 680 632.000 Kč

1+kk Zlín - Kvítková N07333

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 
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Prostorný zděný byt v Otrokovicích, 
u obchodního domu Prior, balkon,
4. patro, plocha bytu 86 m2.
tel.: 603 246 680 1.690.000 Kč

3+1 Otrokovice

Byt 3+1 v lázeňském městě po kom-
pletní náročné rekonstrukci, nová ku-
chyň. linka se spotřebiči, 70 m2, lodžie.
tel.: 603 246 680 2.480.000 Kč

3+1 Luhačovice N07068

Zděný byt 3+1 s možností koupě gará-
že, v klidné lokalitě, nová okna, vlastní 
plyn. topení, plocha 68 m2, lodžie.
tel.: 603 246 680 1.149.000 Kč

3+1 Tečovice u Zlína N06543

Pěkný byt 3+1 po rekonstrukci, zděné 
jádro, plocha 68 m2, 5. patro/8, balkon, 
OV. Dohoda o ceně možná!
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

3+1 Zlín - Na Honech N05884

Nový, zděný, prostorný byt 3+kk, plo-
cha 102 m2, 2. patro/5, 2x lodžie, mož-
nost garáže, osobní vlastnictví.
tel.: 603 246 680 3.070.000 Kč

3+kk Zlín - Na Honech I N06949

Prostorný byt 3+1 s pěkným výhledem, 
orientace na severozápad. Dům po re-
vitalizaci, plocha 76 m2, lodžie, OV.
tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč

3+1 Holešov - Všetuly N06056

Zděný byt 3+1, výborně dispozičně 
řešený, 80 m2, předsíň, koupelna po 
rekonstrukci, velká kuchyně, balkon.
tel.: 603 246 680 1.250.000 Kč

3+1 Otrokovice - Havlíčkova N07114

Byt 4+1 u nádraží se zděným jádrem, 
koupelna a toaleta samostatné, nová 
kuchyňská linka, 2. patro/6, 91 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.750.000 Kč

4+1 Otrokovice - u nádraží N06917

Prostorný zděný byt 4+kk (120 m2) 
s garážovým stáním v ceně, balkon, 
atraktivní lokalita, OV.
tel.: 603 246 680 3.750.000 Kč

4+kk Zlín - Havlíčkovo nábř. N05809

Velmi prostorný zděný byt v klidném 
prostředí u Centrálního parku ve Zlíně, 
3. podlaží, lodžie, 76 m2, OV.
tel.: 603 246 680 2.592.000 Kč

3+kk Zlín - Plesníkova N07285

NOVINKA 

Pěkný byt 3+1, situovaný ve 12. pat-
ře bytového domu na ulici Ševcovská
s překrásným výhledem na město.
tel.: 603 246 680 1.599.000 Kč

3+1 Zlín - centrum N06151

Nový zděný byt 3+1 v nové zástavbě 
na Podlesí, 90 m2, 2x balkon, OV, nízké
náklady, možnost garáže.
tel.: 603 246 680 2.399.000 Kč

3+1 Zlín - Podlesí N06929

Novostavba podkrovního bytu 4+kk
s terasou a garážovým stáním, vlastní 
plynové topení, plocha 110 m2, OV.
tel.: 603 246 680 Cena k jednání

4+kk Zlín - Malenovice N05715

Prostorný, tzv. dvougenerační byt 4+1 
po kompletní rekonstrukci v pěkné
a klidné lokalitě, 90 m2, 4. patro/7, OV.
tel.: 603 246 680 2.290.000 Kč

4+1 Zlín - Křiby N07014

Prostorný byt 3+1 po rekonstrukci,
v klidné lokalitě Zlín - Jižní Svahy, ulice 
Budovatelská, 6. patro/8, 68 m2, DB.
tel.: 603 246 680 1.230.000 Kč

3+1 Zlín - Budovatelská N06837

Družstevní byt 4+1 na sídlišti Družba 
v Brumově-Bylnici, nová okna, zděné 
jádro, 77 m2, 4. patro, lodžie.
tel.: 603 246 680 900.000 Kč

4+1 Brumov - Bylnice N05767

PrOnájmY - byty a rd / okr. Zlín
Tel.: 603 246 680 | www.zvonek.cz

NOVINKA NOVINKA 

SLEVA SLEVA

úklidové a vyklízecí práce
malby a nátěry (vnitřní i konstrukcí)•	
tapetování•	
rekonstrukce parket•	

Tel.: 736 489 744 | sem64@seznam.cz

výhodné ceny!
Sleva 5% pro Seniory!

