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Nové byty ve Zlíně! 
Více na straně 5

HROZÍ VÁM EXEKUCE? POTŘEBUJETE RYCHLE

FINANCE?
Volejte ihned FINANČNÍ POMOC  tel.: 602 77 22 55

· Půjčky od 300.000 Kč   
· Výkupy nemovitostí!

NAŠE REALITNÍ NOVINY 

Držková, okres Zlín
Rodinný dům 4+kk ve velmi pěkném a klidném 
prostředí, pozemek cca 1.000 m2, garáž, dílna, 
2 sklepy, vlastní studna.
Tel.: 603 246 680 N09385

Buchlovice, okres Uherské Hradiště
Zděný rodinný dům 5+2 v klidné lokalitě, 
garáž, krb, 2x balkon, topení na plyn a tuhá 
paliva, na zahradě je dílna a zastřešený altán.
Tel.: 603 246 680 N09338

Halenkov - Dinotice, okres Vsetín
Stylová novostavba RD 5+1 v atraktivní 
lokalitě Javorníků a vyhledávané rekreační 
oblasti, zahrada o ploše 832 m2. 
Tel.: 603 246 680 N09363

1.590.000 Kč 2.750.000 Kč 3.630.000 Kč



OTEVÍRACÍ DOBA:

Po - Pá:  9 -18 hodin
Sobota: 9 -12 hodin

www.schmidt-kuchyne.cz

Prodejna:
třída Tomáše Bati 1560,
760 01 Zlín 
(vedle Myslivny)

tel.: 731 496 969

KUCHYNĚ PRO KAŽDÉHO

Renovujete koupelnu a chtěli byste ušetřit?
Vložkování koupelnových van představuje zaběhlý
a osvědčený trend.

Akrylátová vana má několik výhod: úsporu peněz, 
obejde se bez bourání a vyniká dobrými tepelnými 
vlastnostmi. Aplikace je vhodná do všech typů van, 
dobře vypadá a snadno se udržuje. 
Firma Šindler je průkopníkem v montážích tohoto druhu
van a na trhu se pohybuje přes 14 let. Zkušenosti
a dlouholetá praxe zaručují kvalitu a rychlost 
provedení. Použití nové vany je možné za 24 hodin.
Záruka 2 roky na případnou reklamaci. Zaplatíte jen
za samotnou práci a materiál. 
Zaměření a kalkulace ZDARMA.

NOVOU VANU? 
Žádný problém!

Stanislav Šindler
tel.: 604 262 665

www.renovacevan.kvalitne.cz

www.zvonek.cz
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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, 

restaurace u dvou slunečnic

INZERCE

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  

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC

INZERCE



Vážení čtenáři,
 

možná si řeknete, že 
politika a bydlení ne-
mají mnoho společného 
– opak je pravdou – kva-
litní bydlení se odvíjí od 
dobré politiky a celkové 
úrovně země, ve které 
bydlíte. Nedávno jsem 
se vrátil ze Srí Lanky – 

nejezdili jsme po luxusních rezortech na po-
břeží, ale po vnitrozemí. Většina lidí tam by-
dlí "velmi jednoduše". Takovou chudobu si 
asi ani neumíte představit! Desetiletí válek 
mocných mezi sebou zanechalo své.
Souhlasíte se mnou, že ryba smrdí od hlavy? 
Když mi manželka na dovolené v Chorvatsku 
před lety předčítala úryvky z knihy známého 
českého spisovatele (nebudu ho zde jmeno-
vat, ale jeho jméno asi dobře znáte) o tom, 

jaké poměry panují na úřadu předsedy vlády, 
nejen, že jsem se musel červenat, ale nic 
z toho jsem jí nevěřil. Akorát jsem si říkal, 
proč autora knihy dávno nezavřeli, když vy-
pouští do éteru tak lživé informace, že kdo 
se chce dostat k předsedovi vlády, musí 
dobře „motivovat“ vedoucí jeho kabinetu 
a že on sám pak rozhoduje podle kvality pro-
vedeného orálního sexu. Autor naznačuje, 
kdo vlastně vládne této republice a jak...
Dneska už to všichni, kteří se zajímáme 
o dění okolo, dobře víme. Mně osobně je 
z toho špatně. Když si představím, že hlav-
ním viníkem je náš krajan, otec čtyř dětí, 
pan Čistý. Jen se utěšuji, že může být ještě 
hůře. Stačí se podívat pár set kilometrů 
na východ, kde třeba v Kyjevě umírají lidé, 
protože se zde odehrává velmocenská bitva 
mezi západem (EU) a východem (Rusko). 
Bitva, která ještě dlouho nebude mít vítěze. 
Snad nás jen může utěšovat, že se nebojuje 

v Kyjově. Mnozí si ta města pletou dodnes...
Před rokem jsem v časopise napsal svůj 
názor, že bývalý prezident Václav Klaus je 
stejný darebák, jako podvodníci, lumpové, 
zloději a jiní zločinci, kterým dal amnes-
tii. Čekal jsem, kdy mi za to někdo vynadá, 
případně podá trestní oznámení. Byl jsem 
překvapen, že jsem měl výhradně pozitivní 
reakce, mnoho lidí dokonce přišlo a říkalo: 
dáme prodej naší nemovitosti do vašich 
rukou, protože jste nám mluvil ze srdce.
Možná se situace u nás skutečně zlepšuje. 
Nejen v bydlení, kde se vám v tom snažíme 
již 23 let pomáhat. Ale vůbec - máme být 
na co hrdí - naši sportovci mi, a věřím, že 
i vám, dělali na zimních olympijských hrách  
radost. Každé umístění, ať měli medaili 
nebo byli třeba pátí, je totiž vykoupeno 
obrovskou dřinou. A poctivé práce bychom 
si měli všichni vážit. Bude líp, pokud se 
k tomu připojíme všichni, my i vy!

NAŠE POBOČKY Naše realitní noviny, č. 2 / 2014
Březen 2014,
vychází 3.3.2014

Vydává Realitní agentura Zvonek, s. r. o.
Pod Nivami 330, Zlín, IČO 26961482 
Distribuováno ZDARMA ve Zlínském kraji.
Vychází v obvyklém nákladu 30.000 ks.  
Registrace MK ČR E 16634.
Redakce neodpovídá za obsah inzerce.
Produkce: 
Mgr. Miroslav Zvonek, tel.: 605 981 494

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

INFOLINKA:

 603 246 680

 www.zvonek.cz

Zlín

Uh. Hradiště

Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.

Vsetín

Uvažujete o prodeji 
bytu, domu či pozemku?

OBRAŤTE SE NA
REALITNÍ KANCELÁŘ 
S TRADICÍ OD R. 1992!
NABÍZÍME VÁM:

• výhodný a bezpečný prodej i Vaší 
nemovitosti,

• znalost místního realitního trhu 
již od r. 1992,

• vyřízení všech formalit a právních 
záležitostí za Vás,

• širokou databázi poptávajících, 
prověřené kupující,

• zálohu na kupní cenu až 100.000 Kč!,
• bezkonkurenční inzerci Vaší nemovi-

tosti (vlastní realitní magazín, 
internetové servery, vývěsky atd.),

• řešení finančních problémů, 
dluhů a exekucí!

Volejte tel.: 603 246 680

Dr. Miroslav Zvonek

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MAKLÉŘI ROKU 2013
Představujeme Vám nejúspěšnější makléře naší realitní kanceláře za rok 2013! 
Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i do nadcházejícího období!

TOP 5 nejúspěšnějších 
realitních makléřů 
pobočky ZLÍN za rok 2013 

Zleva: Hana Kožíšková, 
Igor Doležal, Kateřina 
Kolomazníková (zároveň 
i Makléř roku 2013), 
Miroslav Zvonek, Anna 
Zvonková 

Nejúspěšnější makléř  
pobočky Uherské Hradiště 
- Radim Perutka,
nejúspěšnější makléřka 
pobočky Vsetín - Libuše 
Martinková a realitní skokan 
roku 2013 - Jiří Tomaňa
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Jsem a nejsem. Bydlí-
me v nájmu a chceme 
do vlastního. Nicméně 
byt i umístění máme 
v současnosti pěkné. 

