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 OBEC: Přerov 
 OKRES: Přerov 
 Pokud hledáte atraktivní nemovitost pro spojení bydlení 
a sídla firmy, pak Vám exkluzivně  nabízíme k prodeji 
třípodlažní podsklepený řadový MD na ul. Macharova. 
Dům má k dispozici v přízemí bytovou jednotku 2+1 
s koupelnou, v patře 5+1 s koupelnou, zahrada, garáž.  
 CENA: informace v RK   Zn.: PR142549 

 Tel.: 777 946 898 

NOVINKA

NEOPAKOVATELNÁ NABÍDKA !

 OBEC: Přerov 
 OKRES: Přerov 
 Pokud hledáte dům v prestižní části města, pak Vám 
nabízíme prostřednictvím naší společnosti ke koupi pat-
rovou samostatně stojící vilku ve vyjímečně klidné lokalitě 
města na ul. Lančíkových. RD nabízí ve dvou podlažích 
5 pokojů, kuchyni, koupelnu, 2xWC, chodbu, schodišt 
 CENA: 4.500.000 Kč  k jednání  Zn.: DM142537 

 Tel.: 777 946 898 

NOVINKA

VILA NA KRÁSNÉM MÍSTĚ

 OBEC: Přerov 
 OKRES: Přerov 
 Pro rodinné bydlení i sídlo firmy nabízí RK NEMO 
k prodeji městský patrový řadový dům v centru města 
Přerova. V jednotlivých patrech se nachází samostatné 
bytové jednotky 2+1 s kuchyní, chodbou, koupelnou 
a WC. Dům je podsklepený. 
 CENA: 2.800.000  Kč k jednání  Zn.: PR122316 

 Tel.: 777 946 898 

NOVÁ CENA

PRO VAŠE BYDLENÍ I FIRMU

 OBEC: Přerov 
 OKRES: Přerov 
 Bydlení ve velkém stylu Vám ke koupi nabízím pro-
střednictvím RK Nemo. Jedná se o samostatně stojící 
patrový rodinný dům kolaudovaný v roce 2001, v klidné 
lokalitě města Přerova, na pozemku o velikosti 1025m2 
vč. zastavěné plochy.  
 CENA: 8.240.000 Kč   Zn.: PR132513 

 Tel.: 777 946 899 

NOVINKA

BYDLENÍ VE VELKÉM STYLU

 OBEC: Olomouc   OKRES: Olomouc 

Pokud hledáte zajímvou investiční nemovitost nebo sídlo pro Vaši firmu, pak Vám prostřednictvím RK NEMO nabízíme 
k prodeji nákladně zrekonstruovanou tříposlažní nemovitost v blízkosti historického centra Olomouce na ul. 1.Máje. 
V budově jsou k dispozici prostory o výměře 1476 m2 využívané v 1.NP jako obchodní, ve 2. a 3.NP pak kancelářské 
případně bytové a v podkroví prostor pro vybudování luxusního bytu o výměře cca195 m2. Součástí nemovitosti je 
prostor v 1.NP s vjezdem z boční ulice vhodný pro kavárnu, stylovou restauraci s letní zahrádkou a sklepní prostory 
pro vinárnu, restauraci s možností propojení s 1.NP. Parkování je možné v bočních ulicích.   

 CENA: informace v RK                        Tel.: 777 946 898   Zn.: PR142540b 

REPREZENTATIVNÍ NEMOVITOST V HISTORICKÉM CENTRU OLOMOUCE!! 

NOVINKA
 OBEC: Olomouc    OKRES: Olomouc 

Pokud hledáte v Olomouci byt, kde si můžete sami navrhnout dispozici i design, pak právě Vám přes RK NEMO 
nabízíme k prodeji bytové jednotky do osobního vlastnictví na jedné z nejlukrativnějších adres v Olomouci nedaleko 
Horního náměstí a v těsném sousedství Čechových sadů na ul. Palackého. Bytové jednotky se nachází v 2. až 5.NP 
objektu s dobrou dostupností autem i MHD a jsou přístupn z přední části domu po schodišti nebo výtahem a ze 
dvora s vyhrazenými parkovacími stáními. Dům prošel částečnou rekonstrukcí fasády. Bytové jednotky jsou Vám 
ihned k dispozici s možností využití hypotečních úvěrů za velmi výhodných podmínek. 

 CENA: osobní jednání s makléřem   Tel.: 777 946 898   Zn.: PR142540a 

ATRAKTIVNÍ BYDLENÍ U PARKU !!

NOVINKA

Míst� �r� Vá� ���� 
- 4+kk patrový řadový i samostatný
- 3-4+kk přízemní samostatný – typ bungalov
- Vlastní výběr dispozice i vybavení RD
- pozemky od 270 do 850 m2

- pozemky zasíťovány  a zkolaudovány komunikace

V�ho��
- místo pro odpočinek , letní grilování, hry Vašich dětí
- dostatek prostoru pro bazén
- cyklostezka a inline brusle
-  veškerá občanská vybavenost do 5 min. od pozemku 

(školy, školky, obchody)
- areál sportu Kozlovice, dětské hřiště, bazén, tenisové kurty a další



OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme přes nasši společnost k prodeji prostorné 
bydlení v cihlovém domě na ul. Husova v Přerově. Byt 
je dispozičně 2+1 o velikosti 55 m2 - chodba, koupelna s 
vanou a wc, kuchyně, prostorný pokoj s šatnou a obývací 
pokoj. V bytě jsou nové rozvody vody, odpadů.
CENA: 495.000 Kč Zn.: PR142048

Tel.: 775 946 800

NOVINKA

V BLÍZKOSTI NÁDRAŽÍ.

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pro ty, co vyžadují přízemí s výlohou, nabízíme prostory 
na ul. Č. Drahlovského v Přerově. Prostory se nacházejí 
v blízkosti centra města a jsou vhodné jako obchod a 
nebo kancelář. Momentálně využívané jako sklenářství. 
Velikost místnosti je 46 m2. 
CENA: 7.300 Kč/měsíc Zn.: PR131516

Tel.: 775 946 800

PROSTOR PRO VAŠI KANCELÁŘ!

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pro zájemce o koupi menšího bytu nabízíme exkluzivně 
k prodeji byt v osobním vlastnictví na ul. bří Hovůr-
kových v Přerově. Byt se nachází v klidném prostředí 
blízkosti zimního stadionu. Dispozice bytu je 2+1. Pěkná 
a klidná lokalita!!
CENA: 675.000 Kč Zn.: PR142534

Tel.: 775 946 800

SLUNNÉ BYDLENÍ..

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Naše společnost nabízí k prodeji pozemek určený k 
výstavbě rodinného domu v příměstské části města 
Přerova - Přerov IV-Kozlovice. Pozemek se nachází na 
okraji obce o velikosti 1624 m2, rovný, udržovaný a lze 
ho rozdělit na dva pozemky o velikosti 812 m2.
CENA: 640 Kč/m2 Zn.: PR142531

Tel.: 775 946 800

NOVINKA

PŘÍMĚSTSKÁ ČÁST PŘEROVA..

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme exkluzivně přes naši společnost pro ty, co hle-
dají měnší bydlení, byt na ul. Trávník v Přerově. Byt je dis-
pozičně 1+kk o velikosti 23 m2, po částečné rekonstrukci 
- chodba, umakartové obložené jádro s větším srpchovým 
koutem, nová kuchyňská linka dělaná na míru
CENA: 435.000 Kč Zn.: PR132522

Tel.: 775 946 800

NÍZKÉ NÁKLADY

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme byt v osobním vlastnictví ve výhledávané a 
klidné lokalitě na ul U Tenisu v Přerově. Byt se nachází 
ve 4.NP s výtahem o velikosti 64 m2 + lodžie a sklep. 
Byt je v původním, udržovaném stavu. Ihned volný, 
pěkná lokalita.
CENA: 799.000 Kč Zn.: PR132508

Tel.: 775 946 800

V BLÍZKOSTI PŘÍRODY

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme prostřednictvím RK NEMO byt v osobním 
vlastnictví na ul. Husova v Přerově. Byt je dispozičně 1+1 
o velikosti 44m2. V bytě se nachází chodba s vestavnou 
skříní, soc. zařízení po rekonstrukci, zánovní kuchyňská 
linka a obývací pokoj. 
CENA: 435.000 Kč Zn.: PR132507

Tel.: 775 946 800

IHNED VOLNÝ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme přes RK NEMO k prodej cihlový byt na ul. Hu-
sava v Přerově. Byt je dispozičně 1+1 o velikosti 45 m2. 
V bytě se nachází chodba, kuchyně s jídelním koutem, 
pokoj a soc. zařízení se sprchovým koutem. Vhodné jako 
investice, v bytě jsou stálí nájemníci. 
CENA: 335.000 Kč Zn.: PR132506

Tel.: 775 946 800

VHODNÉ JAKO INVESTICE

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme exkluzivně rodinný dům 5km od Města Přerova 
v obci Bochoř. Rodinný dům prošel celkovou rekonstrukcí 
- nové omítky, věnec, krovy, krytina (pálené tašky), nové 
rozvody IS, plastová okna, vchodové dveře, zateplení 
domu. Dispozice 3+kk, možnost dodělání podle Vás.
CENA: 1.100.000 Kč Zn.: PR1325

Tel.: 775 946 800

NA OKRAJI OBCE

OBEC: Lipník nad Bečvou
OKRES: Přerov
Nabízíme k prodeji přes RK NEMO novostavbu v obci 
Trnávka příměstké části Lipníka nad Bečvou. Dům se 
nachází na okraji obce. Dispozice domu je 4+kk s garáží. 
K domu náleží pozemek cca 300 m2. 
CENA: 2.250.000 Kč Zn.: PR132418

Tel.: 775 946 800

NOVOSTAVBA

OBEC: Žalkovice
OKRES: Kroměříž
Nabízíme přes RK NEMO stavební pozemek se započa-
tou hrubou stavbou na okraji obce Žalkovice, která je 
vzdálená 14km od města Kroměříž a 12km od města 
Přerova. Pozemek je o velikosti 600 m2 a nachází se na 
velmi klidném místě s výhledem do pole.
CENA: 589.000 Kč Zn.: PR132459

Tel.: 775 946 800

NOVINKA

DOKONČETE STAVBU PODLE SEBE!