PrOdáme VÝHOdnĚ I VáŠ bYT čI dŮm! 
•	rozsáhlá	inzerce	v	naší	režii
•	nejčtenější	realitní	noviny	v	kraji
•	široká	databáze	poptávajících	klientů
Volejte ihned tel.: 603 246 680
•	široká	databáze	poptávajících	klientů

Vel. Město Lokalita Popis Cena
1+kk Zlín Štípa 30 m2, 2.p/3, po rekonstrukci, ihned5.800 Kč

1+kk Otrokovice Trávníky 30 m2, 2.p/8, vybavený, po rekonstrukci 6.000 Kč

1+kk Zlín Podlesí 50 m2, 2.p/5, nadstandard, Kaskády 9.000 Kč

1+1 Malenovice Husova 34 m2, 3.p/4, vybavená kuchyně 6.000 Kč

1+1 Zlín Mokrá 43 m2, 2.p/3, část. vybavený, balkon 7.700 Kč

2+kk Zlín 2.května 39 m2, 11.p/12, nevybavený 7.500 Kč

2+kk Zlín Podlesí 55 m2, 2.p/5, zděný byt s terasou 8.000 Kč

2+kk Luhačovice centrum 50 m2, 4.p/5, garáž, terasa 11.500 Kč

2+kk Zlín Zelinova 50 m2, 2.p/5, novostavba, terasa 8.500 Kč

2+1 Otrokovice Baťov 68 m2, 5.p/5, po rekonstr., vybavený 7.300 Kč

2+1 Zlín U Trojáku 60 m2, 2.p/5, lodžie, nevybavený 7.800 Kč

2+1 Zlín Sadová 42 m2, 2.p/4, v centru, lodžie 9.900 Kč

3+kk Zlín Podlesí 86 m2, 4.p/4, vybavený, terasa 9.000 Kč

3+kk Zlín Havlíč. nábř.89 m2, 1.p/3, nový zděný byt 10.000 Kč

3+1 Zlín 2.května 73 m2, 1.p/13, část. vybavený, ihned 8.000 Kč

3+1 Zlín Podlesí 70 m2, 1.p/8, část. vybavený, ihned 8.500 Kč

3+1 Malenovice tř. Svobody56 m2, 3.p/5, kompl. vybavený, ihned9.000 Kč

3+1 Zlín Zálešná 73 m2, 2.p/3, po rekonstrukci, vybavený 10.500 Kč

4+1 Zlín Val. Žleb 78 m2, 6.p/8, částečně vybavený 9.900 Kč

RD Zlín Zálešná 65 m2, po rekonstrukci, terasa 10.000 Kč

RD Zlín tř. T. Bati 70 m2, u centra, část. vybavený 12.000 Kč

SLEVA

SLEVA

NOVINKA NOVINKA 

SLEVA

NOVINKA 
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Lesní pozemek Vsetín - Bobrky se 
vzrostlými stromy, výměra 4.500 m2. 
Přístup po asfaltové komunikaci.
tel.: 739 456 087 Cena dohodou

Vsetín - Bobrky N05829

Zrenovovaný byt 1+1 v klidném pro-
středí, v OV. Slunný byt v cihlovém 
domě s nízkými náklady na bydlení.
tel.: 739 456 087 630.000 Kč

1+1 Vsetín - Rybníky N07260

Nemovitost na samotě na úpatí Javor-
níků. Původní dřevěnice, která byla zre-
konstruována, k rekreačnímu bydlení. 
tel.: 739 456 087 790.000 Kč

Nový Hrozenkov  ∕ okr. VS N07127

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Vsetín  Mostecká 361 (budova Telefonica O2 - přízemí)

RD Ratiboř po celkové rekonstrukci se 
zahradou v klidné lokalitě, přístup po 
asfaltové komunikaci, zahrada 930 m2.
tel.: 739 456 087 1.990.000 Kč

Ratiboř  ∕ okr. VS N07069

NOVINKA 

Část. rekonstruovaný RD, hospodářská 
budova, 6 parkovacích míst před do-
mem. Vhodný pro bydlení i podnikání.
tel.: 739 456 087 1.600.000 Kč

Vsetín - Lázky  ∕ okr. VS N07282

Rekreační objekt poblíž přehrady Byst-
řička. Sestává z více objektů, po dohodě 
možno prodat i jednotlivé objekty.
tel.: 739 456 087 Cena dohodou