Oba typy bydlení mají své výhody
i nevýhody. My jsme s manželem oba 
spíše vesnicky založení, takže do bu-
doucna budeme hledat spíše nějaký 
domek.

Bydlím v krásném ma-
lém bytě a momentál-
ně rekonstruuji ještě 
hezčí řadový dome-
ček. Co se týká druhé 

části otázky, odpověď je jasná – pro 
mne osobně je lepší se ráno dívat
na vycházející slunce nad horami
než na panelové domy!

Se svým bydlením 
jsem spokojený. Byd-
lím v prostorném bytě 
poblíž centra Uherské-

ho Hradiště. Blízkost školy, zaměstnání 
a veškerého servisu potřebného pro 
běžný život považuji za základ spoko-
jeného bydlení. Z těchto důvodů také 
preferuji život ve městě. Momentálně 
je pro mne jediná alternativa bydlení 
v bytě. Značnou část svého času věnuji 
svému podnikání a byt je, co se údržby 
týká, rozhodně méně náročný.

Bydlím v rodinném 
domku na vesnici. 
Miluji ten prostor - 
vlastní pokoj, balkon, 
zahradu... Jelikož zde 
bydlím již od narození 

a hodně potravin si pěstujeme sami, 
preferuji bydlení na vesnici. Nicméně 
jsem si naprosto vědoma předností 
města. Každý to asi vnímá jinak.

"Jste spokojení se svým současným 
bydlením? Je podle Vás lepší bydlení 
ve městě či na vesnici?"

Nový občanský zákoník přináší do 
nájemního vztahu řadu zásadních 
změn a novinek, se kterými by měl 
být každý pronajímatel a nájemce 
srozuměn. Nyní se podíváme na ty 
nejdůležitější z nich. 

Jednou z právních zásad je, že smlouvy se 
řídí právní úpravou platnou v den jejich 
uzavření. U nájemních smluv, jejichž před-
mětem je nájem bytu či domu však toto 
pravidlo neplatí. Od 1.1.2014 se i nájemní 
smlouvy uzavřené před tímto datem řídí 
novým občanským zákoníkem. Ujednání, 
která jsou v rozporu s novou právní úpra-
vou, tedy mohou být neplatná. 

Nový zákon do značné míry chrání přede-
vším zájmy nájemníka jako slabší stranu. 
Nově je možné si do pronajatého bytu vzít 
podnájemníky a dokonce k tomu ani ná-
jemník nemusí mít souhlas majitele bytu. 
Musí však v bytě trvale bydlet a o podnáj-
mu musí vlastníka neprodleně informo-
vat. Majitel však má právo požadovat, aby 
žil v bytě jen takový počet osob, který je 
přiměřený velikosti bytu a který nebrání 
dodržování obvyklých pohodlných a hygie-
nických podmínek.

V případě, že nájemník bydlí v bytě, ve kte-
rém probíhá rekonstrukce, musí provádě-
ní nezbytných oprav strpět. Pokud oprava 
trvá nepřiměřeně dlouho, může poža-
dovat slevu z nájemného. Pokud je však 
oprava natolik zásadní, že nájemce nemů-
že byt užívat, je pronajímatel povinen za-
jistit jiné bydlení. Jinak má nájemník právo 
dát výpověď bez výpovědní doby.

Může se stát, že majitel prodá byt třetí 
osobě i s nájemníkem. V takovém případě 
nájem nezaniká a nájemní smlouva platí 
dál. Důležitá je také problematika přecho-
du nájmu. V případě smrti nájemce pře-
chází nájem automaticky na člena nájem-
covy domácnosti (manžel, partner, rodič, 
sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk), 
který nemá vlastní byt.

Podle nového občanského zákoníku může 
nájemník v pronajatém bytě chovat zvíře 
i bez souhlasu majitele bytu, s tou pod-
mínkou, že chovem nesmí pronajímatele 
nebo ostatní obyvatele domu nepřiměře-
ně obtěžovat.

Výrazně se také navyšuje výše kauce (jis-
toty), kterou může pronajímatel po nájem-
ci vyžadovat. Tato jistota může dosahovat 
až šestinásobku měsíčního nájemného. 
Nájemce má právo na úroky z této jistoty, 
alespoň ve výši zákonné sazby.

Nová právní úprava v některých případech 
posiluje i práva majitele nemovitosti. 
Ten má nově možnost okamžitě ukončit 
nájemní smlouvu i bez výpovědní doby
v případech, kdy ji nájemník zvlášť závaž-
ným způsobem poruší (např. nezaplacení 
nájemného, poškození bytu). Nájemník je 
povinen byt odevzdat nejpozději do jed-
noho měsíce od skončení nájmu.

Uvažujete o pronájmu bytu či domu, 
nebo již nemovitost pronajímáte? 
Odborníci z realitní kanceláře Agentura 
Zvonek s vámi ochotně danou proble-
matiku zkonzultují a také vám pomohou
s nalezením vhodného nájemníka. 
Volejte tel.: 603 246 680

ANKETNÍ 
OTÁZKA

Lenka Šťastná, 
Zlín, na mateřské 
dovolené

Robert Šidla, 
Bystřice pod Host.,
prodejce elektroniky

Zbyněk Zimčík, 
Uherské Hradiště, 
majitel zlatnické 
dílny FILIP

Petra Janáková, 
Bílavsko, studentka VŠ

Pronájem bytu a domu v roce 2014 
Novinky v novém občanském zákoníku!

Anketa realitní kancelář s tradicí od roku 1992

PRODÁVÁTE ČI PRONAJÍMÁTE
BYT, DŮM, CHATU ČI POZEMEK?

Tel.: 603 246 680

Obraťte se na naše realitní specialisty!
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Infolinka: 603 246 680
www.zvonek.cz

Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk
ihned k nastěhování
• prostorné balkony a terasy
• výborná lokalita nedaleko lesa
• vysoká úroveň standardu
• byty 1+kk od 1.289.000 Kč
• byty 2+kk od 1.776.000 Kč

Prohlédněte
si vzorový byt!

NOVÉ BYTY

U Centrálního parku IIZlín

Infolinka: 603 246 680
www.zvonek.cz

Moderní bydlení nedaleko centra 
Zlína pro náročné!
• byty o velikostech 2+kk - 5+kk
• možnost spojování bytů
• garáž, parkovací místo, sklep
• byty 2+kk od 1.845.611 Kč
• byty 3+kk od 2.633.437 Kč

Dokončení
v roce 2014

NOVÉ BYTY V RD

Zlín - Vršava

Stav únor 2014

Internetový katalog 
SLUŽBY ZVONEK www.sluzby.zvonek.cz

VŠECHNY DŮLEŽITÉ KONTAKTY
 SPOJENÉ S BYDLENÍM...

NOVÁ VÝSTAVBA

NOVÉ BYTY
ZLÍN - PODLESÍ
• byty o velikostech 

3+kk a 4+kk
• atraktivní lokalita poblíž 

lesa s krásným výhledem
• prostorné balkony a terasy
• garážové stání a sklep v ceně
• dokončení: květen 2015

Plochy bytů od 90 m2 
 + balkon nebo terasa

Ceny od 2.320.000 Kč vč. DPH

PRODEJ A REZERVACE

NA TEL.: 603 246 680
VÝHRADNÍ 
PRODEJCE:

INVESTOR
A DEVELOPER:

EVON 
INVEST S.R.O.www.zvonek.cz

NOVINKA!
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Jaro zaklepalo na dveře o měsíc dřív, 
venku je příjemně teplo, což je ideální pro 
návštěvu chaty nebo posezení s přáteli 
pod pergolou. Po zimě je potřeba načerpat 
energii z každého slunného dne, abychom 
se naladili na přicházející jaro. Že ještě 
nemáte svoje oblíbené místo, kde je vám 
dobře? Právě nyní je příhodná doba pořídit 
si za výhodných podmínek kvalitní českou 
dřevěnou chatu, abyste celé jaro i léto 
mohli už jen relaxovat na jejím zápraží.

Velkou výhodou je, že pro splnění 
tohoto snu vám bude stačit pouze pěkný 
pozemek, který vám pomůže zajistit 
realitní kancelář Zvonek a o další se pak 
postará fi rma Olšák.