OBEC: Věrovany
OKRES: Olomouc
Nabízíme přes realitní kancelář NEMO rodinný dům 
v obci Věrovany. Rodinný dům je dispozičně 3+1,.K 
domu náleží zahrada a hrubá stavba, která se nachází za 
domem. Možnost úvěru nebo st. spoření!!
CENA: 855.000 Kč Zn.: PR121377

Tel.: 775 946 800

NOVÁ CENA

MEZI PŘEROVEM A OLOMOUCÍ

OBEC: Stará Ves
OKRES: Přerov
Nabízíme přes RK NEMO pozemek určený k výstavbě ro-
dinného domu v obci Stará Ves, která je vzdálená 12 km 
od města Přerova. Pozemek se nachází na velmi pěkném 
a klidném místě na okraji obce s pěkným výhledem na 
okolí. K pozemku vede upravená příjezdová cesta.
CENA: 299 Kč/m2 Zn.: PR132416

Tel.: 775 946 800

POZEMEK S PĚKNÝM VÝHLEDEM..

OBEC: Horní Moštěnice
OKRES: Přerov
RK NEMO Vám nabízí k prodeji udržovanou zahradu s rovi-
natým pozemkem v obci Horní Moštěnice. Pozemek je oplo-
cen včetně vjezdové brány a rozloze 1400 m2. Na pozemku 
chatka, hospodářská budova, el.220/380 V, vlastní studna, 
ovocné stromy. Příjezdová komunikace k zahradě.
CENA: 290.000 Kč Zn.: PR122329

Tel.: 775 946 800

ZAHRADA K ODPOČINKU

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Hledáte dům v centru města Přerova? Exkluzivně nabí-
zíme přes RK NEMO k prodeji městský koncový řadový 
dům vhodný jak pro bydlení, tak i sídlo firmy. Dům se 
nachází v centru města ve vyhledávané lokalitě v těsné 
blízkosti Horního náměstí v Přerově. 
CENA: 3.490.000 Kč Zn.: PR122392

Tel.: 775 946 800

VHODNÉ K PODNIKÁNÍ I BYDLENÍ!

OBEC: Dřevohostice
OKRES: Přerov
Pro větší rodinu nabízíme k prodeji řadový rodinný dům 
ve velmi klidné čtvrti v obci Dřevohostice, ul. Sadová, o 
velikosti 6+1, patrový, podsklepený, dvojgaráž, balko-
ny, plastová okna, zahrada o výměře 330 m2, Dům je 
napojen na veřejný vodovod, kanalizaci...
CENA: 1.745.000 Kč Zn.: PR091826

Tel.: 775 946 800

6+1 K NASTĚHOVÁNÍ!

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme exkluzivně přes RK NEMO rodinný dům v Pře-
rově na ul. Ztracená. Rodinný dům je dispozičně 3+1 - v 
přízemí domu se nachází vstupní chodba, kuchyně se 
zánovní kuchyňskou linkou, obývací pokoj a 2x ložnice. 
Možnost rozšíření obytné plochy na půdu. 
CENA: 1.125.000 Kč Zn.: PR132436

Tel.: 775 946 800

RODINNÝ DŮM VE MĚSTĚ!

OBEC: Šišma
OKRES: Přerov
Nabízíme k prodeji pro milovníky přírody dům v obci 
Šišma, která je vzdálená 13km od Města Přerova. Dům 
se nachází na okraji obce. Dispozice domu je 3+1, re-
konstrukce! Plocha parcely je 1617m2. K domu náleží 
zahrada, stodola.
CENA: na dotaz v RK Zn.: PR132443

Tel.: 775 946 800

NOVINKA

POHÁDKOVÉ BYDLENÍ...

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pro ty, co chtějí pozemek s pěkným výhledem na okolí, 
nabízíme k prodeji zahradu o velikosti 458 m2 v příměst-
ské části města Přerova a to Přerov VII-Čekyně. Zahrada 
se nachází v části Borošín, oplocená, udržovaná se 
zahradní chatkou a stromy (švestky, jabloně). 
CENA: 135.000 Kč Zn.: PR132428

Tel.: 775 946 800

POZEMEK S VÝHLEDEM.

OBEC: Týn nad Bečvou
OKRES: Přerov
Nabízíme přes RK NEMO k prodeji stavební pozemek 
na okraji obce Týn nad Bečvou. Pozemek je rovinatý, 
oplocený s IS na hranici pozemku. Na pozemku se na-
chází dřevěná chatka s terasou a ovocné stromy. V obci 
je veškerá občanská vybavenost.
CENA: 285.000 Kč Zn.: PR131425

Tel.: 775 946 800

PRO STAVBU NEBO REKREACI..



OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Byt v OV 3+1 na ulici Jasínkova v Přerově. V 1NP pa-
nelového domu, který prošel v letošním roce celkovou 
revitalizací. Byt je v původním, ale velmi udržovaném 
stavu.Nízké měsíční náklady.
CENA: 825000 Zn.: PR132521

Tel.: 773 164 164

KRÁSNÝ VÝHLED

OBEC: Troubky
OKRES: Přerov
Prostřednictvím naší společnosti Vám nabízíme k prodeji 
byt 3+1 v obci Troubky, nedaleko od města Přerova. Byt je 
v OV nachází se v 1NP cihlového domu. Byt je po rekon-
strukci. Jsou zde nová plastová okna, nové podlahy, nová 
moderní kuchyně, zděná koupelna s vanou a samo
CENA: 1.050.000 Kč Zn.: PR131536

Tel.: 773 164 164

BYDLENÍ NA VESNICI

OBEC: Přerov

OKRES: Přerov

Byt v OV na Generála Janouška. V 1NP původní stav.
Nízké měsíční náklady. Ihned k dispozici.

CENA: 770.000 Kč Zn.: BT151554

Tel.: 773 164 164

NOVINKA

CIHLOVÝ BYT

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím naší společnosti Vám nabízíme k prodeji 
byt 1+1 v cihlovém domě na ulici Tománkova v Přerově. 
Byt o výměře 44 m2 se nachází ve 3 NP. Jsou zde nová 
plastová okna, novější kuchyně. K bytu náleží velká 
lodžie. Nízké náklady na bydlení.
CENA: 780.000 Kč Zn.: BT151553

Tel.: 773 164 164

KLIDNÁ LOKALITA

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme k prodeji byt v OV . Nachází  se v 6 NP, panelo-
vého domu s výtahem, který prošel celkovou revitalizací. 
Jsou zde nová plastová okna, nové podlahy, dveře, pěkné 
vestavěné skříně v dětském pokoji, moderní kuchyně, 
koupelna a WC po rekonstrukci. Lodžie výhodou.
CENA: 940.000 Kč Zn.: PR131495

Tel.: 773 164 164

NA KRAJI MĚSTA!!!

OBEC: Blatec
OKRES: Olomouc
V RK NEMO nabízíme starší RD v centru klidné obce Blatec, 
která leží 5km od  Olomouce. Dispozice 2+1 s koupelnou 
a WC. V domě jsou původní podlahy, omítky, okna a dveře. 
RD je napojen na ele., plyn, kanalizaci, vodovod. Vblízkosti 
obchody, MHD, vlak. VOLNÝ IHNED!!
CENA: 435.000,-Kč Zn.: PR122400

Tel.: 773 164 164

NOVÁ CENA

REKONSTRUKCE PODLE VÁS

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme Vám rodinný dům v obci Přerov-Popovice.
Dům nabízí příjemné klidné místo s možností stavby 
nového domu na pozemku nebo rekonstrukci původ-
ního, má obytnou část a hospodářskou část se sklady 
a dílnami. K dispozici ihned !!!
CENA: 890.000 Kč Zn.: PR122354

Tel.: 773 164 164

NOVÁ CENA

K REKONSTRUKCI

OBEC: Přerov

OKRES: Přerov

Prostřednictvím naší společnosti nabízím k prodeji zdě-
nou, družstevní garáž v uzamykatelném areálu v Kozlovi-
cích. V garáži je zavedená elektřina. Ihned k dispozici.