Malá Bystřice  ∕ okr. VS N05783

Chata s větším pozemkem na slunném 
místě nad řekou Bečvou, dřevěná chata 
se zděnou podezdívkou a dvěma sklepy.
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Janová u Vsetína  ∕ okr. VS N06413

Třípodlažní budova k výrobnímu 
a komerčnímu využití nedaleko centra, 
po rekonstrukci, nákladní rampa.
tel.: 739 456 087 4.500.000 Kč

Průmyslový areál Vsetín N05055

RD Huslenky, dům na rovině v příjem-
né lokalitě. V I. NP je byt 2+1, ve II. NP 
2+1 s terasou, kombinované vytápění.
tel.: 739 456 087 1.360.000 Kč

Huslenky  ∕ okr. VS N06900

Byt 2+1 ul. Zd. Fibicha, kompletně 
zrekonstruovaný byt, vyzděné jádro, 
lodžie, 5. patro, plocha 45 m2, OV.
tel.: 739 456 087 1.030.000 Kč

2+1 Valašské Meziříčí N06823

Větší byt 3+1 v domě nad školou, 
4. NP, neprůchozí pokoje, komora, lod-
žie. Dům je zateplen s plastovými okny. 
tel.: 739 456 087 876.000 Kč

3+1 Vsetín - Bratří Hlaviců N06916

Stav. pozemek se zákl. deskou včet-
ně projektové dokumentace. Slunné 
místo v blízkosti centra města.
tel.: 739 456 087 990.000 Kč

Vsetín ∕ okr. VS N07281

NOVINKA 

Zemědělské pozemky u osady Babyka. 
Celková výměra 4 ha. Atraktivní lokalita 
na okraji Vsetína s dobrou dostupností.
tel.: 739 456 087 Cena dohodou

Vsetín - Jasenka N06735

Zemědělský pozemek Huslenky, Zbe-
ličný, osázený švestkami, v chráně-
ném území, slunný svah, výměra 2 ha. 
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Huslenky ∕ okr. VS N06841

Stav. pozemek pro stavbu RD s inž. sí-
těmi u pozemku, na pozemku listnaté 
porosty ke smýcení, výměra 800 m2.
tel.: 739 456 087 90.000 Kč

Vsetín - Bobrky ∕ okr. VS N03266

NOVINKA 

Rovinatý pozemek o výměře 1.000 m2 
v rekreační oblasti Javorníků, všechny 
inženýrské sítě u pozemku.
tel.: 739 456 087 590.000 Kč

Velké Karlovice N00208

Pozemek k výstavbě RD, klidné místo 
k trvalému i rekreačnímu bydlení blízko 
centra obce, příjezd, IS, plocha 900 m2.
tel.: 739 456 087 390.000 Kč

Hovězí  ∕ okr. VS N07233

Menší domek 3+1 s garáží, kolaudace 
v r. 2002, komfortní bydlení v rekreační 
oblasti Javorníků, pozemek 2.700 m2. 
tel.: 739 456 087 Info v RK

Karolinka  ∕ okr. VS N06433

Celodenně osluněný pozemek na rovi-
ně k výstavbě rodinných domů, plocha 
4.000 m2, inž. sítě u hranice pozemku.
tel.: 739 456 087 320 Kč/m2

Jablůnka ∕ okr. VS N07029

Velký pozemek k výstavbě v Jablůnce. 
Možnost výstavby 1 - 3 domů. Mírně 
svažitý pozemek o výměře 9.000 m2.
tel.: 739 456 087 230 Kč/m2

Jablůnka ∕ okr. VS N06792

NOVINKA NOVINKA 

naši klienti hledají ke koupi byty a rd ve Vsetíně a Val. meziříčí! Nabídněte na tel.: 739 456 087

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 
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SOLÁRNÍ SYSTÉM,
ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ, 
DOPRAVA...