Firma Olšák – Zahradní chatky je 
odborníkem na dřevo a dřevěné výrobky. 
Jedná se o rodinnou fi rmu ze Vsetínska, 
která působí po celé republice více než 
20 let. Jejich hlavní činností je poměrně 
široký sortiment staveb ze dřeva od 
malých až po velké zateplené dřevostavby 
k celoročnímu bydlení. Tyto dřevostavby 

nabízí buď jako stavebnici k vlastní 
montáži, nebo jako komplexní stavbu 
včetně dopravy, montáže, nástřiku oken
a dveří, střešní krytiny, okapů apod.

Přijedou – vysvětlí – dovezou – postaví
a z jejich  široké nabídky produktů si vybere 
úplně každý. Muži mohou pro svou rodinu 
pořídit rekreační chatu, chatku, altánek, 
pergolu, dřevěnou garáž nebo jenom 
kůlnu na dřevo. Ženy jistě potěší dřevěné 
květinové truhlíky, dekorační mřížky, 
zástěny kolem domu nebo jiné dekorace. 
Děti si mohou přijít na své na pískovišti
z masivu, v dětském domečku, na průlezce 
či houpačce. A pro ostatní nabízí širokou 
škálu zahradního nábytku nebo polotovary 
a materiál pro kutily. Všechny dřevostavby 
se dají upravit podle přání zákazníka, 
tak, aby byl maximálně spokojený. Pokud 
však teprve přemýšlíte o pořízení chatky, 
dobrou zprávou je, že vhodný pozemek
k vytvoření vaší vytoužené oázy klidu, vám 
pomohou zajistit zkušení makléři realitní 
kanceláře Zvonek, s níž fi rma Olšák úzce 
spolupracuje. 

Víkendy a prázdniny na vlastní chatě 
patří mezi nejoblíbenější způsoby 
trávení volného času. Velmi často se 
však stává, že koupit chatu, která by 
naprosto odpovídala našim požadavkům 
– ať už, co se týká jejího umístění či 
ceny, je velmi složité. Dřevěné chatky
a ostatní dřevostavby od fi rmy Olšák jsou 
tak ideálním řešením, kde vám rádi vše 
vysvětlí, poradí, dovezou a se zárukou
5 let postaví. Sami si můžete najít vhodné 
místo pro jejich výstavbu, určíte si cenový 
rozpočet a co všechno požadujete, a pak 
už se můžete těšit na vaše volné chvíle.
  
Zaujala vás tato nabídka a chtěli byste 
vědět ještě více informací o produktech 
fi rmy Olšák? Výstavní a prodejní centrum 
fi rmy o rozloze 1.100 m2 se nachází ve 
Valašském Meziříčí, Rožnovská 25, přímo
u hlavní komunikace.
Vše potřebné si rovněž můžete pro-
hlédnout na www.olsakchatky.cz, kde
najdete všechny důležité informace. 
Vhodné pozemky pro výstavbu dřevěných 
chat a chatek naleznete na www.zvonek.cz.

CHATA - VAŠE OÁZA KLIDU ZE DŘEVA

Kancelář
tel.: 777 791 330, 777 791 323 info@olsakchatky.cz Prodejní centrum: tel.: 608 438 177

Rožnovská 25, Valašské Meziříčí

w w w.ol sakchatk y.c z



• KE KOUPI RODINNÝ DŮM NEBO 
STAVEBNÍ POZEMEK do 15 km
od Zlína pro mladou rodinu.

• KE KOUPI BYT 2+1, 3+1 v lokalitě 
Zlín - Malenovice.

• KE KOUPI VĚTŠÍ POZEMEK
v lokalitě Březnice, Tečovice atd.

• K PRONÁJMU kancelářské 
prostory v Otrokovicích.

• KE KOUPI BYT 3+1, 4+1 v Otrokovicích,
v původním stavu i po rekonstrukci, spěchá!

• KE KOUPI BYT 3+1 ve Slavičíně a okolí, fi nance v hotovosti.
• KE KOUPI BYT 1+1, 2+1 v Uherském Hradišti s nízkými

měsíčními náklady, peníze ihned v hotovosti.
• KE KOUPI BYT 1+1 v Bystřici pod Hostýnem do 700.000 Kč.
• KE KOUPI BYT 1+1, 2+kk kdekoliv ve Vsetíně, BYT 3+1

ve Vsetíně - Rokytnici, BYT 2+1 ve Valašském Meziříčí.

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY:

Víte o podobné nemovitosti?
Nabídněte prosím na tel.: 603 246 680!

Zlín - Tyršovo nábřeží, okres ZL
Komerční prostory nedaleko centra, 
vhodné jako prodejna, sídlo fi rmy, fi tness 
centrum, speciální startovací podmínky.
Tel.: 603 246 680 N09403

NOVINKA! 60.000 Kč/měs.

Info v RK

Solná jeskyně Zlín - centrum, okres ZL
Investiční příležitost - zavedená a pro-
sperující Solná jeskyně a polárium v cen-
tru Zlína, vč. kompletního vybavení.
Tel.: 603 246 680 N08722

1.690.000 Kč

Březnice, okres ZL
Pozemek 1.283 m2 se stavbou určenou
k rekonstrukci, dům je určený k přebudo-
vání dle představ klienta.
Tel.: 603 246 680 N09193

SLEVA!

Bukovany, okres OLOMOUC
Rodinný dům, dříve venkovský statek, 
ve středu obce Bukovany (7 km od Olo-
mouce), hezké prostředí 4 km od Svaté-
ho Kopečku. RD splňuje bydlení pro ná-
ročného klienta, pro rodinu s dětmi, ale
i vícegenerační rodinu a to pro své umís-
tění a pečlivé přebudování z venkovské-
ho statku z minulého století do dnešní 
podoby. Okolí domu tvoří velké nádvoří 
s okrasnou zahradou (odpočinková část
s venkovním bazénem) a přilehlými budo-
vami, užitková zahrada s ovocnými stro-
my a záhonky.
Tel.: 603 246 680 N09366

3.900.000 KčNOVINKA!

Budova v průmyslovém areálu Vsetín, 
okres VS
Exkluzivně nabízíme prodej třípodlažní 
budovy v průmyslovém areálu v lokalitě 
Vsetín – ul. 4. května. Objekt je ve vel-
mi dobrém stavu, nová plastová okna, 
nákladní rampa s výtahem. Vše řádně 
udržováno. Budova je situovaná uvnitř 
oploceného areálu na okraji města  (cca
1 km od centra), s dobrou dostupností.
Budova je po rekonstrukci a ve velmi 
dobrém stavu. Vhodné využití k výrobním 
a komerčním účelům.

Tel.: 603 246 680 

4.550.000 KčNOVINKA!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Zámeček (bývalé zemanské sídlo - kaštel
z roku 1693) v Bystřici pod Hostýnem
s výhledem na Svatý Hostýn s velkou
oplocenou zahradou. Objekt je určen
k prodeji -  cena v RK. 

Dále je také možnost pronájmu - komfortní
ubytování ve zrekonstruované budově 
zámeckého správce barona Loudona.
Objekt poskytuje stylové ubytování,
u domu je zahrada, terasa, bazén.
Cena: 60.000 Kč/měsíc.

Tel.: 603 246 680 

Info v RK

TOP NABÍDKA!

Přemýšlíte o koupi nemovitosti? 
Nejste v tom sami!
Nalezení a následná koupě nemovitosti jsou velmi důležitá 
životní rozhodnutí, která je nutné dobře zvážit. Velmi často se 
stává, že se na nás klient obrátí s požadavkem na koupi bytu
a v konečné fázi koupí domek či naopak.

Právě z toho důvodu, doporučujeme klientům, aby se před tím, 
než začnou nemovitost hledat, obrátili na zkušeného realitního
makléře, který s nimi probere jejich požadavky a možnosti. 
Být v kontaktu s makléřem je také dobré z důvodu, že Vás
o zajímavých nemovitostech může informovat jako první. 

Další možností, jak se dozvědět o nových nabídkách naší 
realitní kanceláře je služba ZASÍLÁNÍ NOVINEK, kterou si
můžete zaregistrovat na stránkách www.zvonek.cz. Nastavíte si 
zde své požadavky a nově zadané nemovitosti Vám poté zašleme 
přímo na Váš e-mail.