CENA: 115.000 Kč Zn.: GR151555

Tel.: 773 164 164

NOVINKA

GARÁŽ KOZLOVICE

OBEC: Lipová
OKRES: Přerov
Přes RK NEMO Vám nabízím dvougenerační patrový 
dům v obci Lipová. Dispozice 3+1 , a  4+1 vždy s kuchyní 
a koupelnou. Za domem dvůr možnost přikoupení po-
zemku. RD napojen na plyn, elektřinu, vodu, kanalizaci.
VOLNÝ IHNED
CENA: 899000 Zn.: PR122338

Tel.: 773 164 164

SLEVA

RD MEZI PŘEROVEM A BYSTŘICÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Cihlová stavba o velikosti  595 m2, plocha zahrady 
327 m2. K restauraci patří i obytná část s kuchyní kou-
pelnou a dvěma pokoji. Velká zahrada výhodou. Ihned 
k dispozici
CENA: 2.399.000 Kč Zn.: KP132517

Tel.: 773 164 164

HOSPODA ÚJEZDEC

OBEC: Rokytnice
OKRES: Přerov
Exkluzivně nabízíme k prodeji rodinný dům v obci Ro-
kytnice. Dispozice 3+1 v přízemí se nachází obývací 
pokoj s kuchyní, koupelnou s WC a vstupem do zahrady. 
V patře jsou potom dva samostatné pokoje. Na zahrádce 
se nachází stavení.
CENA: 900.000 Kč Zn.: PR142525

Tel.: 773 164 164

ŘADOVÝ RD

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
K dlouhodobému pronájmu nabízíme pěkné kanceláře 
v centru města na ul. Kratochvílova ve II. NP. Výměra 
je 110 m2, prostory se skládají ze 3 kanceláří, čekárny 
a sociálního zařízení. Je zde připojení na internet, telefon. 
V prostorech se také nachází vestavěné skříně. V
CENA: 10.000 Kč/měsíc Zn.: KP151556

Tel.: 773 164 164

NOVÁ CENA

KANCELÁŘE

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím naší společnosti Vám nabízíme k prodeji 
stavební pozemek. Plocha parcely je 1000m2. Na hranici 
pozemku jsou veškeré IS. Pro více informací kontaktujte 
realitního makléře. 
CENA: 835 Kč/m2 Zn.: PO132446

Tel.: 773 164 164

NOVINKA

PŘIPRAVEN KE STAVBĚ

RK NEMO nabízí k prodeji stavební pozem pro odpočinek, 
rekreaci a bydlení v okrajové části PŘEROVA - PŘEDMOSTÍ 
s celkovou výměrou 1608 m2 S MOŽNOSTÍ ROZDĚLENÍ 
NA 2 MENŠÍ CCA 800 m2. Na pozemku je postevena zděná 
chata s posezením a udírnou, napojeno na elektřinu, studna, 
ostatní sítě v dosahu. Pozemek je celý oplocen s přístupen i 
z dolní i horní části. Velmi dobře udžovaný. Ihned k dispozici. 
Možnost hypotéky.  
CENA: 450,- Kč/m2 Zn.: PR142200

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

CHCETE VLASTNÍ ZAHRÁDKU, CHATKU NEBO RODINNÝ DŮM ?

Pak právě Vám prostřednictvím RK NEMO nabízíme ke koupi 
patrový řadový městský dům v centru Hulína. Patrový objekt 
má v přízemí k dispozici obchodní či kancelářské plochy o 
výměře 160 m2 v patře pak byt o výměře 65 m2, je podskle-
pený a v podkroví je možnost zřízení další jednotky nebo 
místností. K domu náleží pozemek o výměře 244 m2. Dům 
je napojen na veškeré inženýrské sítě. Parkování vozidel je 
možné před objektem.
CENA: 2.995.000,- Kč Zn.: PR142541

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

HLEDÁTE NEMOVITOST KE SPOJENÍ BYDLENÍ A PODNIKÁNÍ ?

Jednotlivcům a párům všech generací nabízíme přes naši společnost velmi 
pěkný kompletně zrekonstruovaný byt 1+1 v osobním vlastnictví na ul. Baye-
rova. Byt se nachází v 5.podlaží objektu s výtahem. Budova prošla kompletní 
rekonstrukcí střechy, rozvodů, zateplení fasády a výtahu. Byt byl také celkově 
rekonstruován vč. nových omítek, plovoucích podlah, nové kuch. linky se spo-
rákem a digestoří, nových dveří Sapeli, plastových oken, obkladů a dlažeb se 
sanitou. K bytu dále patří sklep, je napojen na KTV s možností internetu. V bytě 
jsou měřiče vody a tepla. Byt je ihned k dispozici. Koupi můžete realizovat 
přes výhodný hypoteční úvěr. Parkování je možné u domu.

CENA: 690.000,- Kč Zn.: PR142539a

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

BEZ INVESTIC !

OBEC: Horní Moštěnice
OKRES: Přerov
Naše společnost nabízí k prodeji zahradu vedenou 
v územním plánu k výstavbě rodinného domu a to v obci 
Horní Moštěnice. Pozemek se nachází na okraji obce a je 
oplocený o velikosti 989 m2. Ihned k dispozici. 
CENA: 285.000,- Kč Zn. PR132462

Tel.: 775 946 800

NOVINKA

STAVĚTE V BLÍZKOSTI PŘEROVA...

OBEC: PŘEROV – PŘEDMOSTÍ
OKRES: PŘEROV
Patrový RD 3+1, Teličkova ulice, s téměř dokončenou 
rek., dům je hydroizolovaný, rekonstrukce podlah, 
omítek, ele., topení, oken, koupelny, 2xWC. V domě je 
plynové topení s vl. kotlem a krb s průduchy. Pro ještě 
větší rozšíření lze využít i půdu.
CENA: 2 200 000 Kč Zn.: PR142550

Tel.: 777 946 899

NOVINKA

PRODEJ RD 3+1 TELIČKOVA, PŘEROV

OBEC: PŘEROV – ČEKYNĚ
OKRES: PŘEROV
RD 7+kk, Slunečná, Přerov - Čekyně, kolaudace 2007, 
cihlová konstrukce porotherm, sedlová střecha, ob. 
pokoj s kuch. koutem o velikosti 100 m2, 6 dalších po-
kojů, dvě koupelny, tři WC, terasa, velká garáž a zahrada 
o velikosti 2545 m2. Dům je k dispozici po dohodě. 
CENA: 8 000 000 Kč  Zn.: PR142551

Tel.: 777 946 899

NOVINKA

PRODEJ RD 7+KK SLUNEČNÁ, PŘEROV - ČEKYNĚ

OBEC: Tovačov
OKRES: Přerov
Dům prošel rekonstrukcí - nová sřecha, v podkroví 
nové podhledy včetně teplené izolace, nová dřevěná 
eurookna. Nové rozvody elektřiny, odpadu. V přízemí 
kuchyně se vstupem do zahrady, obývací pokoj, kou-
pelna, WC, spíž.
CENA: 1.505.000 Kč Zn.: PR131495

Tel.: 773 164 164

ČÁSTEČNĚ PO REKONSTRUKCI!!!



OBEC: Lipník nad Bečvou
OKRES: Přerov
Hledáte zázemí pro rodinu a podnikání? Právě pro Vás 
nabízíme prostřednictvím RK Nemo komerční budovu 
v obci Podhoří. V přízemí hospoda, obchod, v patře velký 
sál a bytová jednotka. Ihned k dispozici.
CENA: 1.400.000 Kč Zn.: HR080010

Tel.: 777 946 899

PRO FIRMU I RODINU

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pěkně rekonstruovaný a připravený na bydlení družstevní 
byt 3+1, 2. NP, ulice Za mlýnem, Přerov, Vám nabizíme 
ke koupi prostřednictvím naší realitní kanceláře. Nová 
funkční kuchyňská linka, podlahy dlažba, plovoucí podla-
ha, parkety, nová koupelna, wc, šatna, lodžie. 
CENA: 1.250.000 Kč Zn.: PR142547

Tel.: 777 946 899

NOVINKA

BEZ DALŠÍCH INVESTIC

OBEC: Břestek
OKRES: Uherské Hradiště
Pěkný a velký rodinný dům 6+1 v obci Břestek Vám 
nabízíme ke koupi prostřednictvím naší realitní kance-
láře. Jedná se o patrový RD, kolaudovaný v roce 2000, 
s dvougaráží, šest pokojů, kuchyně, jídelna, dvě koupel-
ny, tři wc, šatna, technická místnost, dvě terasy.
CENA: 5.950.000 Kč Zn.: PR142528

Tel.: 777 946 899

NOVINKA

SKVĚLÝ DŮM I MÍSTO

OBEC: Chropyně
OKRES: Kroměříž
Na pěkném a klidném místě v Chropyni Vám nabízím 
prostřednictvím RK Nemo byt 2+1 v osobním vlastnictví, 
ulice Moravská, 64m2, balkon, 3.NP, 2x sklep. Nová 
kuchyňská linka, pěkná koupelna, v pokojích parkety, 
jinak lino. Dům je po kompletní revitalizaci.
CENA: 790.000 Kč Zn.: PR132499

Tel.: 777 946 899

NOVINKA

PĚKNÉ CIHLOVÉ BYDLENÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Bydlení ve velkém stylu Vám ke koupi nabízím pro-
střednictvím RK Nemo. Jedná se o samostatně stojící 
patrový rodinný dům kolaudovaný v roce 2001, v klidné 
lokalitě města Přerova, na pozemku o velikosti 1025m2 
vč. zastavěné plochy. 
CENA: 8.240.000 Kč Zn.: PR132513

