
NAŠE REALITNÍ NOVINY 

Vsetín - Hrbová, okres Vsetín
Pozemek o velikosti 2.490 m2 k výstavbě
rodinného domu, situovaný v mírném svahu 
s jihozápadní orientací, výhled na město.
Tel.: 603 246 680 VS00238

1.990.000 Kč

Bánov, okres Uh. Hradiště
Přízemní rodinný dům 3+kk s garáží, za domem 
dvorek s pergolou a menší zahrádka. Zastavěná 
plocha 80 m2, celková plocha parcely 135 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00110

730.000 Kč
GPENB

Zlín - Kostelec, okres Zlín
RD v klidné a žádané lokalitě, rozdělený na
2 samostatné obytné části 2x 3-4+1, 2 garáže, 
2 komory, udržovaná zahrada 355 m2.
Tel.: 603 246 680 590593

3.290.000 Kč
GPENB

ŘÍJEN - LISTOPAD 2018

NOVÉ NADSTANDARDNÍ BYTY

BŘEZNICE u Zlína
Více na str. 5

PRODÁME I VÁŠ BYT,
DŮM, CHATU ČI POZEMEK!

REALITNÍ KANCELÁŘ S TRADICÍ OD ROKU 1992

26 LET 
ZKUŠENOSTÍ

VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Volejte ihned na tel.: 603 246 680



POSLEDNÍC
H

www.visnovysadbreznice.cz       Infolinka: 603 246 680

1.519.200 Kč

Pozemek č. 20
Stavební pozemek o výměře 844 m2, 
cena: 1.800 Kč/m2.

1.675.800 Kč

Pozemek č. 34
Stavební pozemek o výměře 882 m2, 
cena: 1.900 Kč/m2.

1.837.542 Kč

Pozemek č. 55
Stavební pozemek o výměře 1.306 
m2, cena: 1.407 Kč/m2.

1.560.600 Kč

Pozemek č. 28
Stavební pozemek o výměře 918 m2, 
cena: 1.700 Kč/m2.

Visnovysadbreznice.cz
ATRAKTIVNÍ STAVEBNÍ POZEMKY BŘEZNICE U ZLÍNA

Stavební pozemky v lokalitě Višňový sad přímo navazují na zástavbu 
rodinných domů v obci Březnice u Zlína. Jedná se o oázu klidu 
umístěnou v lokalitě s dobrou dopravní dostupností do krajského 
města Zlína, krásnými výhledy do okolí a základní občanskou 
vybaveností (škola, školka, obchod). Stavební pozemky jsou určeny 
pro výstavbu samostatných, řadových a terasových rodinných 
domů. Dokončení inženýrských sítí na podzim 2018.
Poslední 4 volné stavební pozemky!
Na pozemcích můžete stavět již na jaře 2019!

REZERVOVÁNO JIŽ 93%
POZEMKŮ!

VÝHRADNÍ
PRODEJCE:

INVESTOR: ANTILIA SERVIS s.r.o.,
Na Poříčí 1041/12, Praha 1

RE
FE

RE
NC

E

INZERCE



INVENTURA

Tento článek začínám psát na termá-
lech v Laa an der Thaya. Menší rakouské 
město ležící na Dyji těsně u hranic s Mo-
ravou, co byste kamenem dohodili leží 
Hevlín, moravská obec někde uprostřed 
mezi Mikulovem a Znojmem. Proto také 
slyšíte hlavně češtinu – mezi personá-
lem tak 40 %, mezi hosty tak 60 %.

Když jsem tam byl naposledy někdy
v květnu s vnoučaty, přišel ke mně pán 
a ptá se mě: Jak se vám tady, pane Zvo-
nek, líbí? Řekl jsem, že skutečně hodně 
a optal jsem se ho, odkud ví, kdo jsem. 
Byl jsem hodně překvapený. Znám vás 
z vašeho časopisu, jehož jsem pravi-
delným čtenářem. Jsem nějaký ... (jmé-
no znám, ale neuvádím – tímto ho ale 
pozdravuji) z Uherského Hradiště. Vedle 
informací o nabízených nemovitostech 
a rad pro obyčejné lidi se mi nejvíce líbí 
vaše úvodní články, třeba o cestování, 
povídá. A hlavně váš optimismus o tom, 
jak je u nás na Slovácku krásně, dodává.

Ale já si za tím stojím, pokračuji v rozho-
voru. A já s vámi souhlasím. Také jsem 
projel kus světa a vždycky po návratu 
domů rád konstatuji, že málokde na 
světě se mají lidé tak dobře jako tady.
Není to ale zadarmo, doplňuji ho.
O spoustu věcí se zasloužili lidé sami. 
Mnozí přijdou z práce a pokračují doma. 
Pěstují zeleninu, chovají domácí zvířa-
ta… Jo, a také pálí výbornou slivovici, 

skáče mi do řeči. A jiní zase dělají vyni-
kající víno. A další pak jdou ve volném 
čase na fušku, proto i když průměrné 
výdělky tu nejsou nejvyšší, ve výsledku 
patří Slovácko mezi nejkrásnější a nej-
výstavnější kouty Česka. Svědčí o tom 
i skutečnost, že Vesnicí roku se zdejší 
obce stávají nadprůměrně často.

Byl to příjemný rozhovor, který by trval 
ještě dlouho, kdyby mě neodvedl roční 
vnuk, který chtěl znovu do teplé vody.
Vzpomněl jsem si na to nyní v době, 
kdy 2. října 2018 uběhlo přesně 26 let 
od chvíle, kdy jsem zahájil kariéru  „po-
radce“ v oblasti bydlení – výměn bytů, 
prodeje a pronájmu realit, fi nančních
a dalších zprostředkovatelských služeb.
Provést si pořádnou inventuru je hod-
ně těžké, přesné soupisy klientů už ne-
existují. Mohu jen odhadnout, že naší 
databází „prošlo“ téměř neuvěřitelných 
100 tisíc lidí, mnozí opakovaně. A co člo-
věk, to nějaká historie, to osobní příběh. 
Ne každého šlo samozřejmě uspokojit
a dotáhnout danou transakci do konce.
Vždyť prodávající chce prodat co nej-
dráž a kupující koupit co nejlevněji. To je 
zákon trhu, se kterým vy nic neuděláte. 
Můžete jen doporučit, poradit, přesvěd-
čit, nabídnout řešení.

Ale z mnohých klientů se stali osobní či 
rodinní přátelé, z dalších spolupracov-
níci či obchodní partneři. V našich fi r-
mách pracuje většina mých rodinných 
příslušníků. Navíc se jméno ZVONEK 

stalo synonymem pro kvalitní a úspěš-
nou práci v oblasti realit a dalších slu-
žeb. Takže si myslím, že máme být na co 
hrdí.

Samozřejmě – bez vás, našich klien-
tů – bychom to nikdy nedokázali. Bez 
vaší důvěry, spolupráce a třeba i kon-
struktivní kritiky bychom nebyli na trhu
a vy byste nemohli číst tyto řádky. Pro-
to vám patří největší poděkování. Rádi 
vás zase v našich kancelářích uvidíme
a věřím, že vaše očekávání nezklameme.