Zaregistrujte si zasílání novinek na www.zvonek.cz 

nebo si domluvte osobní schůzku s naším
realitním specialistou na tel.: 603 246 680!
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Zlín - Mladcová, okres ZL
Celoročně obyvatelná zděná chata 
o velikosti RD, Zboženské rybníky, pose-
zení, krb, udírna, šopka, bazén.
Tel.: 603 246 680 N09247

2.290.000 Kč

Lípa u Zlína, okres ZL
Řadový RD 3+kk se zahradou v žádané 
lokalitě, ústřední plynové topení, solární 
kolektory, kryté parkovací stání.
Tel.: 603 246 680 N07736

3.393.800 Kč

Ludkovice, okres ZL
Přízemní starší RD 3+1, podsklepený, za-
hrada 300 m2, vodovod i studna, nová 
střecha, dům k rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N09250

650.000 KčNOVINKA!

Zlín - Pasecká, okres ZL
Přízemní RD s velkým pozemkem (1.326 
m2), určený k rekonstrukci, ale ihned oby-
vatelný, veškeré IS, v dosahu MHD.
Tel.: 603 246 680 N09295

1.650.000 KčNOVINKA!

NOVINKA!

Zlín - Lesní čtvrť, okres ZL
Baťovský půldomek v lokalitě Lesní čtvrť 
v pěkném a velmi klidném prostředí. 
K domu náleží, kromě zastavěné plochy 
i zahrada v osobním vlastnictví. Objekt 
je zcela rekonstruován, včetně nové 
střechy, podlah, všech rozvodů (nový ko-
tel, zásobník), oken, koupelny, kuchyně. 
Součástí kupní ceny jsou i obě vestavěné 
skříně v samostatně přístupných poko-
jích ve 2. podlaží. Půldomek má možný 
příjezd. Sklepní prostory mají dostateč-
nou pochůznou výšku.

Tel.: 603 246 680 N09302

1.799.000 KčNOVINKA!

Ludslavice, okres KM
Prostorný rodinný dům 5+1, postavený 
v roce 1979 v pěkném a klidném prostředí, 
dvojgaráž, ústř. plyn. topení.
Tel.: 603 246 680 N06866

1.999.000 Kč

Šarovy, okres ZL
Rozestavěný rodinný dům 2+1 s garáží 
a pozemem o velikosti 2.305 m2 v obci 
Šarovy. Snadná dostupnost do Zlína.
Tel.: 603 246 680 N07463

380.000 Kč

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

IGOR DOLEŽAL
pobočka Zlín

+420 734 750 935
dolezal@zvonek.cz

Lutonina, okres ZL
Rodinný dům po rekonstrukci, dispo-
zičně řešen jako 5+1, zastavěná plocha 
150 m2, zahrada 1.295 m2. RD má novou 
střešní krytinu včetně krovu. Proběhla 
rekonstrukce koupelny a wc, k dispozici 
je nová kuchyňská linka včetně elektro-
spotřebičů. Vytápění elektrickými přímo-
topy a krbovými kamny. Voda je z vlastní 
studny, dům lze připojit na rozvod plynu. 
Hospodářská budova s možností chovu 
zvířectva.
Tel.: 603 246 680 N09243

2.160.000 Kč

Zlín - Příluky, okres ZL
Stavební pozemek v lokalitě Příluky - 
Horní dědina, 565 m2, možnost výstavby 
RD na klíč 2+kk, cena vč. RD a pozemku.
Tel.: 603 246 680 N09348

2.050.000 KčNOVINKA!

Zlín - Příluky, okres ZL
Rodinný dům ideální pro velkou rodinu 
nebo pro bydlení a současně i podnikání, 
s několika bytovými jednotkami, varia-
bilním uspořádáním. V přízemí je obývací 
pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, 
pracovna, ložnice, koupelna, kotelna, 
komora, dále se zde nachází samostat-
ná bytová jednotka 1+1 s příslušenstvím. 
V patře je několik pokojů s příslušenstvím, 
po menších úpravách je možné zde zbu-
dovat jednu až dvě samostatné bytové 
jednotky, i se samostatným vstupem do 
domu. Velmi nízké náklady na bydlení.
Tel.: 603 246 680 N09266

6.900.000 KčNOVINKA!

Zlín - Kudlov, okres ZL
RD se třemi bytovými jednotkami se sa-
mostatnými vchody, zahrada, ul. Filmo-
vá, MHD, venkovní krb, parkování.
Tel.: 603 246 680 N09156

6.000.000 Kč

Zlín - Mladcová, okres ZL
Novostavba RD s garáží s pěkným pozemkem 
946 m2, krásný výhled, MHD v dosahu. Dům je 
kompletně dokončený kromě fasády.
Tel.: 603 246 680 N07614

4.890.000 KčSLEVA!

Zlín - Prostřední, okres Zlín
Baťovský půldomek se zděnou garáží 
v žádané lokalitě Zlín - Prostřední, neda-
leko Malé Scény, možnost přístavby.
Tel.: 603 246 680 N09013

1.290.000 KčSLEVA!

Zlín Pobočka Zlín
Tel.: 603 246 680, 577 200 100

třída Tomáše Bati 199 
(vedle Potrefené husy)
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Karlovice u Malenovic, okres ZL
RD 5+1 s garáží a prostornou zahradou 
v krásném a klidném prostředí v obci Kar-
lovice u Malenovic v blízkosti lesa.
Tel.: 603 246 680 N06344

2.220.000 Kč

900.000 Kč

Lukov, okres ZL
2 stavební pozemky (2x 4.600 m2) v krás-
ném klidném prostředí blízko lesa, veš-
keré inž. sítě v dosahu, příjezd.
Tel.: 603 246 680 N08864

Zlín - Kostelec, okres ZL
Nový rodinný dům s podkrovím (další 
bytová jednotka) v žádané lokalitě Zlín 
- Kostelec, ulice Zlínská se zahradou 
a parkovací plochou před domem. V pří-
zemí domu se nachází byt 3+kk s krbem 
a výstupem na zastřešenou terasu, dále 
je zde také prostorný ateliér se samo-
statným vstupem + obytné podkroví, kde 
se nachází další bytová jednotka 3+kk. 
Topení je ústřední plynové. Prostorná za-
hrada, možnost bazénu, příjemná západ-
ní orientace, zastávka MHD poblíž domu. 
Dům je vhodný k bydlení i k podnikání.
Tel.: 603 246 680 N08493

3.900.000 Kč

Zlín - Sokolská, okres ZL
RD poblíž centra se 2 byty a garáží. Vý-
hodná poloha pro sídlo firmy. Dům se 
nachází ve strategicky výhodné lokalitě 
s možností parkování. Dům je nepodskle-
pený, přízemní s podkrovím, je rozdělen 
na dvě bytové jednotky (1+1 a 2+1) se sa-
mostatným vstupem. Ústřední plynové 
topení, garáž, menší zahrádka. Dům je 
napojen na obecní rozvody vody, od-
pady a plyn. Přístavba s menším bytem 
(ytong), zateplení a fasáda byly dokonče-
ny asi před 6 lety, střecha na hlavní části 
domu je z r. 1990.
Tel.: 603 246 680 N09270

2.800.000 KčNOVINKA!

Želechovice nad Dřevnicí, okres ZL
RD v klidné lokalitě obce, garáž, prádel-
na, byt. jedn. 1+1, byt. jednotka 4+kk, 
podkroví, krytý bazén, velká zahrada.
Tel.: 603 246 680 N06074

2.850.000 KčSLEVA!

1.599.000 Kč

Fryšták - Žabárna, okres ZL
Stavební pozemek 818 m2 a sousedící po-
zemky 4.082 m2. Veškeré sítě u pozemku, 
krásný výhled, klidná lokalita.
Tel.: 603 246 680 N08135

SLEVA!

1.400.000 Kč

Holešov, okres KM
Stavební pozemek o ploše 2.678 m2 neda-
leko zámeckého parku, pro výstavbu RD 
nebo bytového domu, IS.
Tel.: 603 246 680 N08970

Lípa, okres ZL
Atraktivní novostavba RD Lípa s prostor-
nou garáží pro 2 auta, luxusní koupelna, 
terasa, zahrada.
Tel.: 603 246 680 N08875

Cena v RKSLEVA!

