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NEVÁHEJTE NÁS  
KONTAKTOVAT! 

Vlastníte byt, d!m, pozemek "i jinou nemovitost a uva#ujete o jejím prodeji?   

REALITNÍ NOVINY 

Za doporu!ení kontaktu vedoucího k prodeji nemovitosti, Vám vyplatíme finan!ní odm"nu.

Kate!ina Zvonková 
jednatelka spole!nosti  

Hledáte mezonetový cihlový byt s garáží? 
Byt Hulín, Za Parkem
4+1 I 82 m² I 3 lodžie I výtah I sklep I garáž
Slunný byt o výměře 82,1 m² je družstevní s možností převodu do 
osobního vlastnictví. Byt se nachází v 1. patře cihlového domu a 
náleží k němu 3 lodžie. Ve spodní části bytu je předsíň, kuchyň a 
jeden pokoj – obě místnosti jsou s lodžií, které jsou situované do 
klidné části dvora. Po prostorném schodišti se dostaneme k dal-
ším 3 místnostem (jedna je také s lodžií), dále koupelně a toaletě 
s umyvadlem. Byt je v původním udržovaném stavu, vytápění a 
ohřev vody je plynovým kotlem. Na chodbě vedle bytu je umístě-
ná praktická komora a v suterénu je sklep. Dům má nový výtah. 
Velkou výhodou tohoto bydlení v centru města je garáž, která 
náleží k bytu a je umístěná v přízemí pod bytem a je součástí 
kupní ceny. Hulín je město s kompletní občanskou vybaveností, 
s napojením na dálnici D1. PENB G.

   VÍTE, ŽE...    

Jednou z architektonicky výjimečných 
vil postavených v poslední době je mimo 
jiné Vila Ch ve Valašském Meziříčí, kterou 
navrhl architekt Zdeněk Trefil z místního 
ateliéru Tref-A. Minimalistický objekt, s 
okny v rozích stavby, stojí v mírném svahu 
s výhledem na město. Stejně jednoduchý 
jako je exteriér je řešený také interiér.

Za doporučení kontaktu vedoucího k prodeji nemovitosti, Vám vyplatíme finanční odměnu.

NÁS REALITNÍ TIP

nás TÝM PROFESIONÁLNÍCH 
CERTIFIKOVANÝCH MAKLÉRU

Byt Přerov, Dvořákova 
2+1 I 53 m² I šatna I komora I balkon 
Prostorný panelový byt 2+1 (53 m²) v OV s bal-
konem, který se nachází v klidné části Přero-
va. Byt je po částečné rekonstrukci (obložené 
jádro sádrokartonem, nové obklady a sprcho-
vý kout) a je ve velmi hezkém stavu. V bytě je 
prostorná šatna a náleží k němu i komora na 
chodbě. Pokoje jsou neprůchozí. Třetí patro 
bez výtahu. PENB G. 

Byt Přerov, Trávník 
1+kk I 27 m² I nízké náklady
Panelový jednopokojový byt je po kompletní 
rekonstrukci. V nové koupelně je sprchový 
kout a WC. V pokoji je část s kuchyňským 
koutem, troubou, varnou deskou a s prač-
kou. Byt se nachází v přízemí v klidné loka-
litě. Nízké náklady na bydlení - byt vhodný k 
dalšímu pronájmu a aktuálně je také prona-
jímán. PENB G.

zvonkova@galerierealit.cz  774 455 335

Byt Dřevohostice, Lesní  3+1 I 75 m² I zahrada I balkon I garáž  

Byt 3+1 (75 m²) ve zvýšeném přízemí cihlového domu z roku 1975. Pokoje mají samostatné 
vstupy a samostatná je i koupelna a WC. Výhodou je také praktická komora. Prostorná 
kuchyň s jídelním koutem má také vstup na velký balkon situovaný do zahrady. Byt má 
vlastní plynový kotel určený k vytápění a ohřevu vody. Voda do domu je přivedena ze spo-
lečné studny, platí se tedy jen stočné. Byt má původní dřevěná okna, která jsou v dobrém 
technickém stavu. Podlahy v pokojích jsou betonové s PVC nebo kobercem a v obývacím 
pokoji jsou parkety. K bytu patří podíl na pozemku a samostatná garáž o výměře 22 m². 
Dům má velké společné prostory. PENB G.