Dr. Miroslav Zvonek

PS. Koncem listopadu to bude zase 15 
let od otevření vzorového domu a no-
vých kancelářských prostor Agentury 
Zvonek ve Zlíně, v ulici Pod Nivami. Ale
o tom až v příštím čísle našeho časopisu.

Naši nabídku nemovitostí naleznete i na facebooku.
Sledujte aktuální informace ze světa realit.

Děkujeme panu Miroslavu Zvonkovi za velmi profesionální 
a zároveň lidský přístup při vyřizování věškeré agendy při 
zakoupení bytu. Opravdu naprostá spokojenost, ve všech 
směrech. Budeme vaši realitní kancelář doporučovat.
Ještě jednou velké díky a přejeme hodně 
úspěchů v další práci a hodně zdraví
a štěstí celé Vaší rodině.
Marcela a František B.

Makléř Mgr. Miroslav Zvonek
tel.: 605 981 494, miroslav@zvonek.cz

www.facebook.com/zvonek

Dobrý den pane Řího, chtěla bych Vám touto cestou 
velmi poděkovat za zprostředkování hypotečního úvěru 
a zároveň té nejlepší možné varianty pro mě. Byla jsem 
s vámi nadmíru spokojená. Rychlé, vstřícné a ochotné 
jednání a dokonce jste hlídal za mě termíny 
a dokumenty ke kompletnímu zpracování. 
Vaší práce si cením a přeji Vám mnoho 
úspěchů. Andrea N.

Makléř Bc. Petr Říha
tel.: 734 649 782, riha@zvonek.cz

Rádi bychom touto cestou poděkovali p. Kateřině Kolomazníkové 
za její skvělou a profesionální práci. Jsme potěšeni, že jsme 
mohli být Vašimi klienty. Naprostá spokojenost s kvalitně
a odborně provedenou prací. Profesionální přístup, 
spolehlivost, rychlost, bezproblémová realizace. 
Ještě jednou moc díky Katko za vše, jste profík 
a báječnej člověk. Určitě Vás budeme všem 
doporučovat! Monika

Makléřka Kateřina Kolomazníková
tel.: 603 246 685, kolomaznikova@zvonek.cz

Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za osobní a velice 
vstřícný přístup při pořizování nového bytu. Jak prohlídka 
bytových prostor, tak všechny informace od Vás nám pomohly 
v rozhodování. Uvítali jsme i časový harmonogram bez prodlev 
i bezproblémové předání bytu. Líbila se nám 
spolupráce s Českou spořitelnou, kdy jste 
spoustu agendy vyřídil za nás. 
Hezký den. Dagmar V.

Makléř Jiří Tomaňa
tel.: 734 750 933, tomana@zvonek.cz

REZERVOVÁNO JIŽ 93%
POZEMKŮ!
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Náš realitní cykloteam, který se zúčastnil závodu Zlínská 50: 
zleva - Michal Bartl, Kačka Bartlová, Miroslav Zvonek, Eliška 
Zvonková, Stanislav Srovnalík, Filip Zvonek, Jana Hauserová

ZE ŽIVOTA AGENTURY

Na cyklistické závody Zlínská 50 jsme vyslali početný 
realitní tým. Náš závodník Stanislav Srovnalík vybojoval 
ve své kategorii hezké 12. místo.

Prezentační stánek jsme měli i na zlínském Garden food 
festivalu na začátku září. Naši realitní makléři s úspěchem 
nabízeli dětem i dospělým malování na obličej.

Naše kolegyně Jana Hauserová, vášnivá amatérská 
kuchařka, si vyzkoušela, jaké je to vařit před početným 
publikem na Garden food festivalu ve Zlíně.

V srpnu se ve Zlíně konal Evropský festival Route 66 
se spoustou zajímavých akcí, přednášek a koncertů. 
Magazín Zvonek byl jeho mediálním partnerem.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA PODOBNÝCH AKCÍCH I S VÁMI!
4



Více informací na www.zvonek.cz   |   Infolinka: 603 246 680

Hledáte příjemné bydlení v atraktivní 
lokalitě v zeleni s dostupností do 8 minut 
do centra Zlína? Láká vás bydlení v novém 
bytovém domě s předzahrádkou, velkými 
terasami a parkovacím stáním?

Připravujeme výstavbu nových nadstandardních 
bytů v atraktivní lokalitě obce Březnice u Zlína. 
Celkem v lokalitě vznikne 6 bytových domů, kdy 
krajní, zrcadlově otočené domy budou tvořit 
vždy 3 samostatné byty o velikostech 2+kk a 3+kk
a prostřední domy bude tvořit byt o velikosti 6+kk. 

Ke každému bytu je k dispozici terasa nebo 
předzahrádka. Rovněž je možné přikoupit až 3 
parkovací místa v ceně od 121.000 Kč. Předpokládané 
dokončení projektu je červen 2020. Obec Březnice 
poskytuje komfortní občanskou vybavenost 
(potraviny, škola, školka, hospoda, sportovní areál) 
a výbornou dostupnost do centra Zlína - pouze 6 
km/8 minut jízdy. Lokalita poskytuje klidné bydlení
v přírodě na dosah od centra Zlína.

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

BYTOVÉ DOMY
BŘEZNICE

5



POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
J. Stancla 151 (u bočního vchodu pasáže Slunce)

ING. JIŘÍ TOMAŇA
realitní makléř Uherské Hradiště
tel.: 603 246 680, e-mail: tomana@zvonek.cz

Březolupy, okres UH
Rodinný dům (dříve řeznictví). V centru 
obce s prostornou zahradou, která se dá 
využít jako stavební místo.
Tel.: 603 246 680 511063

1.170.000 Kč

GPENB

2.290.000 Kč

3+1 Uherské Hradiště, okres UH
Byt 3+1 v panelovém domě, lokalita Štěp-
nice, OV, 75 m2, v původním a udržovaném 
stavu, lodžie, 4.p s výtahem.
Tel.: 603 246 680 588283

SLEVA!

GPENB

900.000 Kč

Babice, okres UH
Pozemek určený k výstavbě, šířka 12,5 m, 
plocha 1.766 m2, situován ve stávající zá-
stavbě na rovině, IS v dosahu.
Tel.: 603 246 680 555303

SLEVA!

Újezdec u Osvětiman, okres UH
Ve výhradním zastoupení nabízíme k pro-
deji rodinný dům v započaté rekonstrukci 
v obci Újezdec, dispozičně 4+1 do tvaru 
písmene L. Dům je částečně podsklepe-
ný, má jedno nadzemní podlaží, okna má 
kastlová. Střecha sedlová, podkroví je 
nevyužité. K domu náleží prostorný dvůr, 
přecházející do zahrady s vybudovanou 
terasou. Zahrada je svažitá a osázena 
ovocnými stromy. Parkování je možné 
před domem nebo v garáži.