Tel.: 777 946 899

NOVINKA

BYDLENÍ VE VELKÉM STYLU

OBEC: Veselíčko
OKRES: Přerov
RK NEMO nabízí k prodeji pozemek připravený k výstavbě 
RD v obci Veselíčko nedaleko od Přerova. Celková plocha 
pozemku je 1098 m2. Veškeré inženýrské sítě na hranici 
pozemku. Pozemek je na klidném místě obce s pěkným 
výhledem na okolí a dobrou příjezdovou cestou.
CENA: 680 Kč/m2 Zn.: PR081065

Tel.: 777 946 899

KRÁSNÉ PROSTŘEDÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
RK Nemo nabízí k prodeji velmi zajímavou stavební par-
celu v průmyslové zóně o velikosti 3138 m2 v KÚ Přerov 
- Předmostí. na pozemku přípojka el. energie. Pozemek 
je celý v rovině, dobrá příjezdová cesta. Možnost využití 
pro výstavbu prům. objektu.
CENA: 200 Kč/m2 Zn.: PR091929

Tel.: 777 946 899

HALA, DÍLNA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA

OBEC: Záříčí
OKRES: Kroměříž
RK NEMO nabízí k prodeji zajímavou stavební parcelu 
o výměře 2147m2 v obci Zářičí, voda, plyn, elektřina, 
vše na hranici pozemku. Příjezdová cesta ze zámkové 
dlažby. Klidná část obce. 
CENA: 330 Kč/m2 Zn.: PR101992

Tel.: 777 946 899

K JEDNÁNÍ

NA BYDLENÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Snadno dostupné bydlení pro každého v bytě 1+1 OV, 
Vám nabízíme prostřednictvím naší realitní kanceláře RK 
Nemo. Byt je v klidné lokalitě města Přerova, ulice Inter-
brigadistů, přízemí, výborný přístup. Stav je udržovaný, 
v chodbě dlažba, v pokoji parkety, kuchyně lino.
CENA: 510.000 Kč Zn.: PR142532

Tel.: 777 946 899

NOVINKA

VYNIKAJÍCÍ NEJEN PRO SENIORY

OBEC: Kyselovice
OKRES: Kroměříž
RK NEMO nabízí k prodeji stavební pozemek o velikosti 
1485m2, v obci Kyselovice, okr. Kroměříž, elektřina 
a voda na hranici pozemku, kanalizace a plyn cca 80 m. 
Na pozemek možný příjezd z obou stran.
CENA: 210.000 Kč Zn.: PR112172

Tel.: 777 946 899

NA BYDLENÍ

OBEC: Vizovice
OKRES: Zlín
RK NEMO nabízí k prodeji  nezasíťovanou parcelu v obci 
Chrastěšov o velikosti 3227m2, budoucí možnost k zá-
stavbě RD. Pozemek nedaleko lesa, výborná dostupnost 
z Vizovic. Ihned  k dispozici.
CENA: 270 Kč/m2 Zn.: PR112246

Tel.: 777 946 899

NOVINKA

BYDLENÍ A REKREACE

OBEC: Tovačov
OKRES: Přerov
Moderně zrekonstruovaný dům v Tovačově o velikosti 5+2 
Vám nabízím prostřednictvím RK NEMO, rekonstrukce 
ukončena v roce 2010, kompletně nová střecha, zateplení, 
moderní a funkční interiér, krb, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, ložnice se šatnou, v suterénu sauna.
CENA: 2.990.000 Kč Zn.: PR122386

Tel.: 777 946 899

K JEDNÁNÍ

PŘIPRAVENÉ BYDLENÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Obchodní a kancelářské prostory pro Vaše podnikatel-
ské aktivity nabízíme prostřednictvím realitní kanceláře 
Nemo. Celá budova prochází kompetní rekostrukcí, 
která bude ukončena v průběhu února 2014. Budova 
je patrová, přízemí obchodní prostory
CENA: 1.500 Kč/m2/rok Zn.: PR141540

Tel.: 777 946 899

PRONÁJEM

PROSTOR PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pěkné stometrové bydlení k pronájmu Vám nabízíme 
prostřednictvím naší realitní kanceláře. Byt je částečně 
vybavený s pěknou kuchyňskou linkou, koupelna a wc 
po rekonstrukci. Ihned k dispozici.
CENA: 12.000 Kč/měsíc Zn.: PR141541

Tel.: 777 946 899

PRONÁJEM

PĚKNÉ STOMETROVĚ BYDLENÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nejlepší bydlení ve městě Vám prostřednictvím RK Nemo 
nabízím na ulici Č. Drahlovského v cihlovém bytě 3+1, 
1NP (přízemí), osobní vlastnictví, nová elektroinstala-
ce, rozvody vody a odpadu v plastu, pěkná koupelna 
s masážní vanou.
CENA: 1.000.000 Kč Zn.: PR131477

Tel.: 777 946 899

SLEVA

CIHLOVÉ BYDLENÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA

OBEC: Rajnochovice

OKRES: Kroměříž

RK NEMO nabízí k pronájmu chatu v obci Vičanov, okr. 
Rajnochovice, dřevěná konstrukce, nájem 18 000,-Kč/
rok.

CENA: 18.000 Kč Zn.: PR101197

Tel.: 777 946 899

ODPOČINEK

PRONÁJEM

OBEC: Líšná
OKRES: Přerov
Hledáte bydlení ve větším RD, kde se vejdete i s domácí-
mi mazličky? Právě pro Vás, a třeba i Vaše koně nabízíme 
k prodeji přes RK NEMO dům 3+1 s možností rozšíření 
v obci Líšná u Přerova, půdorysně rozdělený chodbou na 
pravou část - dva pokoje, levou - pokoj, kuchyně, k
CENA: 750.000 Kč Zn.: PR112236

Tel.: 777 946 899

NOVÁ CENA

DOSTUPNÉ BYDLENÍ V RD

OBEC: Dobrčice
OKRES: Přerov
RK NEMO nabízí exkluzivně k prodeji pozemky s výbor-
nou polohou u hlavní silnice na okraji obce, v kú. Dob-
rčice, okr. Přerov. Celkem se jedná o 8744m2. Možnost 
přizpůsobení velikosti podle požadavku zájemce. 
CENA: 250 Kč/m2 Zn.: PR122300

Tel.: 777 946 899

JEN V CELKU

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízím prostřednictvím RK NEMO k prodeji byt 4+1 
v osobním vlastnictví o exkluzivní výměře 150m2. Byt 
s výhledem na řeku je velmi dobře dispozičně vyře-
šený. Pro hry Vašich dětí uvítáte bezpečí uzavřeného 
dvorního traktu. 
CENA: 1.490.000 Kč Zn.: PR122308

Tel.: 777 946 899

NOVÁ CENA

PRO MILOVNÍKY VELKÉHO PROSTORU

OBEC: Čelechovice
OKRES: Přerov
RK NEMO nabízí k prodeji chalupu v obci Čelechovice, 
ideální pro setkání s přáteli, nebo jen tak „vypnout“, čás-
tečně podsklepená budova o velikosti 3+1, smíšená kon-
strukce, sedlová střecha, v zadní části malý dvorek, před 
domem parcela na zahradničení o velikosti 138m2.
CENA: 290.000 Kč Zn.: PR122326

Tel.: 777 946 899

K JEDNÁNÍ

PRO CHALUPÁŘE TĚLEM I DUŠÍ



OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
RK NEMO Vám nabízí ke koupi družstevní byt 1+1 s mož-
ností převodu do osobního vlastnictví na ulici Velká 
Dlážka v Přerově. Byt se nachází ve 4. patře panelového 
domu. V bytě je nová kuchyňská linka, v obýv. pokoji se 
nachází balkon s výhledem na klidnou část sídliště.
CENA: 580.000 Kč Zn.: PR132523

Tel.: 778 421 769

EXKLUZIVNĚ!

BYDLENÍ NEDALEKO CENTRA!

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
RK NEMO Vám nabízí ke koupi družstevní byt 3+1 o vý-
měře 68 m2 ve 2. patře panelového domu na ulici Bratrská 
v Přerově. Byt disponuje novou kuchyňskou linkou a jádrem 
po rekonstrukci v krásném moderním stylu. V předsíni, 
kuchyni i koupelně se nachází dlažba, jinak PVC.
CENA: 890.000 Kč Zn.: PR141551

Tel.: 778 421 769

NOVINKA!

BYDLETE V NOVÉM!

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím naší společnosti Vám nabízím ke koupi 
nadstandardní družstevní byt 4+1 ve zvýšeném přízemí 
o výměře 80 m2 s možností převodu do OV na ulici 
Kozlovská v Přerově. Dům je po kompletní revitalizaci 
– zateplení, plastová okna, fasáda, výtah.
CENA: 1.258.000 Kč Zn.: PR132524

Tel.: 778 421 769

NADSTANDARDNÍ BYDLENÍ PŘÍMO V CENTRU!

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím naší společnosti Vám nabízím zrekonstru-
ovaný byt 2+1 na ul. Husova v Přerově, o výměře 44 m2. 
V bytě jsou nové podlahy - dlažba, plovoucí. V koupelně 
je nové vybavení - vana, WC, topení, obklady, dlažba. 
V kuchyni dlažba, nová kuchyňská linka. 
CENA: 895.000 Kč Zn.: PR141558

Tel.: 778 421 769

NOVINKA!