videoprohlídka

RD Horní Bečva     5+kk I 161,4 m² I pergola I sklep I parkování
Nový rodinný dům o dispozici 5+kk a s podlahovou plochou 161,4 m², který se nachází 
na Horní Bečvě. V přízemí domu je prostorná předsíň, jeden z pokojů, obývací pokoj s 
jídelnou a kuchyní, koupelna a samostatné WC. Z obývacího pokoje je vstup na zastřeše-
nou pergolu. V patře domu se nachází tři prostorné pokoje s dostatkem úložných prostor. 
Dům je postavený z Porothermového zdiva a je zateplený polystyrenem. Střecha domu je 
plechová a okna jsou plastová. V domě je podlahové vytápění a v některých místnostech 
i radiátory – vše je zajištěno kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody je kombinovaný boiler 
(elektrický, tuhá paliva). U domu jsou parkovací místa za elektricky ovládanou bránou. 
Celková plocha pozemku je 570 m². PENB C. 

cena v RK
zvonkova@galerierealit.cz  774 455 335

videoprohlídkacena v RK

zapletal@galerierealit.cz   608 951 921
cena v RK

zapletal@galerierealit.cz   608 951 921
videoprohlídkacena v RK

zvonkova@galerierealit.cz  774 455 335

videoprohlídkacena v RK
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KDE NÁS NAJDETE

Byt Přerov, Fügnerova      2+1 I 83 m² I lodžie I sklep I výtah
Prodej cihlového bytu, který je po kompletní nadstandardní rekonstrukci, při které byla 
také změněna dispozice bytu. V bytě jsou nová okna, je zateplený a odhlučněný strop i stě-
na se sousedním bytem, nové podlahy, pouzdra JAP pro posuvné dveře a podhledy s velmi 
úspornými led žárovkami, nová elektřina, odpady a voda. Součástí prodeje je po dohodě i 
částečné vybavení a zařízení bytu. V pokoji je příčkou s vertikální zahradou oddělený spací 
prostor. V kuchyni je linka na míru s americkou lednicí. Z kuchyně je vstup na lodžii. Byt 
se nachází ve 4. patře domu po revitalizaci. PENB G.

Chata Slavkov pod Hostýnem
elektřina I pozemek 660 m²
Montovaná chata má kamenný základ, okna 
jsou dřevěná kastlová, podlahy jsou také 
dřevěné. Je připojena na elektřinu, vytápěná 
je kamny. Voda není zavedena, ale k dispo-
zici je studna společná pro okolních 7 chat. 
Z chaty je krásný pohled do okolní zeleně 
- pozemek o výměře 660 m² je s ovocnými 
stromy a trávníkem, za chatou je les.

Komerční objekt Rusava       penzion a restaurace I 5 329 m² 
Prodej zavedeného penzionu a restaurace Koliba Čecher na Rusavě. Objekt prošel od 
roku 2019 rekonstrukcí celého exteriéru i interiéru a v roce 2022 byla realizována rekon-
strukce střechy. Penzion je určen pro rodinnou dovolenou, pro firemní akce, sportovní 
události, oslavy a zejména v letní sezóně pro svatby. Tyto akce jsou již pro letošní sezónu 
závazně nasmlouvané, je tedy nutné se domluvit na předání provozu tak, aby nebyly pro-
dejem objektu nijak dotčeny. Objekt má 12 pokojů, restaurace je pro 40 lidí, salónek pro 
dalších 40 lidí a venkovního po¬sezení je pro 115 lidí. Bližší informace o rekonstrukci, 
nákladech a provozu samotném vám sdělí makléř.

Byt Přerov, Bohuslava Němce  2+1 I 51 m² I balkon I výtah
Cihlový byt v původním udržovaném stavu, který se nachází ve 3. patře s výtahem. 
Odpady a stoupačky v domě jsou nové a nová jsou i plastová okna. V předsíni je úlož-
ný prostor a v kuchyni spíž. K bytu náleží také užívání společné sušárny a kolárny a 
dále také balkónu, který je společný pro dva byty. Byt se nachází v žádané lokalitě, v 
blízkosti obchodů, služeb, autobusové zastávky. Před domem je možnost parkování. 
PENB G.