Tel.: 603 246 680 UH00179

890.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

4+1 Uherské Hradiště, Stará Tenice, okres UH
Byt 4+1 ve 4.NP revitalizovaného panelo-
vého domu s výtahem. Dispozice bytu: 
zádveří se vstupem na chodbu a do sa-
mostatné šatny, chodba, koupelna s va-
nou a samostatným WC v původním stavu 
- umakartové jádro, kuchyně s jídelnou, 
obývací pokoj, lodžie, ložnice, 2x dětský 
pokoj. Do domu je bezbariérový přístup. 
Plocha bytu činí 75 m2. K bytu náleží pro-
storný sklep. Panelový dům prošel kom-
pletní revitalizací. Vytápění bytu a ohřev 
teplé vody je zabezpečen vlastním plyno-
vým kotlem.
Tel.: 603 246 680 537833

2.750.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Boršice, okres UH
Dvougenerační dům se 2 samostatnými 
vchody spojen prosklenou verandou. Hospo-
dářské budovy s možností průjezdu na dvůr.
Tel.: 603 246 680 UH00234

GPENB

1.495.000 KčSLEVA!

375.000 Kč

Stupava, okres UH
Pozemek o ploše 7.700 m2, na pozemku je 
možno vybudovat studnu. Elektřina je v 
dosahu cca 200 m.
Tel.: 603 246 680 UH00222

395.000 Kč

Uh. Ostroh - Kvačice, okres UH
Oplocená zahrada 620 m2 v místní části Kva-
čice, v přední části zahrady jsou hospodářské 
budovy, elektřina 220 i 380 V, skleník, studna.
Tel.: 603 246 680 UH00197

Pro své klienty lékaře hledám rodinný dům 
v Uh. Hradišti k přestavbě na zubní ordinaci. 

Spěchá, prosím nabídněte!

Kudlovice, okres UH
RD 3+1 po rozsáhlé rekonstrukci (nová 
střecha, fasáda, plastová okna, odpady, 
atd.), klidná část obce, parcela 421 m2.
Tel.: 603 246 680 552413

GPENB

1.650.000 KčNOVINKA! 2.250.000 Kč

2+1 Uherské Hradiště, centrum, okres UH
Byt 2+1 na tř. Maršála Malinovského, 3.p/10, 
plocha 52 m2, výtah, balkon, po rekon-
strukci před 6 lety, dům po revitalizaci.
Tel.: 603 246 680 580583

NOVINKA!

GPENB

6



POBOČKA UHERSKÝ BROD
Masarykovo nám. 102

ROBERT MAJOR
realitní makléř Uherský Brod
tel.: 603 246 680, e-mail: major@zvonek.cz

Pro své velmi dobré klienty hledám
rodinné domy k rekonstrukci v okolí 

Uherského Brodu. Klienti platí hotově!

Bánov, okres UH
Nabízíme k prodeji rodinný dům o veli-
kosti 3+kk s garáží v krásné obci Bánov 
blízko Uherského Brodu. Dům je přízem-
ní z cihlového zdiva, za domem dvorek 
s pergolou a menší zahrádka. Zastavěná 
plocha 80 m2. Celková plocha parcely 
činí 135 m2. Topení - tuhá paliva, elek-
trické přímotopy, možnost připojení 
plynového kotle, přípojka před domem. 
Voda - obecní vodovod. U domu je bez-
problémové parkování na nájezdu do 
garáže či v garáží. Dům je volný ihned.

Tel.: 603 246 680 UH00110

730.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Bojkovice, okres UH
Krásná chata v Bojkovicích, ul. u Potoka, 
parcela 670 m2, pozemek disponuje pří-
vodem elektřiny + vlastní voda ze studny.
Tel.: 603 246 680 UH00240

610.000 Kč

Starý Hrozenkov, okres UH
Přízemní, samostatně stojící rodinný 
dům v centru Starého Hrozenkova. Hlav-
ní vchod do domu vede do centrální, 
větší místnosti s kuchyňským koutem 
a kamny, odkud se dále dostaneme do 
levé a pravé oddělené místnosti, které 
slouží jako ložnice nebo obývací pokoj. 
V zadní části domu se pak nachází kou-
pelna a toaleta. Přímo na dům dále na-
vazuje kotelna, garáž a dílna. Atmosféru 
rodinného domu pak podtrhuje oplo-
cená velká zahrada s ovocnými stromy 
a kompletním zázemím pro chov slepic.
Tel.: 603 246 680 UH00252

1.300.000 Kč

GPENB

SLEVA!

Korytná, okres UH
Prostorný, starší patrový dům v původ-
ním stavu, u kterého je nutná rekon-
strukce, parcela 1.520 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00242

GPENB

860.500 KčSLEVA!

VYŘÍDÍME VÁM 
VÝHODNOU
HYPOTÉKU!

VÍCE NA
TEL.: 603 246 680

Bojkovice, okres UH
Patrový rodinný dům 4+1, nové elektrické 
rozvody v mědi, topení ústřední na tuhá pa-
liva, plyn před domem, zahrada cca 600 m2.
Tel.: 603 246 680 N11159

GPENB

1.255.000 Kč

PO - PÁ od 10 do 15 hodin

Navštivte nás v naší kanceláři:
Uherský Brod,
Masarykovo nám. 102

 BYDLENÍ
 FINANCOVÁNÍ
 PORADENSTVÍ

ZVAŽUJETE PRODEJ ČI KOUPI NEMOVITOSTI
V UHERSKÉM BRODĚ A OKOLÍ? OBRAŤTE SE NA NAŠE SPECIALISTY! 
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NÁŠ TIP!  Máte dům či byt, mohli byste celý nebo část pronajímat, ale máte 
strach z problémů, proto ho raději necháváte prázdný? 
NAŠE ŘEŠENÍ: Dejte nám objekt do SPRÁVY PRONÁJMŮ a začněte vydělávat.
O všechno ostatní se postaráme MY.

CHCETE PRODAT NEMOVITOST A SOUČASNĚ 
KOUPIT JINOU KDEKOLIV V ČR?
Známe optimální řešení! Problémy svěřte odborníkům.

1. Vyberte si makléře, který je vám sympatický a má dobré reference na www.zvonek.cz.
2. Domluvte si schůzku a proberte možnosti řešení - nechejte si poradit.
3. Důkladně s makléřem prohlédněte prodávanou nemovitost (chatu, chalupu, rodinný dům, byt,

 pozemek atd.), proberte všechny právní souvislosti a dohodněte se na nabídkové ceně.
4. Uzavřete oboustranně výhodnou smlouvu.
5. Domluvte si, kde bude všude vaše nemovitost inzerována (realitní magazín, internet, vývěsky,  

         noviny, fi remní databáze, sociální sítě) a jak se o vás a vaši nemovitost bude zprostředkovatel starat.
6. Uveďte nemovitost do co nejlepšího stavu, uklizená a na prodej připravená nemovitost vždy

 dělá lepší dojem.
7. Zajímejte se o průběh prodeje a buďte s makléřem ve stálém kontaktu.
8. Po zajištění kupujícího důkladně prověřte všechny okolnosti a podmínky budoucí kupní smlouvy.
9. Po dokončení prodeje nezapomeňte ukončit všechny smluvní vztahy - např. dodávky vody,    

 energií, přehlášení bydliště, pokud ho někdo v prodávaném objektu měl, odhášení nemovitosti  
  na fi nančním úřadu apod. 

