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84 zemí
6 282 kanceláří
89 092 makléřůRE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Staré Hvězdlice: RD 3+1 se zahradou a sklepem, po
rekonstrukci. V přízemí kuchyň, dva pokoje, koupelna.
V podkroví jeden pokoj a možnost dobudování dalšího.
Velmi nízké náklady. Vyhledávaná lokalita k rekreaci.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 378 000 Kč

Pustiměř: novostavba samostatně stojícího RD 4+kk s garáží
a zimní zahradou. V ceně nová kuchyňská linka se spotřebiči
a vestavěnou lednicí, obývací stěna. Kolaudace proběhla
v roce 2010. Zajišťujeme bezplatné finanční poradenství.
Makléř: 733 149 032 Cena: 3 877 600 Kč

Vyškov: k prodeji RD 3+1 se zahradou. Dispozice: vstupní
chodba, kuchyně, koupelna, samostatné WC, obývací pokoj,
ložnice, další pokoj se samostatným vstupem. Možnost
rozšíření do podkroví. Uliční šíře je 10 m. Dům je suchý.
Makléř: 733 149 032 Cena: 1 690 000 Kč

Vyškov: podkrovní byt 3+kk s balkonem o rozloze 92 m2 v 1.
patře/2. NP cihlového domu, je velmi dobře rozdělen na obyt-
nou a klidovou zónu. Součástí je na míru vyrobená kuchyňská
linka. Parkování je u domu nebo lze odkoupit garáž v blízkosti.
Makléř: 733 149 035 Cena: 2 230 000 Kč

Vyškov: RD 2+1 se zahradou, vhodný k rekonstrukci,
napojen na veškeré inženýrské sítě. Parkování je
možné proti domu. Majitel nemovitosti nabízí v ceně
možnost vypracování studie možné úpravy dispozice.
Makléř: 733 149 011 Cena: 1 160 000 Kč

Vyškov: DB 1+1. Byt v původním stavu, v 7. NP/8.
NP domu, po revitalizaci – zateplení, nový výtah.
V blízkosti zastávka MHD, obchod, restaurace.
Parkování u domu.
Makléř: 733 149 034 Cena: k jednání

Tištín: pohostinství s kuchyní, skladem i venkovním
posezením, soc. zařízení, sklepy včetně bydlení v pat-
ře. Nutná celková rekonstrukce. Celková plocha
730 m2, zahrada 532 m2, stodola 178 m2.
Makléř: 733 149 018 Cena: 1 490 000 Kč

Drnovice: prodej RD – v suterénu sklepy, v přízemí obývací
pokoj s kuchyní, WC a jídelna, v patře dva dětské pokoje, lož-
nice a koupelna. Dům prošel rekonstrukcí – plastová okna
a vybudovaná nová koupelna. K domu patří dvůr i zahrádka. 
Makléř: 728 653 056 Cena: 1 849 000 Kč

Mouchnice: RD 2+1na pozemku o vel. 149 m2, ihned oby-
vatelný, vlastní studna, 2 varianty vytápění, prostorný prů-
jezd – lze zbudovat další místnost. Na dvorku malá zahrádka,
sklep, kůlna. Krásná příroda, turistické trasy po Chřibech.
Makléř: 733 149 019 Cena: 376 000 Kč

Vyškov-Dědice: RD 5+1 po rekonstrukci střechy, uza-
vřený dvůr s vjezdem pro auto, vlastní studna. Celková
plocha 1687 m2. Dům k rekonstrukci, nabízí možnost
bydlení, tak i k podnikání. Podlahová plocha 119 m2.
Makléř: 728 653 056 Cena: 1 090 000 Kč

Krásensko: RD 3+kk s garáží a se zahradou, započatá rekonstrukce.
Dům má nové rozvody topení v mědi a radiátory. Výměra pozemku
588 m2, stráň za domem 776 m2. Bohatý kulturní život a krásná
příroda, hluboké lesy, projížďky na koních, Moravský kras.
Makléř: 733 149 034 Cena: 849 000 Kč