ZREKONSTRUOVANÝ BYT

OBEC: Polkovice
OKRES: Přerov
RK NEMO Vám nabízí pěkný dvougenerační patrový ro-
dinný dům se 2 bytovými jednotkami, dvorem, zahradou, 
průjezdem, skladem v obci Polkovice, v dobré dostupnos-
ti Přerova, Prostějova, Kroměříže. Dům prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí - fasáda, nová střecha, dvůr, interiér.
CENA: 1.390.000 Kč Zn.: PR122302

Tel.: 778 421 769

SLEVA!

SPOUSTA PROSTORU PRO BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pokud hedáte stavební místo pro Váš nový domov, pak 
Vám RK NEMO nabízí stavební pozemky ve velmi klidné 
části obce Přerov - Čekyně. Pozemky mají celkovou výmě-
ru 1200 m2 a je možno je rozdělit dle přání na 2 pozemky 
s cca 600 m2. K pozemku vede místní komunikace.
CENA: k jednání Zn.: PR132430

Tel.: 778 421 769

PRO STAVBU VYSNĚNÉHO DOMU!

OBEC: Bochoř
OKRES: Přerov
Prostřednictvím naší společnosti Vám exkluzivně na-
bízím ke koupi stavební pozemek o výměře 1707 m2 
v žádané lokalitě, obci Bochoř u Přerova. Pozemek je 
situován ve středu obce v řadové zástavbě, ohraničen 
vysokým plotem. Veškeré inženýrské sítě.
CENA: 720 Kč/m2 Zn.: PR142535

Tel.: 778 421 769

NOVINKA!

ŽÁDANÁ LOKALITA PRO BYDLENÍ!

OBEC: Horní Moštěnice
OKRES: Přerov
Nabízíme Vám ke koupi pozemek v žádané lokalitě, o vý-
měře 1621 m2 na okraji obce Horní Moštěnice. Pozemek 
je situován v klidné části s minimální obytnou výstavbou 
v okolí. Na hranice pozemku jsou přivedeny inženýrské 
sítě. Pozemek je přístupný ze tří stran.
CENA: 700 Kč/m2 Zn.: PR131525

Tel.: 778 421 769

NA VZDUCHU A NADOSAH MĚSTA

OBEC: Radíkov
OKRES: Přerov
Chcete pro svou rodinu pohodové bydlení? Právě pro 
Vás přes RK NEMO nabízíme atraktivní stavební pozemek 
v klidné lokalitě obce Radíkov u Hranic. Pozemek má 
celkovou výměru 1600 m2 a je umístěn v lokalitě s již 
probíhající výstavbou domů v sousedství. 
CENA: 350 Kč/m2 Zn.: PR132347

Tel.: 778 421 769

VÝHODNÁ CENA

BYDLETE BLÍZKO PŘÍRODY!

OBEC: Věrovany
OKRES: Olomouc
Nabízíme k prodeji prostorný stavební pozemek v obci 
Věrovany o výměře 2346 m2. Pozemek se nachází ve 
středu mezi městy Olomouc, Prostějov a Přerov. Na 
hranici pozemku jsou dovedeny veškeré inženýrské sítě   
elektřina, plyn, voda, kanalizace.
CENA: 412 Kč/m2 Zn.: PR141550

Tel.: 778 421 769

NOVINKA!

PROSTOR PRO VAŠI RODINU!

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
RK NEMO nabízí k pronájmu rozsáhlou třípodlažní budo-
vu s kancelářskými prostory vhodnými jako sídlo firem 
ul. Na Hrázi. Objekt má celkovou plochu ve třech pod-
lažích cca 1500 m2. V každém patře se nachází sociální 
zařízení a kuchyňka. Parkoviště pro 15 vozů.
CENA: 130.000 Kč/měsíc Zn.: PR091107

Tel.: 778 421 769

HLEDÁTE ZÁZEMÍ PRO SVOU FIRMU?

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím naší společnosti Vám nabízím k pro-
nájmu atraktivní prostory na ulici Svépomoc v Přerově. 
Pronájem přízemních místností o výměře 100 m2. Objekt, 
nacházející se v klidné části města, avšak v blízkosti 
centra, je ve velmi dobrém stavu a po rekonstrukci.
CENA: 12.000 Kč Zn.: PR131524

Tel.: 778 421 769

PROSTORY V HUSTĚ OBYDLENÉ ČÁSTI MĚSTA!

OBEC: Přestavlky
OKRES: Přerov
RK NEMO nabízí k prodeji budovu bývalého obchodu 
a obecní rest. v obci Přestavlky s plochou 270m2. Přízemní 
budova se sedlovou střechou s prostorem pro dobudování 
podkroví, zd. konstrukce,sklep, restaurace vybavena ná-
bytkem,toalety, sklady.Objekt napojen na sítě. Volný
CENA: 1.350.000 Kč Zn.: PR112217

Tel.: 775 946 800

BYT I FIRMA

OBEC: Osek nad Bečvou
OKRES: Přerov
RK NEMO nabízí k prodeji velmi pěkný stavební pozemek  
s kompletními inženýrskými sítěmi na hranici pozemku 
v obci Osek nad Bečvou. Pozemek má výměru 890 m2 ve 
tvaru obdelníku a je umístěn v klidné lokalitě mimo hlavní 
komunikaci. K pozemkuje  přímý přístup po asfaltové
CENA: 700.000 Kč Zn.: PR112219

Tel.: 775 946 800

PRO VÁŠ DŮM

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Administrativní budovu bez bariér s kompletním zázemím, 
síťovými rozvody, a dispozicí podle trendu dnešní moderní 
doby, Vám nabízím prostřednictvím RK NEMO, rekon-
strukce a uvedení do provozu v roce 2004. Možný také 
pronájem celé budovy za 25 000,-Kč/měs + energie.
CENA: 3.500.000 Kč Zn.: PR121326

Tel.: 777 946 899

VAŠE NOVÉ FIREMNÍ KANCELÁŘE

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Novou mezonetovou kancelář v centru města na náměstí 
T.G. Masaryka s výhledem na zámek Vám k pronájmu 
nabízíme prostřednictvím naší realitní kanceláře. Jedná 
se o tři místnosti s vlastním sociálním zázemím, kuchyň-
kou. Kompletní síťové rozvody.
CENA: 13.000 Kč/měsíc Zn.: PR141539

Tel.: 777 946 899

PRONÁJEM

NOVÁ MEZONETOVÁ KANCELÁŘ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím naší společnosti nabízíme k pronájmu rozsáhlé výrobně skladovací prostory 
nadaleko centra na ul. Tržní, celkem 22 000 m2. V přízemí možnost obchodních prostory 
s výlohami, vzorkové prodejny, sklady, dále sklady s lehkou výrobu apod. K dispozici je 
vjezd pro kamiony, osobní a nákladní auta, parkovací plochy, rampa a výtah.
CENA: dle výměry prostor                     Tel.: 778 421 769 Zn.: PR132520A

LUKRATIVNÍ OBCHODNÍ A SKLADOVACÍ PROSTORY!

NOVINKA
OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Atraktivní obchodní a kancelářské prostory pro Vaše podnikání Vám nabízíme 
prostřednictvím RK NEMO v centrální části města Přerova. Prostory se nachází ve 3 
podlažích budovy na křižovatce Palackého a Komenského. V 1. NP přístup z ulice.
CENA: 400 Kč/m2                      Tel.: 778 421 769 Zn.: PR132520B

ATRAKTIVNÍ PROSTORY K PODNIKÁNÍ!

NOVINKA



OBEC: Lipník nad Bečvou
OKRES: Přerov
Prostřednictvím RK NEMO Vám nabízíme k prodeji 
pěkný dr. byt 3+1 na ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou. 
Byt se nachází v 5.p s výtahem v domě s kompletní 
reviitalizací - zateplení, okna, výtah, balkony. Byt má 
výměru 65 m2.
CENA: 690.000 Kč Zn.: PR132427

Tel.: 775 946 800

NOVÁ CENA!