Byt Přerov, Žerotínovo náměstí            3+1 I 73 m² I lodžie
Prostorný panelový byt, který se nachází v centru města na Žerotínově náměstí. Byt je od 
roku 2011 po rekonstrukci a je ve velmi hezkém stavu. V bytě je šatna a tři prostorné poko-
je (dva neprůchozí) s krásnými parketami. Z jednoho pokoje je vstup na zasklenou lodžii. 
V koupelně je vana, WC je samostatné s umyvadlem. V kuchyni je spíž. Byt se nachází ve 
4. patře s výtahem. PENB G. 

Byt Přerov, Bohuslava Němce
1+1 I 37 m² I nízké náklady  
Prodej přízemního bytu v klidné lokalitě. Byt 
je v udržovaném stavu, dům je po revitalizaci 
a jsou zde nízké náklady na bydlení, právě i 
proto je byt vhodný k pronájmu. Okna jsou 
směrována do klidného dvora se zelení. Do 
domu je z jeho zadní strany nájezd. PENB G.

zvonkova@galerierealit.cz  774 455 335
cena v RK

zapletal@galerierealit.cz   608 951 921
videoprohlídkacena v RK

zvonkova@galerierealit.cz  774 455 335
videoprohlídkacena v RK

zvonkova@galerierealit.cz  774 455 335
videoprohlídkacena v RK

zapletal@galerierealit.cz   608 951 921
videoprohlídkacena v RK

zapletal@galerierealit.cz   608 951 921
videoprohlídkacena v RK



GALERIE REALIT s.r.o.  I  Jiráskova 647/3, 750 02 P!erov
774 455 335  |  prerov@galerierealit.cz

Michal Zapletal 
realitní maklé!  

Dana Neblová 
realitní maklé!  

WWW.GALERIEREALIT.CZ

GALERIE
REALIT

Kate!ina Zvonková 
office manager

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE SV!TA NEMOVITOSTÍ Z P"EROVA A OKOLÍ VÁ# KVALITNÍ REALITNÍ SERVISREALITNÍ NOVINY 

Kateřina Zvonková 
jednatelka spole!nosti  

na koho se 
muzete obrátit

ČLÁNEK

Pro ty z Vás, kteří se rozhodli koupit stavební pozemek 
a pustit se do stavby nového rodinného domu, máme pár 
rad, které se týkají v dnešních dnech často zmiňovaného 
vytápění.

Když s klienty při koupi stavebního pozemku probíráme 
jejich představy na budoucí výstavbu domu, často padne i 
téma, jak dům vytápět a čím ohřívat vodu. Někteří klienti 
jsou perfektně informování, ale často se setkáváme s tím, 
že klient chce zvolit pouze to, co jim připadne nejlevnější a 
nejjednodušší a často opomíjí aktuální legislativu, ve které 
je řešena energetická náročnost budov.

Bohužel skutečnost je taková, že v roce 2020 došlo ke změ-
ně ve výše uvedené legislativě. Kromě projektu musíte  
na stavební úřad přinést také průkaz energetické nároč-
nosti budov (tzv. „PENB“), který potvrdí, zda váš dům bude 
z hlediska energetické náročnosti vyhovující. A tady právě 
zjistíte, že vzhledem k této nové legislativě můžete zvolit 
jen některé zdroje vytápění:

1. tepelné čerpadlo plus fotovoltaika

2. plynový kotel plus rekuperace

3. kotel na tuhá paliva s automatickým podavačem  
 na dřevo, pelety aj.

Pokud zvolíte jednu z těchto možností, nebudete mít s le-
gislativou problém. Samozřejmě v rámci každého konkrét-
ního projektu existují i další možnosti, ale pokud plánujete 
jinou než výše uvedenou variantu, raději vše včas proberte 
se svým projektantem nebo přímo s energetickým specia-
listou.

Přejeme vám hodně štěstí a trpělivosti při výstavbě nového 
domu. Pokud o vlastním bydlení zatím jen přemýšlíte, do-
poručujeme vám sledovat naši nabídku stavebních pozem-
ků nebo nám můžete na email poslat vaši poptávku. Pokud 
máte stavební pozemek a přemýšlíte o jeho prodeji, rádi 
vám jej zajistíme. Podrobné informace o tom, jak nákup 
nebo prodej nemovitosti přes naši realitku probíhá najdete 
na našem novém webu www.galerierealit.cz.