KE VŠEM DOMŮM

ZDARMA

www.rdrymarov.cz

2 391 720 Kč vč. DPH

NOVA 101
dům 5+1 s garáží

VZOROVÝ DŮM BRNO
BVV – areál EDEN, Bauerova 10, 603 00  Brno
Tel.: +420 541 159 481, Mob.: +420 724 166 258

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka bystřice p./Host.  Palackého 709 (naproti městské knihovny)

Nadstandardní rodinný dům o dispozici 6+1 v Bystřici pod Hostýnem. Dům je
postaven dle současných požadavků na moderní a příjemné bydlení, dvougaráž, 
podlahové vytápění a okrasná zahrada s terasou o velikosti 572 m2.
tel.: 603 246 680 4.400.000 Kč

Nadstandardní RD Bystřice p./Host. / okr. KM N07268

NOVINKA 

RD v Bystřici pod Hostýnem - Lázně. 
Součástí je pozemek 3.000 m2, který je 
možno využít jako stavební místo.
tel.: 603 246 680 5.500.000 Kč

Bystřice p./Host. - Lázně N07267

NOVINKA 

Byt 2+1 v domě po celkové revitalizaci. 
V bytě parkety, plastová okna, původ-
ní stav, samostatné pokoje, 54 m2, OV.
tel.: 603 246 680 850.000 Kč

2+1 Bystřice p./Host. N07191

Zděný byt 2+1 v OV ve 3-patrovém 
domě se sedlovou střechou, nová 
střecha a fasáda, 3.patro, balkon.
tel.: 603 246 680 410.000 Kč

2+1 Chropyně / okr. KM N07158

Rohový rodinný dům v obci Přílepy, zasta-
věná plocha 170 m2, zahrada cca 700 m2. 
Topení plynové, vlastní studna u domu.
tel.: 603 246 680 890.000 Kč

Přílepy ∕ okr. KM N06960

RD v obci Chomýž v dobrém technic-
kém stavu, zahrada 370 m2, před do-
mem předzahrádka, plyn u domu.
tel.: 603 246 680 840.000 Kč

Chomýž ∕ okr. KM N06640

Byt 3+1 s ideální polohou v těsné blíz-
kosti parku, zasklená lodžie, 5. patro/7, 
výtah, plocha 68 m2, dům po revitalizaci.
tel.: 603 246 680 940.000 Kč

3+1 Bystřice p./Host. N06303

centrum dřevostaveb pro zlínský kraj
zlín, Pod nivami 330

infolinka tel.: 603 246 680

SLEVANOVINKA NOVINKA SLEVA

OdmĚna 5.000 kč za váŠ „tIP“!
víte o bytě, rd či pozemku na prodej? volejte tel.: 603 246 680

inzerce

SLEVA
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Zděný byt 2+1 v centru města, plocha 
86 m2, šatna, možnost úpravy dispozi-
ce na 3+kk. Po kompletní rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 1.299.000 Kč

2+1 Uh. Hradiště - centrum N06225

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Uh. Hradiště  J. Stancla 151 (u bočního vchodu pasáže Slunce)

Podsklepený, zděný rodinný dům 6+1 
v lokalitě Sady, nový plyn. kotel, mož-
nost terasy. Velmi atraktivní lokalita. 
tel.: 739 456 087 2.000.000 Kč

Uh. Hradiště, Sady  ∕ okr. UH N07259

NOVINKA 

RD 5+kk s garáží v Uh. Hradišti v měst-
ské části Sady. Jedná se o přízemní dům 
s obytným podkrovím, parcela 718 m2.
tel.: 739 456 087 2.700.000 Kč

Uh. Hradiště, Sady ∕ okr. UH N07235

NOVINKA 

Přízemní dům 2+1 ze smíšeného zdiva, 
k domu náleží malá předzahrádka. Dům 
je určený k rekonstrukci, plyn, vodovod. 
tel.: 739 456 087 260.000 Kč

Osvětimany  ∕ okr. UH N07216

NOVINKA 

Cihlový byt 3+1 v UH - Tř. Maršála Ma-
linovského, balkon, sklep, spíž. Celková 
plocha 107 m2, OV, vlastní plyn. topení.
tel.: 739 456 087 1.150.000 Kč

3+1 Uh. Hradiště - centrum N07190

Cihlový byt 2+1 poblíž centra UH, ul. Re-
voluční, plocha bytu 56 m2, sklep, byt je 
v původním stavu, určen k rekonstrukci. 
tel.: 739 456 087 1.050.000 Kč

2+1 Uh. Hradiště N07176

NOVINKA 

Rodinný dům v centru obce, dispozice 
4+1 + obytná hala, garáž, terasa, 
sklep, vinný sklep, po rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 1.750.000 Kč

Polešovice  ∕ okr. UH N05839

RD 4+1 poblíž centra obce, po rozsáh-
lé rekonstrukci, garáž, hospodářská 
místnost, klenutý sklep. Topení TP + el. 
tel.: 739 456 087 1.199.000 Kč