BYDLETE V PŘÍJEMNÉ LOKALITĚ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím RK NEMO Vám nabízím RD o velikosti 
cca 150 m2. V přízemí bytová jednotka 1+1, v prvním 
patře 3+1. Dům je kompletně zateplen, nová fasáda, 
plastová okna, parkety, dlažba, elektrické topení. Mož-
nost vybudování půdní vestavby.
CENA: 1.899.000 Kč Zn.: PR131418

Tel.: 773 164 164

K BYDLENÍ I PODNIKÁNÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím RK NEMO Vám nabízíme zděnou chatu 
se zahradou v zahrádkářské oblasti na okraji Přerova 
nedaleko Přerovských strojíren. V chatě je zavedena 
elektřina a jako zdroj vody slouží studna s čerpadlem. 
Chata má jeden pokoj, kůlnu a je podsklepena.
CENA: 165.000 Kč Zn.: PR122379

Tel.: 777 946 898

ZAHRADA S CHATOU PRO VOLNÝ ČAS

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím RK Nemo Vám nabízím RD v Přerově. 
Dům je dispozičně řešen tak, že v přízemí jsou 4 místonos-
ti, které mohou sloužit jako byt nebo kanceláře. V prvním 
patře jsou dva pokoje,kuchyně,koupelna a wc. Na půdě 
možnost vybudování pokojů. K domu patří zahrada.
CENA: 2.690.000 Kč Zn.: PR121355

Tel.: 777 946 898

BYDLETE A ZÁROVEŇ PODNIKEJTE

OBEC: Lipová
OKRES: Prostějov
Nabízíme Vám rekreační chalupu, která by mohla po 
reknostrukci sloužit i k trvalému bydlení. V chalupě jsou 
dva pokoje, koupelna a kuchyň. Možnost rozšířit o další 
místnosti z hospodářského stavení, které patří k domu. 
ÚT plyn + kotel na pevná paliva.
CENA: 470.000 Kč Zn.: PR121354

Tel.: 777 946 898

CHALUPA V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Rk Nemo Vám nabízí prodej bytu 1+1 v cihlovém domě 
na ulici Bratrská v Přerově, který prošel rekonstrukcí, 
je kompletně vybaven k okamžitému bydlení. Byt tvoří 
vstupní prostorná předsíň, samostatná šatna s úložným 
prostorem, obývací pokoj a kuchyň. 
CENA: 525.000 Kč Zn.: PR122384

Tel.: 778 421 769

PRO PÁRY NEBO JENDOTLIVCE

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Rk Nemo Vám nabízi k prodeji udržovanou oplocenou 
zahradu v obci Žeravice, mezi Přerovem a Olomoucí. 
Zahradu o velikosti 2330 m2 je možno využít k výstavbě 
objektů pro bydlení.Všechny inženýrské sítě na hranici 
pozemku.
CENA: 400 Kč/m2 Zn.: PR132515

Tel.: 778 421 769

ZAHRADA S MOŽNOSTÍ VÝSTAVBY RD

OBEC: Přerov

OKRES: Přerov

RK Nemo nabízi k pronájmu obchod na Žerotinově ná-
městí.Tato frekventovaná lokalita Vám umožní skvělý 
start do nového podnikání. 

CENA: 17.500 Kč Zn.: PR131442

Tel.: 775 946 800

OBCHOD S VÝLOHOU

OBEC: Bystřice pod Hostýnem
OKRES: Kroměříž
RK Nemo Vám nabízi k prodeji rodinný dům v Obci 
Sovadina, nedaleko Bystřice pod Hostýnem.Tento dům 
je určený k celkové rekonstrukci. V domě jsou 3 poko-
je, kuchyně, koupelna a WC. V létě oceníte především 
velkou zahradu o velikosti 987 m2. Dům je ihned volný.
CENA: 390.000 Kč Zn.: PR131448

Tel.: 777 946 898

ZREKONSTRUUJTE A BYDLETE

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
RK NEMO nabízí atraktivní výrobně provozní objekt 
v průmyslové lokalitě Přerova s vlastním příjezdem 
a parkováním u budovy či ve dvorním traktu. Areál se 
skládá z hlavní budovy a dvou dalších patrových objektů. 
Objekt má vlastní vrátnici, vjezd do objektu.
CENA: informace v RK Zn.: PR011613

Tel.: 777 946 898

PODNIKEJTE 

PROSTORY PRO PROSPERUJÍCÍ FIRMU

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pro Vaše úspěšné podnikání Vám prostřednictvím RK 
NEMO nabízíme k pronájmu výrobně -skladovací prostory 
na ul.9.května v Přerově. Jedná se o přízemní haly v per-
fektním tech.stavu se zázemím, kanceláří a skladem s velmi 
dobrým přístupem z hlavní komunikace vlastní branou
CENA: 550 Kč/m2/rok Zn.: PR142505

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

NOVÉ PROSTORY

OBEC: Mysločovice
OKRES: Zlín
V klidné části obce Mysločovice nabízíme prostřednictvím 
RK NEMO patrový RD 5+1 (s možností dokončení dalších 
obytných prostor v 1. patře) se zahradou a a zpevněným 
vjezdem. Obec má výbornou dostupnost s dopravní in-
frastrukturou - 12 km Zlín, 6 km Malenovice.
CENA: k jednání Zn.: PR132470

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

PROSTORNÝ DŮM S DOBROU DOSTUPNOSTÍ

Nabízíme Vám prostřednictvím RK NEMO ke koupi samostatně 
stojící rodinný dům v klidné části obce Pavlovice. Dům je dispozičně 
řešen jako 2+1. V 1.NP se nachází obývací pokoj, ložnice, kuchyně s 
jídelnou, chodba, koupelna a WC, schodiště do podkroví a ve 2.NP se 
nachází půdní prostor pro vybudování dalších 2 místností. K domu 
náleží pozemek cca 1200 m2 s hosp. Budovami. Průjezd na zahradu 
je možný brankou z ulice. Klidná lokalita se soukromím. Možnost 
financování výhodnou hypotékou. Parkování před domem v ulici 
nebo na stání vedle domu. Ihned k dispozici. 
CENA 1.050.000,- Kč PR142509

Tel.: 777 946 898

NOVÁ CENA

PŘESTAVTE SI VÁŠ DŮM V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ 

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřednictvím naší společnosti Vám nabízíme ke koupi 
velmi pěkný byt 3+kk v osobním vlastnictví v žádané 
lokalitě na ul. Na Odpolední v Přerově, o výměře 70 m2. 
Zrekonstruovaná koupelna - obklady, sanita. Vstup na 
WC je z chodby. Kuchyně v moderní bílé barvě.
CENA: 922.000,- Kč Zn.: PR 141562

Tel.: 778 421 769

NOVINKA

VÝHLED NA ŘEKU

OBEC: Přerov
OKRES:Přerov
Cihlový byt s výhledem na řeku Bečvu v blízkosti centra 
města Přerova na ul. nábř. PFB. Byt je dispozičně 3+1 
o velikosti 65 m2, zvýšené přízemí s výtahem. Byt má 
nová plastová okna, nová kuch. linka se sporákem, samo-
statné pokoje. Možnost posezení na dvoře za domem. 
CENA: 820.000,-Kč Zn.: PR132502

Tel.: 775 946 800

NOVINKA

BLÍZKO CENTRA!

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme Vám k pronájmu kancelářské prostory v komerč-
ním areálu na ul. Kabelíkova. Jedná se o 3 prostory se 
samostatnými vstupy z chodby vždy s dvěmi kancelářemi 
a sociálním zázemím o plochách 40 - 50 m2. K objektu je 
příjezd po zpěvněné komunikaci s možností parkování. 
CENA: 800,- Kč/m2/rok Zn.PR132471

Tel.: 775 946 800

NOVINKA

KANCELÁŘE PRO VAŠI FIRMU.

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme kanceláře v areálu NORDIC na ul. Seifertova 
v Přerově. Kanceláře jsou o velikosti 15 m2, 25 m2 a 32 m2 
a nacházejí se v 2. a 3. patře budovy. V přízemí areálu je 
recepce, která je bezplatně pro celý areál od 8-16h. Ke 
kanceláři je možnost využít zasedací místnost zdarma.
CENA: na dotaz v RK Zn.: PR101198

Tel.: 775 946 800

NOVINKA

SÍDLO VAŠÍ SPOLEČNOSTI.

OKRES: Přerov
OBEC: Přerov
RD v obci Horní Moštěnici o velikosti 155 m2 je (určen k 
rekonstrukci) se nachází jen pár minut od města Přerov. 
K domu patří také zahrada o velikosti 158 m2. Nutno 
vidět. Veškerá občanská vybavenost. Ihned k dispozici 
a možno financovat výhodnou hypotékou.
CENA: 500.000,-Kč Zn.: PR131461

Tel.: 778 421 769

NOVÁ CENA!

BYDLENÍ ZA MĚSTEM!

OKRES: Přerov
OBEC: Zábeštní Lhota
Pozemek o výměře 7163 m2. Na pozemku se nachází 
výsadba ovocných stromů. Lze koupit i polovinu, tedy 
cca 3 581 m2. K pozemku vede polní příjezdová cesta 
z obou stran. Sousední pozemky jsou zemědělského 
charakteru. Doporučujeme osobní prohlídku.
CENA: 330.000,- Kč Zn.: PR141563

Tel.: 778 421 769

VÝHLED DO PŘÍRODY!

RELAXUJTE S VÝHLEDEM NA OKOLÍ!

OBEC: Přerov

OKRES: Přerov

Prodej cihlového bytu 2+1 na Nábřeží PFB. Byt je druž-
stevní je zde možnost převodu do OV , anuita 0 Kč. Byt  
je v původním stavu. Ihned k dipozici.