Vizovice, okres ZL
Patrový cihlový rodinný dům – dvě byto-
vé jednotky 3+1, topení – plynové. Celko-
vá výměra pozemků 7.263 m2.
Tel.: 603 246 680 

1.780.000 KčNOVINKA!

760.000 Kč

Vizovice, okres ZL
Mírně svažitý pozemek ve Vizovicích – lo-
kalita “U sokolovny“. Inž. sítě v dosahu. 
Celková výměra pozemku – 16.010 m2.
Tel.: 603 246 680 

NOVINKA!

Držková, okres ZL
RD 5+1 na okraji obce, klidné místo, před 
10 lety rekonstrukce topení a střechy, po-
zemky a les - celkem 7.002 m2.
Tel.: 603 246 680 N09400

1.890.000 KčNOVINKA!

INZERCE

INSTALATÉRSKÉ
práceINPRA spol. s r.o.

pracoviště:  
Šedesátá 7033, Zlín  
(areál Svitu budova 55)

tel: 777 304 226 
inpra@volny.cz

www.inpra.net

· instalatérské
· topenářské
· plynárenské práce
· montáž kotlů, 
  tepelných čerpadel

400.000 Kč

Pohořelice, okres ZL
Zasíťovaný stavební pozemek v centru 
obce, 12 m široký a 58 m dlouhý, celková 
plocha pozemku 700 m2.
Tel.: 603 246 680 N07998

PRODÁVÁTE BYT, DŮM, CHATU ČI POZEMEK? Volejte ihned tel.: 603 246 680
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BYTY prodej

3+kk Zlín - Voženílkova, okres ZL
Prostorný byt s terasou v klidném pro-
středí u Centrálního parku, 2.p/5, 73 m2, 
orientace V-Z, možnost vybavení v ceně.
Tel.: 603 246 680 N09384

2.690.000 KčNOVINKA!

2.840.000 Kč

4+kk Zlín - Mladcová, okres ZL
Prostorný zděný byt 4+kk ve velmi pěkné 
a klidné lokalitě, 2.p/3, 106 m2, lodžie, 
komora, garážové stání (není v ceně), OV.
Tel.: 603 246 680 N09317

NOVINKA!

2.475.000 Kč

3+kk Zlín - Lazy, okres ZL
Podkrovní mezonetový byt 3+kk se 2 bal-
kony ve velmi žádané a klidné lokalitě 
blízko centra, nízké náklady, 86 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N08660

839.000 Kč

1+1 Zlín - Malenovice, okres ZL
Byt 1+1 v Malenovicích, na ulici Chelčické-
ho, dům je po celkové revitalizaci, 3.p/5, 
výtah, plocha 31 m2, klidná lokalita, DB.
Tel.: 603 246 680 N09374

NOVINKA!

650.000 Kč

2+kk Brumov - Bylnice, okres ZL
Byt 2+1 v OV na sídlišti Družba, 1.p/8, plo-
cha 56 m2, balkon, komora, v původním 
stavu, dům po revitalizaci.
Tel.: 603 246 680 N09367

NOVINKA!

1.400.000 Kč

3+1 Zlín - Padělky, okres ZL
Prostorný byt 3+1 v klidné lokalitě, dům 
po revitalizaci, samostatné pokoje, byt 
v původním stavu, 5.p/5, plocha 82 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N09067

SLEVA!

790.000 Kč

1+kk Zlín - Mokrá, okres ZL
Zděný byt 1+kk v klidné lokalitě, po čás-
tečné rekonstrukci, nový kuchyňský kout, 
1.p/5, 39 m2, OV. Byt je vhodný k investici.
Tel.: 603 246 680 N09305

NOVINKA! 890.000 Kč

1+1 Zlín - Ševcovská, okres ZL
Byt 1+1 v klidné části města, 4.p/11, plo-
cha 29 m2, dům po kompletní rekonstruk-
ci, nová plastová okna, komora.
Tel.: 603 246 680 N09259

NOVINKA!

2.495.000 Kč

2+1 Zlín - Zahradnická, okres ZL
Byt 2+1 v novostavbě na ul. Zahradnická 
(blízko centra) v nadstandardním prove-
dení s garážovým stáním v ceně.
Tel.: 603 246 680 N08850

1.299.000 Kč

2+1 Zlín - Kúty, okres ZL
Velmi pěkný byt 2+1 po kompletní rekon-
strukci v příjemné lokalitě, nízké náklady, 
velká lodžie, 52 m2, 3.p/7, OV.
Tel.: 603 246 680 N08453

2.890.000 Kč

4+kk Zlín - Lazy, okres ZL
Luxusní mezonetový byt ve vyhledávané 
lokalitě, ul. Kamenná, 3.p/3, plocha  
99 m², vlastní plyn. kotel, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N09174

1.250.000 Kč

4+1 Zlín - Družstevní, okres ZL
Prostorný bezbariérový byt 4+1 v 1. etapě 
JS, nová plastová okna, zateplení, komora, 
1. patro/5, plocha 81 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N08190

3+1 Zlín - Malenovice, okres ZL
Velmi pěkný byt 3+1 s jihovýchodní orien-
tací na ulici Husova, zánovní kuch. linka, 
6.p/10, plocha 63 m2, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N09399

1.100.000 KčNOVINKA!

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

MGR. HANA KOŽÍŠKOVÁ
pobočka Zlín

+420 603 498 422
koziskova@zvonek.cz

3+kk Zlín - Na Honech, okres ZL
Prodej prostorného bytu o velikosti 3+kk 
v osobním vlastnictví v novostavbě ve 
Zlín - Na Honech, s krásným výhledem 
na Zlín. 
Součástí bytu je garáž a sklep, dále je 
zde také terasa lemující obývací pokoj. 
V předsíni je zrcadlová vestavná skříň. 
Byt byl velmi málo užíván. Byt se nachází 
v 5. patře (poslední), v domě je výtah. 
Plocha bytu je 85 m2. Poblíž se nachází 
obchody, zastávka MHD.
Tel.: 603 246 680 N09314

2.647.000 KčNOVINKA!

2.370.000 Kč

2+kk Zlín - Březnická, okres ZL
Zděný prostorný byt 2+kk s garážovým 
stáním a terasou poblíž centra Zlína, 
5.p/6, plocha 66 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N09406

NOVINKA!

Pobočka Zlín
Tel.: 603 246 680, 577 200 100

třída Tomáše Bati 199 
(vedle Potrefené husy)
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2.650.000 Kč

3+kk Otrokovice - Střed, okres ZL
Prostorný, mezonetový byt 3+kk v novo-
stavbě, balkon, nová kuch. linka, plocha 
98 m2, 4.p/4, nízké náklady.
Tel.: 603 246 680 N09054

948.400 Kč

2+1 Otrokovice - Smetanova, okres ZL
Pěkný byt 2+1 v revitalizovaném domě 
v žádané lokalitě na Smetanově ul., plo-
cha 51 m2, 2.p/4, lodžie, OV.
Tel.: 603 246 680 N08924

SLEVA!770.000 Kč

2+1 Otrokovice, okres ZL
Byt 2+1 na ulici Jungmannova, plocha 51 m2, 
komora, dům po kompletní revitalizaci, 
5.p/5, OV.
Tel.: 603 246 680 N09251

NOVINKA!

PRODEJNY:
· TERNO Zlín - Louky, tel.: 604 706 056
· KAUFLAND Otrokovice, tel.: 731 088 838

krupsen@seznam.cz   www.aquanatur.wz.cz
NOVĚ od 28.2.2014!

INZERCE

Info v RK

3+1 Otrokovice - Střed, okres ZL
Byt 3+1 po kompletní rekonstrukci, dům 
po celkové revitalizaci, 2. NP, balkon,  
2 sklepy, 73 m2, ihned k nastěhování.
Tel.: 603 246 680 

NOVINKA!