Boršice  ∕ okr. UH N06050

RD 3+1 na klidném místě, blízko školy, 
školky, obchodů. Dům je podsklepený, 
topení plynové, garáž, zahrada 700 m2.
tel.: 739 456 087 1.500.000 Kč

Prakšice  ∕ okr. UH N06956

Dům 3+1 k rekonstrukci na pozemku 
o velikosti 107 m2, možnost vestavby 
v podkroví, nová střecha, plyn. topení.
tel.: 739 456 087 445.000 Kč

Uh. Ostroh  ∕ okr. UH N07209

Patrový RD 5+1 po rekonstrukci, která 
proběhla před necelými 3 lety, v klidné 
části, upravený dvorek s posezením.
tel.: 739 456 087 1.660.000 Kč

Ostrožská Nová Ves  ∕ okr. UH N07118

NOVINKA 

Družstevní byt 3+1 ve zvýšeném pří-
zemí. Byt je v původním stavu, plocha 
bytu 62 m2 včetně velké lodžie a sklepa. 
tel.: 739 456 087 1.400.000 Kč

3+1 UH - Stará Tenice N07252

Prostorný byt 2+1, OV, po rekonstrukci, zá-
novní kuchyňská linka, zděné jádro, vlast-
ní plyn. topení, nízké náklady na bydlení. 
tel.: 739 456 087 985.000 Kč

2+1 Veselí nad Moravou N07236

Prostorný zděný byt v OV, po rekon-
strukci, v centru města. Byt se nachází 
ve 2.NP, klidné prostředí, 72 m2.
tel.: 739 456 087 990.000 Kč

2+1 Veselí nad Moravou N07028

Prostorný byt 2+1 v OV, sídliště Hutník, 64 
m2, 7. patro/8, dům je po celkové revita-
lizaci, velká lodžie s pěkným výhledem. 
tel.: 739 456 087 1.580.000 Kč

2+1 Veselí nad Moravou N07070

Zděný byt 2+1 v centru Uh. Hradiště, 
lokalita Stará Tenice, lodžie, šatna, 
sklep, plocha bytu 54 m2, OV.
tel.: 739 456 087 1.150.000 Kč

2+1 Uh. Hradiště - St. Tenice N07309

NOVINKA 

Byt 3+1 na sídlišti Kopánky, možnost 
odkupu garáže, lodžie, sklep, plocha 
bytu 74 m2, nové zděné jádro.
tel.: 739 456 087 1.600.000 Kč

3+1 Staré Město N07304

NOVINKA 

Chatka s oploceným pozemkem v obci 
Kunovice. Jedná se o zděnou, podsklepe-
nou chatku s terasou. Pozemek 1.306 m2.
tel.: 739 456 087 250.000 Kč

Kunovice  ∕ okr. UH N07279

NOVINKA 

RD 5+1 ve velmi dobrém původním 
stavu, sklep, garáž. Dům je ihned 
obyvatelný. Pozemek cca 2.800 m2.
tel.: 739 456 087 1.250.000 Kč

Žeravice  ∕ okr. HO N05162

Novostavba bytu 3+kk Sadská výšina, 
2x balkon, plocha bytu 68 m2, velmi 
dobře prostorově řešen, OV.
tel.: 739 456 087 1.890.000 Kč

3+kk Uh. Hradiště N06980

NOVINKA 

hledáme ke koupi rodinný dům v okrese uh. hradiště do 1.500.000 kč. volejte tel.: 739 456 087

SLEVA

SLEVA

NOVINKA NOVINKA SLEVA

NOVINKA 
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RD na okraji v klidné části obce. Dům má 
2 bytové jednotky 3+1 se sociálním zaří-
zením. Vytápení ústřední na TP a el.
tel.: 739 456 087 1.990.000 Kč

Šumice  ∕ okr. UH N06170

Pěkný rodinný dům 2+1 se zahradou 
nedaleko lázní Luhačovice, po částeč-
né rekonstrukci, pozemek 2.000 m2.
tel.: 739 456 087 799.000 Kč

Rudice u Luhačovic ∕ okr. UH N06845

RD 3+1 poblíž centra v klidné části 
obce. Průjezd, zahrada. Střecha po re-
konstrukci, veškeré IS na pozemku.
tel.: 739 456 087 599.000 Kč

Nedakonice  ∕ okr. UH N05817

Cihlový rodinný dům 3+1 vhodný k celko-
vé rekonstrukci. Možnost dobudovat další 
2 pokoje, hospodářská budova, zahrada.
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Hluk  ∕ okr. UH N06883

Stavební pozemek s domem ke stržení, 
plocha parcely 2.512 m2, veškeré inže-
nýrské sítě na pozemku.
tel.: 739 456 087 990.000 Kč

Uh. Hradiště - Jarošov N06408

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Uh. brod  Moravská 82 (v blízkosti Masarykova nám.)