CENA: 690.000,- Kč Zn.: PR141561

Tel.: 773 164 164

NOVINKA

CIHLOVÝ BYT



OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pro rodinné bydlení i sídlo firmy nabízí RK NEMO 
k prodeji městský patrový řadový dům v centru města 
Přerova. V jednotlivých patrech se nachází samostatné 
bytové jednotky 2+1 s kuchyní, chodbou, koupelnou 
a WC. Dům je podsklepený.
CENA: 2.800.000 Zn.: PR122316

Tel.: 777 946 898

NOVÁ CENA

PRO VAŠE BYDLENÍ I FIRMU

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
RK NEMO nabízí na obchodní třídě ul. Kramářová řadový 
patrový městský dům, kde se v 1 patře nachází 2 obchody 
(kanceláře), bytová jednotka v 1. a 2.NP. K domu náleží 
zahrádka s chatkou na pozemku o výměře 377 m2. Dům je 
celopodsklepený, zateplený. kompletní sítě. VOLNÝ
CENA: 4.500.000 Kč Zn.: PR131454

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

K PODNIKÁNÍ I BYDLENÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme Vám prostřednictvím RK NEMO pěkný patrový 
řadový RD v atraktivní a klidné části města na ul. Čsl. 
Letců. Dům je  řešen jako 4+1. V 1.NP se nachází obývací 
pokoj, jídelna s krbem a kuchyně s výstupen na terasu, 
chodba, koupelna a WC ve 2.NP 2 pokoje a koupelna.
CENA: 2.850.000 Kč Zn.: PR131460

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

ATRAKTIVNÍ LOKALITA

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme Vám prostřednictvím RK NEMO ke koupi pro-
storný řadový patrový řadový RD v atraktivní a klidné čás-
ti města na ul. Kotkova v Předmostí. Dům je dispozičně 
řešen ve dvou podlažích jako 2+1 s chodbou, koupelnou, 
WC a schodištěm a dále pak v druhé části jako 1+1.
CENA: 1.850.000 Kč Zn.: PR142544

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

BYDENÍ PŘÍMO V PŘEROVĚ ?

OBEC: Šišma
OKRES: Přerov
Nabízíme Vám prostřednictvím RK NEMO ke koupi velmi 
rohový patrový  RD v klidné části obce Šišma. Dům je 
dispozičně řešen jako 4+1 s 3 místnostmi v 1.NP s koupel-
nou, WC, chodbou, terasou a schodištěm a 2 místnostmi 
v patře. K domu dále patří pozemek o výměře 1300 m2.
CENA: 990.000 Kč Zn.: DM142538

Tel.: 777 946 898

OÁZA KLIDU

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pokud hledáte dům v prestižní části města, pak Vám 
nabízíme prostřednictvím naší společnosti ke koupi pat-
rovou samostatně stojící vilku ve vyjímečně klidné lokalitě 
města na ul. Lančíkových. RD nabízí ve dvou podlažích 5 
pokojů, kuchyni, koupelnu, 2xWC, chodbu, schodišt
CENA: 4.500.000 Kč Zn.: DM142537

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

VILA NA KRÁSNÉM MÍSTĚ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
RK NEMO nabízí atraktivní kompletně zrekonstruovaný 
řadový patrový rodinný dům na ul. Vsadsko. Dům prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí střechy, krovu, rozvodů, podlah, 
zateplení, izolace, omítek a oken. 3 podlaží s parkováním 
za domem, plynové topení, plov. podlahy, obklady.
CENA: 3500000 Zn.: PR122315

Tel.: 777 946 898

NADSTANDARD

BYDLENÍ NEBO FIRMA ?

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Nabízíme Vám prostřednictvím RK NEMO ke koupi sa-
mostatně stojící chatu se zděným základem a dřevěnou 
konstrukcí v 1 a 2.NP v obci Žeravice u Přerova. Chata je 
dispozičně řešena jako 2+1 s kuchyní v přízemí, pokojem, 
WC , šatnou, terasou v patře a s ložnicí v podkroví. 
CENA: 250.000 Kč Zn.: PR142344

Tel.: 777 946 898

ODPOČINEK, REKREACE

OBEC: Chvalčov
OKRES: Kroměříž
Pokud hledáte odpočinek v Hostýnských vrších, pak Vám 
přes naši společnost nabízíme velmi prostorný rekreační 
objekt v obci Chvalčov. Jedná se patrovou chatu s kom-
binovanou konstrukcí dřevo a zdivo s dispozicí 6 pokojů, 
2 kuchyně, koupelna, WC, terasa, veranda,schodiště
CENA: 1.490.000 Kč Zn.: PR142545

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

REKREACE ČI TRVALÉ BYDLENÍ?

OBEC: Chvalčov
OKRES: Kroměříž
Pak právě Vám v krásné oblasti Hostýnských vrchů s vý-
hledem na sv. Hostýn naše společnost nabízí k prodeji 
penzion   chatu 2 km za obcí Chvalčov a v blízkosti Bys-
třice pod Hostýnem. Chata s užitnou plochou cca 500 m2 
prošla v roce 2009  rozsáhlou vnitřní i vnější rekons
CENA: osobní jednání Zn.: PR132492

Tel.: 777 946 898

PODNIKEJTE V CESTOVNÍM RUCHU

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pro kutily, zahrádkáře a rodiny s dětmi nabízíme prostřed-
nictvím RK NEMO k prodeji pěknou patrovou rekreační 
chatu ve vyhledávané okrajové lokalitě obce Přerov- U La-
guny, s obytnou plochou cca 35 m2 a terasou. Chata má 
zděný základ, patro dřevo, terasa.Udržovaná zahrada
CENA: 380.000 Kč Zn.: PR132463

Tel.: 777 946 898

K JEDNÁNÍ

ODPOČINEK NA OKRAJI MĚSTA

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pokud hledáte chatu k odreagování a odpočinku a chcete 
odejít z paneláku do přírody, pak Vám nabízíme k prodeji 
rekreační chatku v Přerově v lokalitě Markrabiny. Chata je 
přízemní dřevěné konstrukce, částečně podsklepena se 
zděným základem. V chatě je pokoj a kuchyňka
CENA: 110.000 Kč Zn.: PR142538

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

PRO ZAHRÁDKÁŘE VŠECH GENERACÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pro mladé rodiny s dětmi a páry nabízíme k prodeji velmi 
pěkný cihlový byt 3+1 v OV v centru města na ul. Jasel-
ská. Byt se nachází v 2. patře domu a má celkovou výmě-
ru 84 m2. Byt má balkon, plastová okna, rekonstruovanou 
zděnou koupelnu, kuch. linku se sporákem, balkon
CENA: 1.495.000 Kč Zn.: PR142546

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

PŘÍMO V CENTRU

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pro mladé rodiny s dětmi a páry nabízíme k prodeji velmi 
pěkný byt 3+1 v OV na ul. Kozlovská. Byt prošel celkovou 
rekonstrukcí - nová zděná koupelna vč. sanity a obkladů, 
nové rozvody vody a elektro, plovoucí podlahy, nové 
dveře, plastová okna, kuch. linka, vest. skříně
CENA: 1.390.000 Kč Zn.: PR142543

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

KRÁSNÁ REKONSTRUKCE

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Chcete-li bydlet nedaleko centra města v zrekonstruo-
vaném bytě, realitní kancelář Nemo Vám nabízi prodej 
dr. bytu (s možností převodu do OV) 3+1 na ulici Velká 
Dlážka. Byt o velikosti 62 m2 se nachází ve 12. patře, do 
kterého Vás vyveze jeden ze dvou nových eurovýtahů. 
CENA: 890.000 Kč Zn.: BT132494

Tel.: 773 159 159

NOVÁ CENA

S VÝHLEDEM NA PŘEROV

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Prostřenictvím RK NEMO Vám nabízíme velmi pěkný cihlo-
vý byt 3+1 s atraktivní dispozicí na ul. Fügnerova o výměře 
76 m2. Byt je v OV a nachází se v 5.p. domu s výtahem. Byt 
prošel rozsáhlou rekonstrukcí kuchyně, koupelny, podlah, 
oken, dveří. Na domě provedeno zateplení.
CENA: 1.090.000 Kč + PROVIZE Zn.: PR132439

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

VYDAŘENÁ REKONSTRUKCE

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pak právě Vám nabízíme Vám přes RK NEMO ke koupi vel-
mi pěkný byt 1+1  v OV na ul. Teličkova v Předmostí. Byt 
je situován v 1.patře panelového domu s výtahem. Dům 
prošel rekonstrukcí - zateplení fasády, plastová okna,vstu-
py , chodby, výtah. Byt je ve velmi dobrém stavu.
CENA: 465.000 Kč Zn.: PR142537

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

PRO JEDNOTLIVCE A PÁRY

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pokud chcete mít byt již bez investic, pak právě vám nabí-
zíme prodej bytových jednotek v novém devítipodlažním 
bytovém domě na Bayerové ulici v blízkosti centra. V na-
bídce jsou bytové jednotky 1+1 od 30 m2, 2+1 od 45 m2. 
Byty jsou vybaveny -kuchyně, spotřebiče, sanita.
CENA: DLE TYPU BYTU Zn.: PR122359

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

NOVÝ A BEZ STAROSTÍ

OBEC: Přerov
OKRES: Přerov
Pokud chcete bydlet v přímé blízkosti města, pak Vám naše 
společnost nabízí pro výstavbu Vašich domů k prodeji 
tři atraktivní stavební pozemky v obci Přerov-Újezdec. 
K pozemkům je vydán územní plán pro bydlení v rodinných 
domech. Pozemky mají každý výměru cca 900 -1100 
CENA: 400 Kč/m2 Zn.: PR132476

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

PRO VÁŠ NOVÝ DŮM

OBEC: Nelešovice
OKRES: Přerov
Pokud chcete bydlet v nadstandardním bytě na vesnici, 
pak Vám nabízíme prostřednictvím naší společnosti 
k prodeji zděny byt 3+1 v obci Nelešovice. Byt se nachází 
v 1. a 2. nadzemním podlaží domu a má výměru 142 m2. 
K bytu dále v budově náleží sklad, šatna, sklep a dílna
CENA: 750.000 Kč Zn.: PR142542

Tel.: 777 946 898

NOVINKA

PROSTORNÝ BYT NA VESNICI



Reality s dobrou adresou

NEMO – Realitní poradna 04/2014
Díl 2 – Daně od roku 2014 

- Daň z nemovitosti
platí každý vlastník nemovitosti 

příslušnému Fin. úřadu.