 603 246 680

Pokud prodáváte ve Zlínském kraji, doporučujeme tento postup:

Bc. Petr Říha
hypoteční makléř
Zlín, tř. Tomáše Bati 199
 734 649 782
e-mail: petr.riha@gpf.cz

Zajistím vám

Lidé před vámi, díky porovnání
a pečlivému výběru nejvýhodnější hypotéky, ušetřili na úrokové sazbě
v průměru 0,5 %, což jsou v součtu za dobu trvání hypotéky stovky 
tisíc korun. Kontaktujte mě a ušetřete také.
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Představujeme vám makléře měsíce

Paní Bohuslava Vitekerová pat-
ří mezi zkušené realitní makléře 
působící v regionu Uherského 
Brodu a Uherského Hradiště. 
Zeptali jsme se jí, proč ji práce 
v realitách baví i na aktuální si-
tuaci na realitním trhu.

Co vás přivedlo k práci realitní 
makléřky? 
Když jsem končila ve školství, 
kde jsem byla zvyklá pracovat 
s  lidmi, chtěla jsem dál uplat-
ňovat své zkušenosti. Práce 
realitního makléře se mi zdála 
vhodná nejen jako příležitost 
pro komunikaci s lidmi, ale také 
jsem mohla využít své znalos-
ti a dovednosti. Jako makléř je 
třeba mít odborné technické, 
právnické, informační znalosti 
alespoň na minimální úrovni. 
A  zodpovědnost, svědomitost 
a slušné jednání a vystupování.

Myslíte si, že je právě teď 
dobrá doba na prodej nemo-
vitosti? 
Otázka, zda je vhodná doba 
pro prodej nemovitosti, zá-
visí na úhlu pohledu. Z pra-
xe vím, že mnoho lidí nechce 
prodat nemovitost, která je 
roky prázdná, neobydlená
a chátrá. Svoji neochotu k pro-
deji zdůvodňují tím, že nemo-

vitost “drží pro děti a vnuky“. 
Ale upřímně – budou o to děti 
stát? Někteří lidé jsou neroz-
hodní a nemohou se k prodeji 
odhodlat, jiní jsou zaneprázd-
nění a odkládají prodej “až 
budou mít čas“. Všem těmto 
lidem naše RK Zvonek nabízí 
své služby a doporučení: nevá-
hejte, vhodný čas je právě teď.
A to z  následujících objektiv-
ních důvodů: prodejní ceny 
jsou na vysoké úrovni, zájem-
ců o koupi nemovitosti je dost, 
banky poskytují hypotéky, kte-
ré jsou pro mnoho lidí zatím 
dostupné. A pro vás prodáva-
jící jsou tu ještě osobní důvo-
dy, proč prodat nyní: zbavíte se 
starostí o nemovitost, kterou 
neužíváte a která časem schá-
zí, budete mít víc času, získáte 
peníze, které můžete použít 
pro sebe, své záliby, výlety, do-
volenou.

O jaké nemovitosti je nyní nej-
větší zájem?
Podle mých zkušeností mla-
dí lidé převážně hledají byty 
2+1 až 3+1 nebo stavební po-
zemky. Tito lidé jsou ochotni 
do svého bydlení investovat
2 až 3 mil. Kč s tím, že si zajistí 
vlastní bydlení novou výstav-
bou nebo rekonstrukcí. Lidé ve 

zralejším věku se převážně za-
jímají o rodinné domy s cenou 
1 až 2 mil. korun. Samozřejmě 
záleží na lokaci, dostupnos-
ti služeb a technickém stavu
nemovitosti. 

Co byste svým klientům přála?
Aby obě strany – prodávající
i kupující – odcházely z  naší 
kanceláře spokojeny s  poci-
tem, že uzavřely dobrý obchod.

Proč by se klienti měli obrátit 
právě na vás? 
Především proto, že naše rea-
litní kancelář působí na realit-
ním trhu již více než 26 let. Za 
tu dobu se nám podařilo získat 
mnoho zkušeností, které je 
možné využít i při prodeji vaší 
nemovitosti. Dalším důvodem 
může být i fakt, že práce realit-
ního makléře mne baví a napl-
ňuje. A když člověka něco baví 
a má za sebou silného partne-
ra, jako je realitní kancelář Zvo-
nek, úspěch je zaručen. Pokud 
zvažujete prodej či koupi ne-
movitosti v Uherském Brodě či 
okolí, neváhejte se na mne ob-
rátit! Velmi ráda vám pomohu 
s řešením jakékoliv životní situ-
ace, která je spojena s koupí či 
prodejem nemovitosti. Těším 
se na osobní setkání!

BOHUSLAVA
VITEKEROVÁ
realitní makléřka
pro oblast Uh. Brod

tel.: 732 234 856
vitekerova@zvonek.cz

NAŠE POBOČKY

INFOLINKA:

 603 246 680

 577 200 100

 www.zvonek.cz

Zlín

Uh. Hradiště

Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.

Vsetín
Naše realitní noviny, č. 4/2018
Říjen - Listopad 2018
Vychází 11.10.2018

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

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

MAKLÉŘKA BOHUSLAVA VITEKEROVÁ PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁ:
BYTY 2+1, 3+1 
V UHERSKÉM 
BRODĚ

pro klienty s hotovostí,
i v původním stavu,
v ceně do 2.500.000 Kč

RODINNÝ
DŮM SE
ZAHRADOU

novější i v původním stavu, 
kdekoliv v okr. Uh. Hradiště,
v ceně do 4.900.000 Kč

STAVEBNÍ
POZEMEK
ČI ZAHRADU

v dosahu do 10 km od
Uh. Brodu, možnost výstavby RD,
v ceně do 1.499.000 Kč
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POBOČKA OTROKOVICE
Náměstí 3. května 1342 (vedle policie)

PETR ŘEZNÍČEK
realitní makléř Otrokovice
tel.: 603 246 680, e-mail: reznicek@zvonek.cz

Můj klient koupí byt 2+1 nebo 3+1 v Otrokovicích
a Napajedlích s balkonem, i v původním stavu.

Klient vaši cenu akceptuje!

2+1 Napajedla, okres ZL  
Nabízíme prodej bytu 2+1, který se nachá-
zí na ulici Jiráskova v Napajedlích. Bytová 
jednotka se nachází ve 2.NP, má plastová 
okna, jinak je v původním stavu a je nut-
ná rekonstrukce. Byt má celkovou plochu 
63.53 m2 a skládá se z kuchyně (10,21 m2), 
obývacího pokoje (17,01 m2), ložnice (14,55 
m2), koupelny (3,58 m2), chodby (5,85 m2), 
wc (1,44 m2) a předsíně (2,3 m2). Součástí 
je i sklep (8,59 m2). Dům je po revitalizaci,
v dosahu veškeré občanské vybavenosti 
Na nemovitost lze čerpat veškeré � nanco-
vání, vše zajistíme.
Tel.: 603 246 680 583123

PENB

1.300.000 KčNOVINKA!

12.500 Kč/měs.

Otrokovice, Jana Žižky, okres ZL
Nebytové prostory v nově vybudovaném 
polyfunkčním domě Modrá husa, kance-
lář 102 m2 ve 3. NP, parkování u domu.
Tel.: 603 246 680 555313

NOVINKA!