Zděný přízemní RD s dispozicí 3+1+ 
sklepní místnost+ průjezd+ kůlna. Dům je 
vhodný k rekonstrukci, zahrada 825 m2.
tel.: 739 456 087 790.000 Kč

Zlechov  ∕ okr. UH N07256

NOVINKA 

Zděný byt 3+1, ul. Jana Švermy, 87 m2, 
v klidné lokalitě blízko centra, dům po 
revitalizaci, byt po část. rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 1.400.000 Kč

3+1 Uh. Brod N06943

RD 2+1 určený k trvalému bydlení 
i k rekreaci, topení lokální na tuhá pa-
liva, vlastní studna, zahrada 1.385 m2.
tel.: 739 456 087 610.000 Kč

Vápenice  ∕ okr. UH N06716

Menší rodinný dům 2+1, možnost parko-
vání v průjezdu. Za domem menší zděná 
hospodářská budova, zahrada 305 m2. 
tel.: 739 456 087 620.000 Kč

Vlčnov  ∕ okr. UH N07239

Dvougenerační RD 2x 4+1 v klidné loka-
litě v blízkosti lesa. Dům prošel v roce 
1997 kompletní rekonstrukcí, garáž.
tel.: 739 456 087 2.390.000 Kč

Uh. Brod - Újezdec  ∕ okr. UH N06919

NOVINKA 

Byt 2+1, 54 m2, 4. patro panelového 
domu. Prostorné prosluněné neprůcho-
zí pokoje, parkování před domem, OV.
tel.: 739 456 087 920.000 Kč

2+1 Uh. Brod N07196

Prostorný byt 3+1 ve zděném domě 
s garáží v suterénu, v centru Uh. Bro-
du. Byt s lodžií má rozlohu 80 m2.
tel.: 739 456 087 1.725.000 Kč

3+1 Uh. Brod - Neradice N06094

RD 2+1 - možno předělat na 3+1, užitná 
plocha 75 m2, v blízkosti centra města, 
malá předzahrádka, dvorek, plyn. topení. 
tel.: 739 456 087 995.000 Kč

Veselí nad Moravou N07238

RD 4+1 po rozsáhlé rekonstrukci s garáží, 
částečně podsklepený, dvorek, hospo-
dářské stavení, parcela 3.926 m2.
tel.: 739 456 087 1.390.000 Kč

Vážany  ∕ okr. UH N06523

Exkluzivně nabízíme k prodeji rekreační areál v Bystřici pod Lopeníkem. Areál 
tvoří dvě hlavní budovy, které nabízí 6 ubytovacích jednotek /pokoje, apartmány/ 
+ 1 byt pro správce, kurt s umělým povrchem, dětské hřiště, pozemek 1.700 m2. 
tel.: 739 456 087 3.900.000 Kč

Rekreační areál Bystřice pod Lopeníkem  / okr. UH N06230

Prostorný byt 3+1 na Chmelnici ve 4. 
podlaží, 72 m2. Dům po celkové revitali-
zaci, nová plastová okna, zateplení.
tel.: 739 456 087 1.350.000 Kč

3+1 Uh. Brod N07263

Družstevní byt 2+1 o rozloze 60 m2 ve 
sníženém přízemí v klidné části Uher-
ského Ostrohu, nová plastová okna.
tel.: 739 456 087 730.000 Kč

2+1 Uherský Ostroh N07064

NOVINKA 

RD 3+1 v Osvětimanech po částečné 
rekonstrukci, sklad, stodola, sklep, 
zahrádka, vlastní studna, garáž.
tel.: 739 456 087 750.000 Kč

Osvětimany  ∕ okr. UH N06840

SLEVA

RD 3+1 v klidné části, téměř centru 
obce, hospodářská přístavba, garáž 
a dvorek, možnost dobudování podkroví. 
tel.: 739 456 087 850.000 Kč

Nivnice ∕ okr. UH N05245

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

Pro vážného zájemce hledáme byt 1+1, 2+1 v centru uherského brodu.  volejte tel.: 739 456 087

SLEVASLEVA

SLEVA SLEVA

SLEVA
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