-  Výše daně – dle lokalit a platných koeficientů v k.ú. – dle vyhlá-
šek měst a obcí

- Poplatník – vlastník nemovitostí stávajících nebo nově nabytých
- Podání daňového přiznání – na formuláři příslušného FÚ do 

konce ledna 2014
- Splatnost – do konce května 2014

V případě, kdy klient realizuje obchod s nemovitostí přes naši firmu, 
zajišťujeme kompletní daňový servi s i poradenství  společně s pra-
covníky FÚ.

CHCETE PRODAT VAŠI NEMOVITOST RYCHLE A BEZPEČNĚ ?  
VYBÍRÁME Z POTÁVKY KLIENTŮ NAŠÍ KANCELÁŘE 

HLEDÁME BYTY : 
- 1+kk nebo 1+1 17. Listopadu, dr. i os. 

vl. v ceně 400 -500.000,-Kč
- 2+1, 2+kk Dvořákova, Želatovská, Te-

nis, Purkyňova, Vaňkova v ceně do 
800.000,-

- 3+1 v oblasti V. Dlážka, Kopaniny i Před-
mostí s balkonem do 900.000,-Kč

HLEDÁME DOMY:
- menší vesnický RD 2+1 s menší za-

hradou do 15 km od Přerova do 
800.000,-Kč

- RD 4+1 s pozemkem v Přerově či Před-
mostí k rekonstrukci do 1,7 mil. Kč

- RD s garáží v Přerově či jeho nejbližším 
okolí do 3 mil. Kč

HLEDÁME 
REKREAČNÍ OBJEKTY:

- menší chatku 2+1 se zahradou v oko-
lí do 30 km s rovinatým terénem do 
250.000,-

- chatu v klidné části obcí s dobrým příjez-
dem, voda, elektro   do 400.000,-Kč

Vaše nabídky klientům rádi přijmeme na 
tel. 581 332 233 na mail: rknemo@kne-
mo.cz, nebo po zadání v menu na našich 
stránkách www.rknemo.cz – Chci prodat.

PLÁNUJETE PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI NEBO JI JIŽ NYNÍ PRODÁVATE?
DÁVEJTE SI POZOR NA PRAKTIKY NĚKTERÝCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ

Každá firma zabývající se zprostředkováním prodeje či koupí nemovitostí 
má snahu zajistit si co nejširší a nejpestřejší nabídku nemovitostí. To je samo-
zřejmě v pořádku a i pro kupující je širší výběr u kanceláře zajímavější. Spousta 
firem a zprostředkovatelů pak pro to je schopna udělat cokoliv a dokonce svým 
klientům i lhát. Je to  podivné, když si představíme, že Vy jako jejich klient jste 

vlastně jejich chlebodárce o kterého musí 
pečovat , přistupovat k němu s odpovída-
jícím respektem a poděkováním za jejich 
důvěru, kterou ve svého zprostředkova-
tele spousta z Vás vkládá a očekává od 
něho 100% péči a starost o své majetky. 

Od klientů a spoluobčanů slýchává-
me přímo strašidelné příhody o jejich zku-
šenostech se zprostředkovateli …

…makléř prezentuje několik hoto-
vých kupců bez prohlídky, kdy násled-
ně zprostředkovatel přivede nějaké své 
známé a kamarády , aby majitelům ne-
movitosti udělal divadýlko a naznačil, že 
ostatní nestojí za nic a ukázal tak, že on 

je ten správný. Následně pak majitele, kteří se nechají takto napálit přemluví 
na exkluzivní smlouvu v trvání 12 měsíců. Jaké je pak překvapení majitelů, že 
z hotových kupců nebylo nic a dalších šest měsíců se makléř ani neozval …

…snaha pomlouvat při náboru všechny ostatní zprostředkovatele a kan-
celáře, které by také ve Vás mělo vyvolat určitý „zub“ pochybností, zda toto je 
to správné pro Vás …

…zprostředkovatel nabízí neskutečné ceny Vaší nemovitosti, realizaci  do 
týdne a vše pro Vás dělá zadarmo. Když si odmyslíme, že z něčeho musí platit 
svoji inzerci, telefony, další náklady a čas, pak je nám jasné, že finance za 
službu musí někde získat. Od koho ? No přece od kupujícího. V tomto případě, 
ale zprostředkovatel už pro Vás nepracuje. Pracuje pro zájemce a aby dostal 
zaplaceno, bude dělat vše pro to, aby byl spokojený on a ne vy !!! Potom 
následují požadavky na obrovské slevy, nevýhodné podmínky pro prodávající 
a prostá snaha vydělat bez ohledu na Vás.

Bohužel po takové zkušenosti majitel nemovitosti ztrácí důvěru ke zpro-
středkovateli a ve spoustě případů po tomto vystoupení „odborníka“ trpí špat-
nou reputací celý realitní obor. Slušní, profesionální zprostředkovatelé pak již 
velmi těžko napravují škody, které jejich předchůdci způsobili.

Šťastnou ruku při výběru Vaší realitní kanceláře
Alexandr Beták

Jednatel  - realitní kancelář NEMO   

Jak zvýšit šanci, aby se nemovitost prodala
17.1.2014 - Nechat nemovitost tak, jak je, nebo ji vymalovat, natřít okna, popřípadě 
postačí jen posekat trávník před domem? Mnoho prodávajících si neví rady, jak ob-
jekt před prodejem připravit. Jakákoliv úprava či sebemenší rekonstrukce může totiž 
znamenat nemalé finanční vydání. Co když se ale následná změna nebude zájemci 
líbit? Má cenu takové kroky vůbec realizovat?

Pořádek až na prvním místě
Není nic neobvyklého, když se v realitních inzerátech objeví fotografie zachycující obleče-
ní přehozené přes pohovku, neumyté nádobí či rozházené boty na chodbě. I kdybychom 
nechtěli investovat před prodejem nemovitosti žádné finance, tak jedna věc, která může 
transakci kladně ovlivnit, je pořádek. Nejde ovšem jen o úklid před nafocením dané re-
ality, ale také o samotnou prohlídku se zájemci. Zkušení realitní makléři svým klientům 
doporučují, aby udělali maximum pro pozitivní dojem. Nákup nemovitosti je mimo jiné 
také o emocích, které mohou vychýlit pomyslné misky vah i nechtěným směrem. Bu-
doucí prodávající se ovšem nemusí děsit desítek hodin strávených generálním úklidem. 
V mnoha případech stačí pouze schovat nádobí, poskládat oblečení do skříní, vysát ko-
berce, setřít podlahy či urovnat knihy v policích. Nic se ovšem nemá přehánět a i v tomto 
případě platí „všeho s mírou“. Nemovitost by měla působit hlavně přirozeně. 

Když chceme víc
Pokud je prodávající perfekcionista, má rád pořádek nebo chce mít jistotu, že udělal pro 
prodej maximum, tak může využít profesionálních služeb, které se přípravě nemovitostí 
před prodejem věnují. Pojem Home Staging se již zabydlel také v České republice. Najatý 
profesionál umí připravit realitu tak, aby splňovala i ty nejvyšší nároky. Práce „Stagera“ 
spočívá nejen v korekcích rozmístění nábytku či dodání dekorací, ale v mnoha případech 
jde o kompletní proměnu interiéru a exteriéru objektu. O takto upravenou nemovitost je 
pak nejen vyšší zájem, často je prodej realizován i za vyšší než plánovanou cenu.

Stavební úpravy
Nachází-li se objekt ve špatném technickém stavu, tak má prodávající zpravidla dvě mož-
nosti. Buď daný problém vyřeší a až poté dá nemovitost do nabídky nebo nechá vše beze 
změny a kupujícího na závady upozorní s tím, že si následnou rekonstrukci provede již 
on sám přesně podle svých představ. Bohužel ne vždy je zvoleno správné řešení. I snaha 
o co nejlepší úpravu technického stavu se však nemusí prodávajícímu vyplatit. Může 
do nemovitosti investovat často i nemalé peníze, ale kupující stejně po koupi provede 
stavební změny, které předchozí snahu zcela zmaří. Typickým příkladem jsou bytová 
jádra v panelových domech. Prodávající provede realizaci nového zděného jádra na úkor 
původního umakartu - jenže např. zvolené obklady, které se líbí jemu, nemusí splňovat 
nároky zájemců. Cena za takovou rekonstrukci se nepochybně promítne do celkové ceny 
za bytovou jednotku, jež se tím může stát hůře prodejnou. Platí to i obráceně. Původní 
jádro může mnoho zájemců odradit již při prohlížení fotografií dané nemovitosti. Velmi 
důležitá je v tomto případě spolupráce s profesionálními realitními makléři, kteří pomo-
hou se správným nastavením ceny tak, aby byl objekt dobře prodejný, a to jak v případě 
před rekonstrukcí, tak i po ní.

Proto doporučujeme: nepodceňujte přípravu Vaší nemovitosti k prezentaci. Společně 
s výběrem dobré realitní kanceláře nebo makléře jistě dojdete k úspěšné realizaci.
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