CPENB

490.000 Kč

Napajedla, okres ZL
Zděná chata s terasovitou zahradou 611 m2, 
podsklepená, přivedena elektřina 400 V, na 
pozemku rozvod společné vody, septik.
Tel.: 603 246 680 582173

PENB

4+kk Otrokovice - Hlavní, okres ZL 
Nabízíme ke koupi byt 4+kk v lokalitě 
Otrokovice - ul. Hlavní. Byt se nachází
v 8. patře revitalizovaného domu. Byt se 
skládá ze vstupní chodby s šatnou, obý-
vacího pokoje s výstupem na lodžii a ku-
chyňským koutem, dvou ložnic, koupelny, 
WC, pracovny a sklepa. U domu je k dis-
pozici parkoviště. Byt je v původnějším 
stavu, vhodný k úpravám a přebudování 
dle představ klienta. Na koupi lze čerpat 
všechny úvěrové zdroje.

Tel.: 603 246 680 566023

2.049.000 KčNOVINKA!

CPENB

245 Kč/m2/měs.

Kroměříž, okres KM
Dlouhodobý pronájem obchodních prostor 
303 m2 v nově vybudovaném obchodním 
centru Rejdiště u OC Kau� and, od 1.2.2019.
Tel.: 603 246 680 583473

NOVINKA!

CPENB

2.490.000 Kč

3+kk Otrokovice - Hlavní, okres ZL
Byt 3+kk po kompletní vkusné rekonstruk-
ci, balkon, 4.p/11, 63 m2, nová kuchyňská 
linka, nová koupelna, OV.
Tel.: 603 246 680 583113

SLEVA!

GPENB

Napajedla, Palackého, okres ZL
Pronájem nebytových prostor (45 m2),
v přízemí nově postavené budovy v centru 
města u velmi frekventované komunikace.
Tel.: 603 246 680 565813

CPENB

5.000 Kč/měs.

Halenkovice, okres ZL
Krásný stavební pozemek v Halenkovi-
cích (7 km od Napajedel, 11 km od Otro-
kovic a od Starého Města), jehož výměra 
je 2.766 m2 a je možné ho rozdělit na tři 
samostatné stavební pozemky. Majitelka 
již má vypracovaný projekt na zhotovení 
komunikace na pozemku pro případné 
rozdělení na více stavebních pozemků.
K pozemku jsou přivedeny inženýrské 
sítě. Pozemek je na okraji obce v klidné 
lokalitě s nádherným výhledem. V obci je 
plná občanská vybavenost (škola, školka, 
obchody, pošta, atp.).
Tel.: 603 246 680 ZL01244

2.120.000 KčSLEVA!

Otrokovice, okres ZL
Prostorný, vícegenerační dům v klidné lo-
kalitě Újezdy. Má dvě nadzemní podlaží (2x 
3+1), sklepní dílna, garáž, parcela 455 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL01179

4.890.000 KčSLEVA!

GPENB

2.750.000 Kč

3+1 Otrokovice - Kvítkovice, okres ZL
Prostorný zděný byt 3+1 v příjemné a klid-
né lokalitě, plocha 86 m2, 2.p/4, venkovní 
žaluzie, prodej včetně vybavení.
Tel.: 603 246 680 ZL01304

NOVINKA!

GPENB
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POBOČKA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ul. Čs. brigády 82 (100 m nad autobusovou zastávkou u Alberta)

DAGMAR DZURIKOVÁ
realitní makléřka Bystřice pod Hostýnem/Holešov
tel.: 603 246 680, e-mail: dzurikova@zvonek.cz

Prodám výhodně i váš dům, byt i pozemek
v Bystřici pod Hostýnem a Holešově.

VYUŽIJTE MÝCH DLOUHOLETÝCH ZKUŠENOSTÍ!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Rozlehlá patrová vila na ul. Palackého se 
zahradou o výměře cca 600 m2 v klidné 
lokalitě poblíž centra města, garáž.
Tel.: 603 246 680 572323

PENB

2.500.000 KčSLEVA!

Kojetín, okres PŘ
Dům před rekonstrukcí s dvorkem v cen-
tru města. Je v původním stavu o nynější 
dispozici 4+1. Plocha parcely 246 m².
Tel.: 603 246 680 573823

PENB

929.000 KčSLEVA!

Holešov, okres KM
Dům na náměstí, se dvěma byty o veli-
kosti 2+kk (2x 55 m2). Po celkové revitali-
zaci, nové rozvody, zateplení střechy.
Tel.: 603 246 680 566893

2.440.000 Kč

PENB

SLEVA!

Rusava, okres KM
RD 3+kk se zahradou 672 m2 a terasou, vytá-
pění kotlem na TP, voda obecní, kanalizace, 
vhodný k trvalému bydlení nebo rekreaci.
Tel.: 603 246 680 512603

1.850.000 Kč

PENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Prodej řadové garáže na okraji města, lo-
kalita Na Cihelně, velikost garáže 24 m2, 
nová elektřina s vlastním odpočtem.
Tel.: 603 246 680 582363

130.000 KčNOVINKA!

Dobrotice, okres KM
Stavební pozemek pro bydlení v atraktivní 
lokalitě u zámeckého parku, plocha pozem-
ku 970 m2, šířka 25 m, délka 38 m, veškeré IS.
Tel.: 603 246 680 593133

1.264.000 KčNOVINKA!

Kelč, okres VS
Zemědělská usedlost Komárovice. K by-
dlení i podnikání. Obytná část po rekon-
strukci. Pozemky 3.334 m2.
Tel.: 603 246 680 566713

PENB

Info v RK

Kelč, okres VS
Dům se zahradou v centru obce, v původ-
ním stavu s nynější dispozicí 2+1. Nabízí se 
rekonstrukce dle vlastních představ.
Tel.: 603 246 680 563623

Info v RK

PENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Oplocená zahrádka 240 m2, vhodná k re-
kreaci, možnost výstavby chatky, studna, 
poblíž sídliště, vedle parku Zahájené.
Tel.: 603 246 680 567643

98.000 KčSLEVA!

Podhradní Lhota, okres KM
Samostatný RD se zahradou v obci Podhrad-
ní Lhota, 13 km od Bystřice pod Hostýnem. 
Přízemí je kompletně zrekonstruováno a celé 
horní patro je před rekonstrukcí. Dům má 
nová plastová okna, dveře, nová zateplená 
fasáda. Dispozice: v přízemí útulného domu 
se nachází zádveří, chodba, obývací pokoj
s krbem spojený s kuchyni a jídelnou
a s výstupem na terasu, dětský pokoj, ložnice 
a koupelna. V podkroví jsou tři pokoje, kou-
pelna a kuchyně. K domu patří garáž, dílna. 
Výhodou je, že dům má dva samostatné vcho-
dy pro případné využití pro 2 bytové jednotky.
Tel.: 603 246 680 595053

2.560.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Rusava, okres KM
Nabízíme zděnou chatu na vlastním po-
zemku s příjezdem po zpevněné cestě 
až k objektu, bezproblémové parkování. 
Dispozice: v suterénu 2x pokoj a technická 
místnost, v 1.NP vstupní chodba, koupel-
na s vanou a WC (ohřev vody lázeňskými 
kamny), obývací pokoj s krbovými kamny 
a kuchyně. Ve 2.NP se nachází dva pokoje 
s balkonem. V blízkosti je vyhlášené ohří-
vané koupaliště, přehrada, hřiště, auto-
busová zastávka, restaurace a potraviny 
a všudypřítomné lesy hostýnských vrchů.