Jak na vytápění rodinného domu?

Více informací a videoprohlídky k jednotlivým nemovitostem najdete na www.galerierealit.cz.

Pozemek Domaželice
1 104 m² I zděná chatka
Krásná zahrada s možností stavby RD v blíz-
kosti Přerova s výhledem na Hostýnské vrchy. 
Elektřina a voda na hranici pozemku, příjez-
dová cesta je asfaltová. Klidné místo. Na po-
zemku je postavena zděná chatka. Pozemek 
je travnatý se dřevinami a vzrostlým stromem 
a je oplocen.   

Pozemek Přerov, Tyršova
stavební I 891 m² 
Prodej stavebního pozemku o rozloze 891 
m² (cca 25 X 34 metrů) na ulici Tyršova, 
Přerov – Předmostí. Pozemek je umístě-
ný v klidné lokalitě a navazuje na zástavbu 
rodinných domů. Na pozemku je již budova 
s číslem evidenčním. Informace k inženýr-
ským sítím vám poskytne makléř.

neblova@galerierealit.cz  774 455 328
cena v RK

zvonkova@galerierealit.cz  774 455 335
cena v RK

Komerční objekt Chropyně
rekonstrukce v roce 2015 I cihlové zdivo   
Prodej komerčního objektu v Chropyni, který je momentálně využíván 
jako pohostinství se zahrádkou a k pořádání oslav a hudebních zábav. 
Objekt je z cihlového zdiva a je přestavěný z bývalého kina. Vhodný je ale 
i k přebudování na bytové jednotky s parkovištěm ve dvoře – k násled-
nému pronájmu např. pro zaměstnance Amazonu v blízkém Kojetíně. 
Objekt prošel rekonstrukcí: v roce 2015 nová střecha (taška), dále je zde 
nová elektroinstalace a z větší části jsou vyměněné okna za plastová. 
Podlahy v 1. NP jsou betonové, ve 2.NP dřevěné. Stropy jsou betonové a 
jsou zateplené polystyrenem. Ve dvoře je momentálně provozována za-
hrádka, a je zde umístěn sklad, dílna a vstup do malého sklepa. Objekt 
má více vstupů a je hodně členitý. Objekt je střežen kamerovým systé-
mem a alarmem.

zvonkova@galerierealit.cz  774 455 335
cena v RK
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HLEDÁM MENŠÍ BYT V PŘEROVĚ
Pro klienta se zajištěným financováním hledám 
pěkný byt 2+1 nebo 3+kk v Přerově. Po rekonstrukci. 

Za doporučení kontaktu vedoucího k prodeji nemovitosti, Vám vyplatíme finanční odměnu.

Pro naše klienty se zajištěným financováním aktuálně hledáme:

!

nás TÝM PROFESIONÁLNÍCH 
CERTIFIKOVANÝCH MAKLÉRU

HLEDÁM BYT K DALŠÍMU PRONÁJMU
Pro klienta se zajištěným financováním hledám men-
ší byt s nízkými náklady na bydlení, a tedy vhodný 
k dalšímu pronájmu. Může být i původní udržovaný stav. 

zvonkova@galerierealit.cz      774 455 335

zvonkova@galerierealit.cz      774 455 335

neblova@galerierealit.cz      774 455 328

HLEDÁM MENŠÍ DŮM K NASTĚHOVÁNÍ
Pro klienty hledám menší dům v pěkném stavu a se zahradou. 

HLEDÁM CIHLOVÝ BYT
Pro klienta s rodinou hledám byt (3+1 nebo 4+1) v Přerově v cihlovém domě s vysokými stropy. Ideálně s balko-
nem nebo lodžií, ale nemusí být. 

HLEDÁM DŮM SE ZAHRADOU
Hledám pro své klienty rodinný dům s pěknou zahradou. Může být i v původním stavu. Nejlépe v menších obcích 
v okolí Přerova do 20 km.  

neblova@galerierealit.cz      774 455 328

zvonkova@galerierealit.cz      774 455 335