Napajedla, okres ZL
Dvoupodlažní rodinný dům v Napajed-
lích, dispozičně řešený jako 2x 2+1. Dům 
je kompletně podsklepený, nachází se 
v klidné lokalitě. Je vhodný k rekonstruk-
ci dle vlastních představ. Na pozemku se 
nachází veškeré inženýrské sítě, dále je 
zde vlastní studna. U domu se nachází 
zahrada o ploše 634 m2. Ideální dostup-
nost do Zlína, Uherského Hradiště, Otro-
kovic.

Tel.: 603 246 680 N08780

1.200.000 KčSLEVA! 910.000 Kč

Bělov, okres ZL
Stavební pozemek 1.184 m2 pro stavbu RD, 
příjezd po asfaltové cestě, veškeré inženýrské 
sítě, orientace na jih s krásným výhledem.
Tel.: 603 246 680 N09079

Cena v RKPohořelice, okres ZL
Novostavba rodinného domu (pasivní 
dům z porobetonu a betonového mono-
litu, 17 cm zateplení), velmi nízké náklady 
na energie. Vlastní studna, garáž pro dvě 
auta, 2-komorový septik, jímka na deš-
ťovou vodu. Zahrada je na rovině s krás-
ným výhledem do okolí, zámková dlažba 
u vchodu, výborná dostupnost na Zlín, 
Kroměříž i Uherské Hradiště. Dispozice 
domu 4+kk, dvě koupelny - jedna s vanou 
a toaletou, druhá se sprchou a toaletou, 
šatna. Dům splňuje všechny parametry 
moderního bydlení.
Tel.: 603 246 680 N07170

Napajedla, okres ZL
Hrubá stavba, zastřešená, v pěkné 
a klidné lokalitě, zastavěná plocha 136 m2, 
3+kk + hala, pozemek 1.000 m2.
Tel.: 603 246 680 N07326

1.599.000 KčSLEVA!

Otrokovice, okres ZL
2 sousedící domy určené k demolici (oba 
s číslem popisným) na pozemku 564 m2, 
stodola, veškeré IS.
Tel.: 603 246 680 N08782

500.000 KčSLEVA!

Žlutava, okres ZL
Dva samostatně stojící domy (2+1 a 1+1) 
v centru obce s předzahrádkou a dvor-
kem, plocha parcely 226 m2.
Tel.: 603 246 680 N07213

550.000 Kč

1.150.000 Kč

Tlumačov, okres ZL
Stavební pozemek na klidném místě, 
o celkové výměře 2.559 m2, orientace jiho- 
východ, obecní komunikace, IS.
Tel.: 603 246 680 N09238

NOVINKA!

Žeranovice, okres KM
RD 3+1 na polosamotě, šatna, prostorné 
podkroví, nová plastová okna, velký dvůr, 
garáž, menší zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N06707

1.150.000 Kč

OtrokovicePobočka Otrokovice
Tel.: 603 246 680, 577 200 100

Havlíčkova 1607
(vedle papírnictví)
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Ostrožská Nová Ves, okres UH
RD 6+1 s garáží, podsklepený. Okna jsou 
dřevěná, vytápění plynové. Za domem se 
nachází dvorek. Volný po dohodě.
Tel.: 603 246 680 N06063

1.185.000 KčSLEVA!

1.250.000 Kč

2+1 Veselí nad Moravou, okres Hodonín
Kompletně zrekonstruovaný a vybavený 
byt 2+1, ulice Kovářská, 4.p/7, výtah, 
plocha 48 m2, DB.
Tel.: 603 246 680 N09334

NOVINKA! 1.400.000 Kč

3+kk Ostrožská Nová Ves, okres UH
Velký zrekonstruovaný družstevní byt 
3+kk, 3.p/3, plocha 81 m2. Byt je velmi 
slunný s velkou lodžií. Klidná lokalita.
Tel.: 603 246 680 N09297

NOVINKA!

Buchlovice, okres UH
Zděný RD 3+1 s garáží s možností půdní ve-
stavby, celý dům je podsklepen. Topení ply-
nové nebo na tuhá paliva, vlastní studna.
Tel.: 603 246 680 N09233

1.590.000 KčNOVINKA!

1.099.000 Kč

3+1 Nezdenice, okres UH
Zděný byt 3+1 po rekonstrukci, v osobním 
vlastnictví, lodžie, 1.p/3, plocha 77 m2, 
velký sklep, samostatné plynové topení.
Tel.: 603 246 680 N09083

NOVINKA!990.000 Kč

Uh. Hradiště - Mařatice, okres UH
Exkluzivní stavební pozemek, ulice Pplk. 
Štěrby, plocha 299 m2, na hranici pozem-
ku jsou veškeré inženýrské sítě.
Tel.: 603 246 680 N09336

NOVINKA!

Vážany, okres UH
Samostatně stojící, zděný dům v udržova-
ném stavu, průjezd, garáž, sklep. Ústřední 
topení na TP/elektro, zahrada 3.299 m2.
Tel.: 603 246 680 N09329

1.700.000 KčNOVINKA!

Traplice, okres UH
Přízemní rodinný dům 5+kk s obytným 
podkrovím po kompletní rekonstrukci, 
krytá terasa, krb, dvorek.
Tel.: 603 246 680 N09103

2.220.000 Kč

1.260.000 Kč

3+1 Uh. Hradiště, Mařatice, okres UH
Byt 3+1 s lodžií v Mařaticích, ulice Větr-
ná,  1.p/4, plocha 72 m2, velký zděný sklep. 
Dům prošel částečnou revitalizací, DB.
Tel.: 603 246 680 N09346

NOVINKA!

550.000 Kč

Bílovice, okres UH
Dva mírně svažité, slunné stavební 
pozemky o celkové výměře 964 m2, inže-
nýrské sítě (voda, plyn, elektro).
Tel.: 603 246 680 N08500

4+1 Uherský Ostroh, okres UH
Družstevní byt 4+1 ve 4.NP čtyřpatrové-
ho panelového domu bez výtahu. Dům je 
po úplné revitalizaci (zateplení, plastová 
okna, nová střecha). Plocha bytu je 75 m2. 
Byt je po kompletní rekonstrukci (WC, 
koupelna, kuchyně, podlahy, elektřina, 
voda, omítky). Dispozice bytu: vstupní 
chodba s možností vestavěných skříní, 
komora, samostatné WC, koupelna s va-
nou a sprchovým koutem, 2x dětský po-
koj, obývací pokoj, lodžie, nová kuchyně 
včetně spotřebičů, ložnice. Byt je volný 
ihned. 
Tel.: 603 246 680 N09388

1.500.000 KčNOVINKA!

Břestek, okres UH
Patrový zděný dům po rozsáhlé rekon-
strukci. Dispozice domu: 1.NP: obývací 
pokoj, ložnice, koupelna, chodba, sklep, 
předsíň, 2.NP: obývací pokoj s kuchyní, 
ložnice, koupelna, balkon. Horní patro 
je kompletně dokončené, přízemí je po-
třeba dokončit. Na domě proběhly tyto 
rekonstrukce: nová fasáda se zateple-
ním, plastová okna a vstupní dveře, nová 
elektroinstalace, v horním patře je nová 
koupelna, nové ústřední plynové topení. 
Dům je napojen na plynovod, kanalizaci, 
voda je z vlastní studny, zahrada 237 m2. 
Tel.: 603 246 680 N09256

1.499.000 Kč

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

RADIM PERUTKA
pobočka Uherské Hradiště

+420 737 951 405
perutka@zvonek.cz

Ořechov, okres UH
Novostavba (kolaudace 2013) samostat-
ně stojícího RD. Jedná se o montovanou 
dřevostavbu typu bungalov spadající do 
energetické třídy B. Dispozičně je dům 
řešen jako 4+kk se dvěma koupelnami, 
dále k domu náleží prostorná garáž se 
2 parkovacími místy a krytá terasa. Dům 
je vytápěn elektrickým podlahovým to-
pením a teplovodními radiátory. Měsíční 
provozní náklady čtyřčlenné domácnosti 
jsou 3.500 Kč/měsíc.
Tel.: 603 246 680 N09124

2.890.000 Kč

Uh. Hradiště Pobočka Uherské Hradiště
Tel.: 739 456 087, 577 200 100

J. Stancla 151 
(u bočního vchodu pasáže Slunce)
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NOVÉ BYTY · UH. HRADIŠTĚ · Nové Štěpnice   

PROHLÉDNĚTE SI VZOROVÝ BYT www.zvonek.cz
Prodej bytů tel.: 739 456 087

· nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
· ceny včetně kompletního dokončení
 (podlahy, obklady, dlažba, sanita atd.)