Tel.: 603 246 680 595453

1.890.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Dobrotice, okres KM
Zasíťovaný stavební pozemek 789 m2, veš-
keré inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, 
elektřina) přivedeny k hranici pozemku.
Tel.: 603 246 680 571993

1.028.000 Kč
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LUHAČOVICE SLAVIČÍN
VALAŠSKÉ KLOBOUKY BRUMOV-BYLNICE

ZAJISTÍME VÁM VÝHODNÝ
A BEZPEČNÝ PRODEJ VAŠEHO DOMU, 

BYTU ČI POZEMKU ve Valašských 
Kloboukách, Brumově-Bylnici.

Info v RK

Smolina u Val. Klobouk, okres ZL
Pozemek 547 m2 na okraji obce Smolina, 
3 km od Valašských Klobouk. V dosahu je 
elektřina, plyn, krásné místo na rovině.
Tel.: 603 246 680 ZL01145

Brumov-Bylnice, Zátiší, okres ZL
Rodinný dům se zahradou, o celkové roz-
loze 1.355 m2, v městské části Brumov. 
Dům se prodává včetně vybavení. V klid-
né a hezké lokalitě. Ústřední plynové to-
pení v kombinaci s elektrickým topením.
V přízemí se nachází kuchyně, spíž, obý-
vák, ložnice, koupelna a wc. V chodbě jsou 
vestavěné skříně. Širokým schodištěm se 
dostaneme do podkroví. Zde jsou dva vel-
ké pokoje. Dům je podsklepený. U domu 
je samostatná garáž s montážní jámou + 
samostatná kancelář. Zahrada je rovinatá, 
poslední parcela zahrady je ve svahu.
Tel.: 603 246 680 587963

PENB

2.800.000 KčNOVINKA!

Slavičín, okres ZL
Dům v atraktivní lokalitě v ul. K Hájen-
kám, poblíž centra města. Dům je ve velmi 
dobrém technickém stavu. Dům je vhodný
k bydlení nebo ke komerčním účelům. 
K dispozici jsou 3 prostorné místnosti, 
sociální zařízení, technické zázemí. Dům 
je zcela funkční, pro bydlení jsou nutné 
stavební úpravy. Při menší stavební úpra-
vě vjezdu lze zaparkovat jedno auto před 
domem. Pozemek má celkem 123 m2 z toho 
pozemek před domem má 17 m2. Více in-
formací poskytne makléřka nemovitosti.
Tel.: 603 246 680 552343

PENB

1.149.000 KčSLEVA!

Luhačovice, Branka, okres ZL
Exkluzivní pozemek v lázeňském městě 
Luhačovice na klidném místě obklopený 
zelení a vzrostlými stromy, přitom však 
v těsné blízkosti centra města s dostup-
ností veškerých služeb. Součástí prodeje 
je stavební parcela včetně nově vybudo-
vaných inženýrských sítí (komunikace, ka-
nalizace, vodovod, plyn a elektřina). Poze-
mek je možné zakoupit v celku (2.200 m2), 
případně jej rozdělit na dvě parcely o veli-
kosti cca 1.000 m2 a cca 1.200 m2. Pozemek 
nabízí krásné výhledy do okolí, orientace 
pozemku je na jihozápadní stranu.
Tel.: 603 246 680 ZL01321

od 2.999.000 KčNOVINKA!

Luhačovice, Antonína Slavíčka, okres ZL
Rodinný dům 4+1 s velkou zahradou
v klidné části lázeňského města s krásným 
výhledem, zahrada 1.200 m2  s bazénem.
Tel.: 603 246 680 ZL01090

2.498.000 Kč

GPENB

SLEVA!

BC. ZUZANA
MORAVČÍKOVÁ

moravcikova@zvonek.cz

BOHDANA
MACHÁČOVÁ
machacova@zvonek.cz

CHCETE ZNÁT TRŽNÍ HODNOTU
VAŠEHO BYTU ČI DOMU?

Zajistíme vám odhad ceny nemovitosti 
ZDARMA do 24 hodin.

BC. ZUZANA
MORAVČÍKOVÁ

moravcikova@zvonek.cz

BOHDANA
MACHÁČOVÁ
machacova@zvonek.cz

Zajistíme vám odhad ceny nemovitosti 

machacova@zvonek.cz

CHCETE ZNÁT TRŽNÍ HODNOTU

Zajistíme vám odhad ceny nemovitosti 

moravcikova@zvonek.cz

Valašské Klobouky, okres ZL
3 domy poblíž centra města, parcela 940 
m2, zast. plocha 437 m2, ideální pro pře-
stavbu na bytové jednotky, výrobu, atd.
Tel.: 603 246 680 ZL01130

3.700.000 Kč

GPENB

SLEVA!

Pozlovice, okres ZL
Penzion s restaurací/motorestem na 
okraji Luhačovic, cca 500 m od přehrady,
v přírodě s krásným výhledem do okolí.
Tel.: 603 246 680 581833

23.000.000 Kč

GPENB

NOVINKA!
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POBOČKA VSETÍN
Mostecká 361 (budova Telefonica O2 - přízemí)

LIBUŠE MARTINKOVÁ
realitní makléřka Vsetín
tel.: 603 246 680, e-mail: martinkova@zvonek.cz

Pro mladou rodinu hledám ke koupi
 rodinný dům či dřevěnici ve Vsetíně

a okolí. Prosím nabídněte!

Valašské Klobouky, okres ZL
Domek s hospodářskou částí, dvorem a za-
hradou (celkem 330 m2) v historické části 
města poblíž náměstí, určen k rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 586353

750.000 Kč

GPENB

Valašské Klobouky, okres ZL
Rodinný dům typu Okal, garáž, dispozice 
4+1, možnost vestavby v podkroví, zahra-
da o výměře 678 m2, skleník.
Tel.: 603 246 680 VS00211

2.350.000 Kč

DPENB

1.990.000 Kč

Vsetín, Hrbová, okres VS
Pozemek 2.490 m2 situovaný v mírném 
svahu s jihozápadní orientací, výhled na 
město, k výstavbě rodinného domu.
Tel.: 603 246 680 VS00238

NOVINKA! Info v RK

Malá Bystřice, okres VS
Pozemky 6.372 m2 s původní stavbou RD 
(s číslem popisným, určená k demolici), 
rozestavěnou a zemědělskou stavbou.
Tel.: 603 246 680 VS00220

NOVINKA! 590.000 Kč

Janová, okres VS
Pozemek 580 m2 v klidné části údolí nabí-
zí po demolici původního stavení pěknou 
osluněnou stavební parcelu.
Tel.: 603 246 680 VS00115

NOVINKA! 490.000 Kč

Vsetín - Rybníky, okres VS
Pozemek 427 m2 před bytovým domem, dle 
ÚP zahrnut v ploše pro bydlení, občanskou 
vybavenost, výrobní a nevýrobní služby.
Tel.: 603 246 680 VS00237

NOVINKA!

Vsetín - Bobrky, okres ZL
Pozemek pro komerční výstavbu
v atraktivní lokalitě Vsetín - Bobrky
o výměře 11.167 m2. Pozemek je situován 
na rovině a je z hlediska územního plánu 
veden jako plocha navržená k zástavbě
s využitím pro výrobu, skladování atd.

Tel.: 603 246 680 VS00247

4.500.000 KčNOVINKA! Info v RK

Vsetín - Bobrky, okres VS
Stavební parcely na okraji Vsetína, jižní 
svah, kompletně zasíťované, MHD, výmě-
ry parcel od 750 m2 do 1.200 m2.
Tel.: 603 246 680 N09596

2+1 Vsetín - Jasenická, okres VS
Byt 2+1 v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka je v zachovalém stavu a po re-
vitalizaci. Cihlový dům se nachází v klid-
né a žádané lokalitě Vsetín - Luh l. Byt je 
udržovaný, jádro je zděné z plných cihel, 
podlahy PVC a dřevěné parkety po reno-
vaci, okna bytu jsou orientována jak na 
V tak na Z. K bytu náleží 2 sklepní kóje.
V blízkosti je veškerá občanská vyba-
venost - MŠ, škola, obchodní centrum, 
hřiště, nemocnice, výborná dopravní do-
stupnost, centrum města 5 min. Zařídíme 
výhodné � nancování.
Tel.: 603 246 680 VS00240

PENB

1.300.000 KčNOVINKA!

Hošťálková, okres VS
Komerční areál na pozemku 12.883 m2 na okraji 
obce, administrativní budova, 2 výrobní haly, 
skladovací, manipulační a parkovací plocha.
Tel.: 603 246 680 VS00187

22.300.000 Kč

GPENB

1.160.000 Kč

2+1 Karolinka, okres VS
Byt 2+1 v původním stavu v panelovém 
domě po revitalizaci, velká lodžie, vhod-
ný byt i k rekreačnímu využití.
Tel.: 603 246 680 VS00248

PENB

NOVINKA!

Velké Karlovice, Kasárna, okres VS
Rekreační chata v lyžařském areálu Kasárna, 
Javorníky, CHKO Kysuce (Sk). Původní dřevo-
stavba byla v roce 2002 část. zrekonstruována.
Tel.: 603 246 680 594603

1.950.000 Kč

GPENB

NOVINKA!
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POBOČKA ZLÍN
třída Tomáše Bati 199 (vedle Potrefené husy)

BC. PETR ŘÍHA
realitní makléř Zlín
tel.: 603 246 680, e-mail: riha@zvonek.cz

Pomůžu vám s prodejem vašeho bytu
a domu na Zlínsku. Aktuálně hledám pro 

klienta byt 3+1 ve Zlíně v jakémkoliv stavu!

Žeranovice, okres KM
Dvoupodlažní nízkoenergetický rodinný 
dům 4+kk na klíč. Cena je včetně stavby
a vlastního pozemku o ploše 752 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL01085

4.485.453 Kč

BPENB

Zlín - Podhoří, okres ZL
Udržovaný RD v pěkné a klidné lokalitě, 
ulice L. Váchy, vhodný pro bydlení i pro 
případné podnikání, garáž, dílna a zahrada.
Tel.: 603 246 680 ZL01217

3.990.000 KčSLEVA!

GPENB

Želechovice - Paseky, okres ZL
Samostatně stojící rodinný dům v překrás-
ném prostředí, napojen na síť elektro, vlast-
ní studna, dům je určen k rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 ZL01218

1.790.000 Kč

GPENB

Zlín - Louky, K Luhám, okres ZL
Starší rodinný dům situovaný v klidné lo-
kalitě, objekt vhodný k demolici, celková 
výměra parcely je 1.224 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL01326

1.690.000 KčNOVINKA!

GPENB

Zlín - Pod Stráněmi, okres ZL
Starší RD v atraktivní lokalitě téměř v cent-
ru města, ideální k rekonstrukci či přestav-
bě dle vlastních představ, zahrada 448 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL01299

5.150.000 KčNOVINKA!

GPENB

Zlín - Kostelec, okres ZL
RD v klidné a žádané lokalitě, rozdělený na 
dvě samostatné obytné části 2x 3-4+1, 2 ga-
ráže, 2 komory, udržovaná zahrada 355 m2.
Tel.: 603 246 680 590593

3.290.000 KčNOVINKA!

GPENB

Všemina, okres ZL
Atraktivní dům obklopený zelení, zahrada 
1.384 m2, pergola se zahradním krbem a po-
sezením, komfortní bydlení i pro větší rodinu.
Tel.: 603 246 680 ZL01263

4.800.000 KčSLEVA!

GPENB

Penzion s restaurací Štípský šenk, okres ZL
Penzion Štípský šenk má velmi dobrou 
polohu poblíž poutního kostela ve Štípě 
a zoo Lešná. Štípský šenk provozuje re-
stauraci (45 míst) s barem a venkovní te-
rasou, k dispozici je rovněž salónek (25+16 
míst) a vinný sklípek s cihlovou klenbou 
(20 míst). Ve dvorní části je umístěna 
zahrádka s vyhřívanou přístavbou - tzv. 
Stodolou (kapacita 80 hostů), pořádají 
se zde svatby a oslavy a venkovní dět-
ský koutek. Dále je zde školicí místnost 
pro 40 osob, 4 pokoje k ubytování hostů. 
Všechno vybavení je v ceně nemovitosti.
Tel.: 603 246 680 574013

11.000.000 Kč

GPENB

Tenisový areál Březnice u Zlína, okres ZL
Zavedený tenisový areál se 3 kurty a kom-
pletním zázemím, pozemek 10.000 m2, mož-
nost přikoupit RD s pozemkem i parkováním.
Tel.: 603 246 680 590313

12.000.000 Kč

Zlín - Podlesí, okres ZL
Prodej garáže v ul. Podlesí II, elektricky 
ovládaný vjezd do vnitřních prostor na 
dálkové ovládání, elektřina, plocha 17 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL01371

315.000 KčNOVINKA!

Zlín - Letná, okres ZL
Čtvrtdomek o velikosti 3+1 nedaleko centra 
města, ul. Vysoká, po částečné rekonstruk-
ci, nová okna, plynové vytápění, parkování.
Tel.: 603 246 680 590263

2.100.000 KčNOVINKA!

GPENB

Zlín - Příluky, Boněcko, okres ZL
Rodinný dům v klidné části Zlín - Přílu-
ky, ulice Boněcko II. Dům je třípodlažní. 
V přízemí se nachází samostatný byt 1+1
s prostornou koupelnou, dále jsou zde 
dvě technické místnosti, prádelna a ga-
ráž. V patře se nachází byt 3+1. Z prostor-
ného obývacího pokoje s vnitřním krbem 
je možné vejít na terasu s možností pří-
jemného letního posezení. Na zahradě je 
také místo na umístění bazénu pro let-
ní osvěžení. Výhodou je dobrá dostup-
nost do centra města a záruka klidného
bydlení.
Tel.: 603 246 680 ZL01331

5.290.000 KčNOVINKA!

EPENB
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800 ZVONEK
Chcete prodat nemovitost?

KATEŘINA KOLOMAZNÍKOVÁ
realitní makléřka Zlín
tel.: 603 246 680, e-mail: kolomaznikova@zvonek.cz

Hledám pro klienty ke koupi rodinný dům
ve Zlíně a okolí. Cena do 4 mil. Kč.