CENY BYTŮ:
· 1+kk od 1.099.000 Kč
· 2+kk od 1.599.000 Kč BYTY

 DOKONČENY!

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• U každého bytu terasa či balkón
• Promyšlené dispoziční uspořádání bytů
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Bezproblémové parkování
• Vysoká úroveň standardu
• Ověřená kvalita developera

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

• 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:

Výhradní prodejce:

Částkov, okres UH
RD 2+1 s hospodářskou přístavbou, prů-
jezdem a stodolou, plyn u domu, ústřední
topení na TP, zahrada 1.022 m2.
Tel.: 603 246 680 N09234

390.000 KčSLEVA!

Polešovice, okres UH
RD 2+1 v centru obce, patrový dům ze 
smíšeného zdiva, určený k rekonstrukci. 
Vytápění el. přímotopy a kamny na TP.
Tel.: 603 246 680 N07697

180.000 KčSLEVA!

Tenisový areál Strání, okres UH
Exkluzivní prodej tenisového areálu
o ploše 2.020 m2 v centru obce Strání
z r. 2007. 2 antukové tenisové kurty, zá-
vlaha, osvětlení, přetlaková hala, dětské 
hřiště, budova s barem a bytem 1+kk. 
U objektu jsou vybudovaná parkova-
cí místa, chodník, okolí zkrášluje zeleň 
a celý objekt je pravidelně udržovaný.
K prodeji se nabízí včetně zařízení. Areál 
se nachází v krásném, čistém prostředí 
pod Národní přírodní rezervací - Javoři-
nou v Bílých Karpatech.

Tel.: 603 246 680 N08954

Cena v RK

Rudice, okres UH
Rodinný dům 4+1 v centru obce, topení 
plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá 
paliva, 3 studny, pozemek 4.094 m2.
Tel.: 603 246 680 N08813

990.000 Kč

Vlčnov, okres UH
RD 5+2, kompletně podsklepený, garáž, 
nová kuchyňská linka, topení po rekon-
strukci, pergola s posezením.
Tel.: 603 246 680 N08519

1.800.000 KčSLEVA!

Sušice, okres UH
Rodinný dům 4+1 v klidné a hezké části 
obce, velký pozemek. Dům je v dobrém 
stavu, veranda, plynové topení.
Tel.: 603 246 680 N05708

1.550.000 Kč

Kunovice, okres UH
Objekt k podnikání i k bydlení v centru Ku-
novic. Původní využití - kino Lípa (promí-
tací zázemí, sociální zařízení, samostatný 
vstup z ulice). Patrový dům přistavěný
k objektu kina - samostatné bydlení s již-
ní situací, byt o třech prostorných míst-
nostech s terasou, venkovním sezením
a zahradou, v přízemí domu je garsoniéra
s vlastním vstupem. Zastavěná plocha 
celkem 561 m2. V přízemí objektu je pro-
dejna nábytku s prostorným zázemím
a velkou výlohou, stavební pozemek o vý-
měře 600 m2 s příjezdem.
Tel.: 603 246 680 N08673

4.495.000 Kč

Bojkovice, okres UH
RD 4+1 v Bojkovicích, po částečné re-
konstrukci, podlahové topení, zahrada
1.305 m2, zděná chata, garáž.
Tel.: 603 246 680 N08694

950.000 Kč

Uh. BrodPobočka Uherský Brod
Tel.: 739 456 087, 577 200 100

Moravská 82
(v blízkosti Masarykova náměstí)
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360.000 Kč

1+kk Vsetín - Luh II, okres VS
Byt 1+kk vhodný pro bydlení 1 osoby, popř. 
jako investice k pronajímání, 24 m2, OV. Ori-
entace oken - východ. Nízké měsíční náklady.
Tel.: 603 246 680 N09333

NOVINKA!

685.000 Kč

2+kk Vsetín - centrum, okres VS
Zděný byt 2+kk v původním stavu v revi-
talizovaném domě, 57 m2, 2.p/4, slunný 
byt v centru města.
Tel.: 603 246 680 N08097

790.000 Kč

2+1 Vsetín - Rokytnice, okres VS
Slunný byt v původním stavu k rekonstrukci 
dle představ zájemce. Orientace oken - jiho-
západ. 2.p/8, 50 m2, lodžie, OV.
Tel.: 603 246 680 N09340

NOVINKA!

1.440.000 Kč

3+1 Valašské Meziříčí, okres VS
Prostorný byt 3+1 s lodžií a šatnou v lokalitě 
blízko centra města. Čtvercová chodba - ne-
průchozí pokoje. Orientace - V-Z, 2.p/8, 74 m2.
Tel.: 603 246 680 N09358

NOVINKA!

Jarcová, okres VS
Podsklepený rodinný dům - dřevostavba 
v klidném prostředí. Objekt byl vystavěn 
v roce 1990. Skládá se ze 2 podlaží, půdy 
a sklepních prostor. Dispozičně je řešen 
jako 4+1, dále je zde garáž, prádelna, 
3 sklepy a kotelna. Ústřední vytápění ře-
šeno plynovým kotlem, ale je instalován 
i kotel na tuhá paliva. Dům je možno vy-
tápět i lokálně pomocí krbových kamen 
umístěných v obývacím pokoji. Stavba je 
napojena na obecní kanalizaci a vodovod. 
Na pozemku kolem domu je vystavěna 
stáj pro pár koní.
Tel.: 603 246 680 N08842

1.750.000 Kč

1.199.000 Kč

3+1 Hrachovec, okres VS
Luxusně zrekonstruovaný byt 3+1 s lodžií 
u Valašského Meziříčí, v obci Hrachovec. 
5.p/5, plocha 77 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N09309

NOVINKA!

940.000 Kč

3+kk Valašské Meziříčí, okres VS
Byt 3+kk, novostavba z r. 2000, vyhledá-
vaná lokalita nad hotelem Apollo, 7.p/9, 
plocha 56 m2, sklep, OV.
Tel.: 603 246 680 N09046

SLEVA!

Cena dohodou!

3+1 Rožnov pod Radhoštěm, okres VS
Byt 3+1 v cihlovém domě po kompletní 
rekonstrukci v centru města v lokalitě 
Záhumení, ve zvýšeném 1. NP, 65 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N09081

Pozděchov, okres VS
RD 5+1 na polosamotě k bydlení i hospo-
dářským účelům, ústřední topení, krbová 
kamna, pozemky 25.000 m2.
Tel.: 603 246 680 N09088

1.899.000 KčSLEVA!

336.300 Kč

Kateřinice, okres VS
Stavební pozemek na kraji obce, v řídké 
zástavbě RD, inž. sítě u pozemku, plocha 
767 m2, výhodná investice.
Tel.: 603 246 680 N08491

Janová, okres VS
Patrový RD 3+1 s podkrovím v centru 
obce, se stavebními pozemky. Dům je po  
částečné rekonstrukci, nová střecha.
Tel.: 603 246 680 N09370

950.000 KčNOVINKA!

449.000 Kč

1+1 Vsetín - Lázky, okres VS
Částečně zrekonstruovaný byt 1+1 v men-
ším cihlovém domě, 1.p/2, plocha 30 m2, 
cena včetně vybavení.
Tel.: 603 246 680 N09180

SLEVA!

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

LIBUŠE MARTINKOVÁ
pobočka Vsetín

+420 774 055 481
martinkova@zvonek.cz

Nový Hrozenkov, okres VS
Rozestavěný zděný domek v příjemné lo-
kalitě v podhůří Javorníků, v těsném sou-
sedství zachovalých, původních stavení.
Celodenně osluněné místo v blízkosti 
cyklostezky a přírodního koupaliště na-
bízí po dostavbě kvalitní bydlení jak pro 
trvalé, tak i rekreační využití. Pozemek 
o výměře 700 m2. Inženýrské sítě: voda - 
veřejný vodovod a původní studna na po-
zemku, kanalizace, plyn do 50 m.

Tel.: 603 246 680 N09391

950.000 Kč

Jasenná - Sirákov, okres VS
Celoročně obyvatelná chata s číslem evi-
denčním poblíž hotelu Sirákov, po rekon-
strukci, krbová kamna, pozemek 1.104 m2.
Tel.: 603 246 680 N09087

880.000 KčSLEVA!

NOVINKA!

879.000 Kč

3+1 Vsetín - Sychrov, okres VS
Velmi prostorný byt 3+1 k rekonstrukci 
s nádherným výhledem do centra města, 
8.p/9, 75 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N09191

SLEVA!

Vsetín Pobočka Vsetín
Tel.: 739 456 087, 577 200 100

Mostecká 361
(budova Telefonica O2 - přízemí)
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Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Rodinná vila 5+1 v krásném prostředí 
Hostýnských vrchů. Dům je vhodný k by-
dlení či jako sídlo fi rmy. Vila se nachází
v těsné blízkosti centra u hlavní pří-
jezdové komunikace. Má dispozice 5+1
s možností dobudování dalšího pokoje
z půdních prostor. Vila je po rekonstrukci 
- plastová okna, zateplená fasáda, nová 
střešní krytina, nové rozvody elektřiny, 
vnitřní dveře, zárubně. Vytápění plyn, 
voda obecní, kanalizace. Vila je situována 
v zahradě, celková výměra pozemku cca 
600 m2.
Tel.: 603 246 680 N05895

2.230.000 KčSLEVA!

1.130.000 Kč

3+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Prostorný byt 3+1 nedaleko centra,
2. patro, plocha 94 m2, velký zastřešený 
balkon, plastová okna, velká garáž.
Tel.: 603 246 680 N08707

Křtomil, okres KM
RD je určen k rekonstrukci, samostatně 
stojící, vzdálen od silnice. Předností je 
velký pěkný pozemek (3.450 m2).
Tel.: 603 246 680 N07518

999.000 KčSLEVA!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
RD na krásném klidném místě, garáž
pro dvě auta, dílna, prádelna a skladova-
cí místnost, zahrada 240 m2.
Tel.: 603 246 680 N07271

2.900.000 Kč

900.000 Kč

3+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Pěkný byt 3+1 s lodžií v domě po kompletní 
revitalizaci, nová střecha, zateplení, 6.p/6, 
plocha 72 m2, neprůchozí pokoje, DB.
Tel.: 603 246 680 N09146

668.000 Kč

1+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Byt 1+1 v klidné lokalitě, plocha 37 m2, 
zvýšené přízemí, dům po revitalizaci, 
nová okna, nová kuch. linka, OV.
Tel.: 603 246 680 N08908

Holešov - Všetuly, okres KM
RD 5+2 v části Všetuly, po kompletní re-
konstrukci, 2 bytové jednotky, ústřední 
plynové topení, zahrada, garáž.
Tel.: 603 246 680 N09085

Cena v RK

50 Kč/m2

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Pěkná slunná zahrada o rozloze 1.730 m2 

v klidné lokalitě na okraji obce. Inženýr-
ské sítě u pozemku.
Tel.: 603 246 680 N08326

SLEVA!

870.000 Kč

1+1 Kroměříž - Štěchovice, okres KM
Cihlový byt 1+1, plocha 43 m2, v OV Kro-
měříž – Štěchovice. Plastová okna, samo-
statné plynové topení. Dobré parkování.
Tel.: 603 246 680 

NOVINKA!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Rodinný dům 2+1, zimní zahrada, sklep, 
skladové prostory. Klidná lokalita v blíz-
kosti centra města, plyn. topení.
Tel.: 603 246 680 N08567

1.290.000 Kč

• rekonstrukce objektů i novostavby na klíč
• práce vodo - topo - plyn  • elektroinstalace
• obklady, dlažby, zámkové dlažby  • sádrokartony
• zateplení budov, fasády   • malby, nátěry
• terénní úpravy, zahrady  • bazény

MONTIM Kutra s.r.o.             www.montim.cz
tel.: 604 213 258            Mysločovice 110, 763 01

STAVEBNÍ PRÁCE 
A ŘEMESLA

KVALITNÍ STAVEBNÍ PRÁCE OD ROKU 1991

INZERCE

cestovní agentura

Zlín, tř. T. Bati 199 (vedle Potrefené husy), tel.: 734 302 564 
Zájezdy více než 250 CK na www.cazvonek.cz

KUPTE

SI VČAS 

LETNÍ DOVO-

LENOU!

FIRST MINUTE SLEVY
AŽ 21% NA LETNÍ DOVOLENOU!
Kupte si svou letní dovolenou včas, bez stresu,
vybírejte z široké nabídky a navíc ušetřete až 21%
z ceny zájezdu! Neváhejte! Časově omezená nabídka!

Přílepy, okres KM
Zděný RD v lokalitě pod lesem s nádher-
ným výhledem, garáž, menší hospodář-
ské budovy a kůlna, zahrada 480 m2.
Tel.: 603 246 680 N09118

2.480.000 Kč

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Novostavba rodinného domu 4+1 s garáží
a zahradou. Dům je ve výborném stavu, 
nachází se v klidné části na okraji obce. 
V přízemí je zádveří, obývací pokoj s vý-
chodem na terasu navazující na udržova-
nou okrasnou zahradu (367 m2), luxusní 
kuchyňská linka s jídelnou. V domě je 2x 
koupelna (vana, sprchový kout i bidet)
a 2x WC. V 1. patře jsou další 3 pokoje. 
Vytápění je ústřední plynové a v přízemí 
navíc příjemné podlahové. Na dům nava-
zuje vestavěná garáž. Zastavěná plocha 
je 97 m2.
Tel.: 603 246 680 N08700

2.610.000 Kč

Bystřice p./H.Pobočka Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 603 246 680, 577 200 100

Palackého 709
(naproti knihovny)
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HOTOVOST
DO 24 HODIN!

POUKAZ NA POBYT v romantickém
prostředí Hostýnských vrchů v HOTELU 
RUSAVA PRO 2 OSOBY na jednu noc
se snídaní a návštěvou bazénu

POUKAZ NA ROMANTICKOU VEČEŘI
pro 2 osoby v PENZIONU UNO ve Zlíně
v hodnotě 1 000 Kč

POUKAZ NA VEČEŘI pro 2 osoby
v RESTAURACI U DVOU SLUNEČNIC
ve Zlíně v hodnotě 500 Kč

1.místo

Stačí, když vyberete fotku, na které je vyfocen interiér vašeho stávajícího bydlení (tedy 
například obývací pokoj, kuchyně, ložnice, dětský pokoj, koupelna atd.) a pošlete ji na
e-mail: soutez@zvonek.cz, nejpozději do neděle 30.3.2014 do 24:00 hodin. Do předmětu 
napište "NEJ BYDLENÍ 2014". 
Samotná soutěž pak bude probíhat na facebookovém profi lu naší realitní kanceláře 
a to od 1. dubna 2014. Hlasování bude ukončeno o půlnoci 20.4.2014.
Soutěž vyhrává fotka, která získá nejvíce vašich hlasů.

FOTOSOUTĚŽ!
POŠLI FOTKU SVÉHO BYDLENÍ A VYHRAJ!

O NEJ BYDLENÍ 2014

2.místo 3.místo

Podrobná pravidla na www.zvonek.cz

Volejte či pište SMS na tel.: 602 77 22 55

Realitní servis a distribuci tohoto magazínu v této lokalitě
provádí NÁŠ REALITNÍ SPECIALISTA. VOLEJTE TEL.: 603 246 680!

SPĚCHÁTE NA PRODEJ 
NEMOVITOSTI?
IHNED VYKOUPÍME
VÁŠ BYT ČI DŮM
AŽ ZA 90%
TRŽNÍ CENY!

VÝJIMEČNÁ PŘÍLEŽITOST!

VE VAŠÍ OBCI
HLEDÁME KE KOUPI
RODINNÝ DŮM!

Volejte na tel.: 603 246 680

Stav nerozhoduje!
Vyřešíme i váznoucí
dluhy, exekuce,
dědictví, majetko-
právní spory atd. 
Rychlé a diskrétní 
jednání!

Přidejte se k nám na:
facebook.com/zvonek