Děkuji za vaše nabídky!

3+1 Slušovice - Padělky, okres ZL  
Velmi nadstandardní byt 3+1 s balkonem 
o ploše 62 m2 po velmi zdařilé kompletní 
rekonstrukci s vlastním placeným par-
kovacím stáním přímo u domu. Dům, ve 
kterém se byt nachází, prošel revitalizací 
včetně nových oken, zateplení, střechy
a úpravou balkonů, vlastní kotelna
v domě. Velká šatna přímo v bytě. Jednot-
ka disponuje spoustou doplňků na zakáz-
ku - jako úplně nový pokojíček, vestavěná 
šatna, vestavěné skříně a další. Parkova-
cí stání k bytu přímo u domu.

Tel.: 603 246 680 ZL01349

PENB

2.500.000 KčNOVINKA!

Info v RK

Vsetín - Rokytnice, okres VS
Pozemek k výstavbě RD, krásný výhled na 
okolní panorama, vhodný k bydlení či re-
kreaci, celková plocha pozemku 1.531 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL01142

NOVINKA!

2.970.000 Kč

2+kk Zlín - Lesní čtvrť, okres ZL
Cihlový byt 2+kk včetně veškerého zaří-
zení, po kompletní rekonstrukci před 10 
lety, 1.p/2, velmi žádaná lokalita.
Tel.: 603 246 680 ZL01118

NOVINKA!

GPENB

1.490.000 Kč

2+kk Všemina, okres ZL
Luxusní byt v areálu Aktivity park u hotelu 
Všemina. Apartmán je velmi vkusně zaří-
zen, 3.p/4, 49 m2, výtah, hotelové služby.
Tel.: 603 246 680 ZL01273

SLEVA!

GPENB

2.585.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí, okres ZL
Družstevní byt 2+kk, 2.p/5, balkon, plocha 
50 m2, kvalitní nábytek na míru, vestavěné 
spotřebiče, převod do OV v roce 2023.
Tel.: 603 246 680 ZL01357

NOVINKA!

CPENB

2.499.000 Kč

3+1 Zlín - Fabiánka, okres Zlín
Velmi hezký byt 3+1 v klidné lokalitě ne-
daleko � lmových ateliérů, cihlový dům, 
průběžně rekonstruován, 2.p/4, 71 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 567133

DPENB

1.625.800 Kč

Zlín - Pod Stráněmi, okres ZL
Stavební pozemek 1.401 m2 v klidné části 
Zlína pod koupalištěm na Jižních Svazích, 
mírně svažitý, krásný výhled.
Tel.: 603 246 680 552393

SUPER! 595.000 Kč

Šarovy, okres ZL
Stavební pozemek 1.116 m2, klidné prosluně-
né místo, příjezd k pozemku po asfaltové 
komunikaci, na hranici pozemku je el. a plyn.
Tel.: 603 246 680 N10478

Info v RK

3+1 Vizovice, okres ZL
Prostorný byt 3+1 ve čtvrti A. Háby, plocha 78 
m2, zvýšené přízemí 3-patrového domu, bal-
kon, nová okna, rekonstruovaná koupelna.
Tel.: 603 246 680 575143

NOVINKA!

GPENB

2.690.000 Kč

4+1 Zlín - Na Honech III, okres ZL
Byt 4+1, plocha 82 m2, dům po revitalizaci, 
7.p/8, orientace na východ i západ, lod-
žie, komora, byt je po rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 ZL01315

NOVINKA!

GPENB

1.585.000 Kč

3+1 Otrokovice - Jungmanova, okres ZL
Byt 3+1 v lokalitě Baťov, v původním
stavu v pěkné a klidné lokalitě, bez
balkonu, 4. patro/5, bez výtahu, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL01298

NOVINKA!

GPENB

1.990.000 Kč

3+1 Zlín - Na Honech III, okres ZL
Byt 3+1 v 5. patře, plocha 68 m2, lodžie, 
nový výtah, orientace na jih a západ, šatna, 
vhodný k úpravám dle vlastních představ.
Tel.: 603 246 680 ZL01322

NOVINKA!

GPENB

768.000 Kč

Bohuslavice u Zlína, okres ZL
Stavební pozemek 1.905 m2 k výstavbě RD, 
část pozemku je rovinatá, klidné proslu-
něné místo, el., plyn a vodovod v dosahu.
Tel.: 603 246 680 ZL00465

2.890.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí I, okres ZL
Zděný byt 2+kk s balkonem v bytovém 
domě z r. 2009, krásný výhled na Zlín,  
venkovní žaluzie, v ceně je garážové stání.
Tel.: 603 246 680 ZL01374

NOVINKA!

CPENB
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DOPORUČUJEME

Velké Karlovice, Kasárna, okres Vsetín
Rekreační chata v lyžařském areálu Kasárna, 
Javorníky, CHKO Kysuce (Sk). Původní dřevo-
stavba byla v roce 2002 část. zrekonstruována.
Tel.: 603 246 680 594603

1.950.000 Kč
GPENB

Hutisko - Solanec, okres Vsetín
Mírně svažitý slunný stavební pozemek,
v zástavbě RD. Elektřina, kanalizace na hra-
nici pozemku, plyn není, voda cca 300 m.
Tel.: 603 246 680 ZL00714

671.000 Kč

Podhradní Lhota, okres Kroměříž
Samostatný RD se zahradou, přízemí je kom-
pletně zrekonstruováno, horní patro je před 
rekonstrukcí, k domu patří garáž, dílna.
Tel.: 603 246 680 595053

2.560.000 Kč
GPENB

Dobrotice, okres Kroměříž
Stavební pozemek pro bydlení v atraktivní 
lokalitě u zámeckého parku, plocha pozem-
ku 970 m2, šířka 25 m, délka 38 m, veškeré IS.
Tel.: 603 246 680 593133

1.264.000 Kč

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
PRO TUTO LOKALITU!

Nabízíme:
» nadstandardní finanční ohodnocení » volnou pracovní dobu
» propracovanou inzerci nemovitostí » vlastní realitní magazín
» moderní IT technologie » zázemí společnosti s tradicí od r. 1992 

Domluvte si nezávaznou schůzku
na tel.: 603 246 680, e-mail: agentura@zvonek.cz

Staňte se realitním makléřem v úspěšné realitní 
kanceláři s příjemným rodinným prostředím.

Aktuálně hledáme spolupracovníky pro lokality:
Uh. Hradiště, Vsetín, Luhačovice, Valašské Klobouky,
Zlín, Otrokovice, Bystřice pod Hostýnem.

3+1 Zlín - Mokrá, okres Zlín
Nadstandardní byt 3+1 s balkonem po kom-
pletní rekonstrukci ve zděném bytovém 
domě, klidná lokalita, 2.p/5, plocha 82 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL01375ZL01385

3.589.000 Kč
CPENB

2+1 Uherské Hradiště, okres Uh. Hradiště
Byt 2+1 na tř. Maršála Malinovského, 3.p/10, 
plocha 52 m2, výtah, balkon, po rekonstrukci 
před 6 lety, dům po revitalizaci.
Tel.: 603 246 680 580583

2.250.000 Kč
GPENB

Petr Zubíček
manažer poboček 