Moravské Prusy: přízemní RD se dvěma zcela samostatnými byty
3+kk po celkové rekonstrukci. V obou bytech lze vytvořit další
místnost přepažením rozlehlého obývacího pokoje. Uzavřená,
slunná zahrada. Dům je ideální pro dvougenerační bydlení.
Makléř: 733 149 035 Cena: 2 120 000 Kč

Vyškov: byt 3+1 v OV 74 m2 s lodžií, provedena čás-
tečná rekonstrukce. Dům po revitalizaci. K bytu náleží
sklepní kóje, možnost užívání kolárny a sušárny. Byt
se nachází v 8. NP/8. NP domu. Cena k jednání. 
Makléř: 733 149 034 Cena: 1 300 800 Kč

Bohaté Málkovice: prodej pozemku o výměře 1162 m2 –
vhodné pro stavbu samostatného RD, IS na hranici, šířka po-
zemku vhodná i na bungalov, kolem 20 m. Pozemek je kon-
cový, příjezdová cesta z obou stran. Ideální a klidné místo.
Makléř: 733 149 019 Cena: 344 Kč/m2

Vyškov: dům se čtyřmi bytovými jednotkami. Tři byty 3+1
s rozlohou cca 90 m2, jeden byt 1+kk. V podkroví je možné
vybudovat další byt. U domu garáž pro dvě auta a parko-
vací stání před domem. K dispozici je dvorek za domem.
Makléř: 733 149 012 Cena: v RK

Boškůvky: prodej stavebního pozemku sloužícího jako zahrada
s podsklepeným zahradním domkem a platným st. povolením
na výstavbu dřevěného domku. Ke stávajícímu domku je při-
vedena elektřina, voda vlastní, ostatní IS na hranici pozemku.
Makléř: 733 149 011 Cena: 460 000 Kč

Vyškov: RD podsklepený 4+1 v klidnější ulici. Rekon-
strukce 2006. V přízemí prostorná kuchyně, obývací pokoj,
ložnice a koupelny s WC. V podkroví dva pokoje a koupelna
s WC. Ve dvoře dvougaráž, kryté venkovní posezení.
Makléř: 733 149 015 Cena: na vyžádání

Rousínov: rodinný dům 3+1 se nachází velmi blízko
centra a přitom v klidnější ulici. Je napojen na všechny
IS. Za domem menší zahrádka. Dům je ihned obyva-
telný. Parkování nedaleko domu. Sjezd na D1 cca 1 km.
Makléř: 733 149 015 Cena: na vyžádání

Tučapy: stavební pozemek 1023 m2, uliční šíře 16 m,
na hranici pozemku el., voda, plyn, kanalizace. Na oplo-
cené zahradě s jednoduchou chatou ovocné stromy,
vlastní studna. Dobrá dostupnost do Brna a Vyškova. 
Makléř: 733 149 018 Cena: 849 090 Kč

Snovídky: přízemní RD 2+1 se zahradou, dům prošel rekon-
strukcí, nové podlahy a omítky, nová elektřina, rozvod vody
z vlastní studny. Ve dvoře dílna (8 m2), zahrada 508 m2.
Možnost vybudování podkroví. Krásná příroda v okolí.
Makléř: 725 025 916 Cena: 1 560 000 Kč

SLEVA

* stavební hloubka 88 mm * stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu * tři těsnění ve standardu
* stavební hloubka 88 mm
* tři těsnění ve standardu

Milé děti, chtěly byste si vyzkoušet, jak se učí žáci v naší škole?
Přijďte na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o. Společně s rodiči si
sedněte na hodinu do lavice a zahrajte si na opravdovou školu.
Ve čtvrtek 22. 11. 2012 v 16.00–16.45 hod. nebo 
ve čtvrtek 29. 11. 2012 v 16.00–16.45 hod.  
V loňském roce byl o tuto akci velký zájem, proto je třeba si místa
rezervovat na tel. čísle 517 326 732.         Těšíme se na vás.

Firma Ixmont
Michal Šmerda
774 185 006

Mirek Haška
604 631 348

• Výměna dvojskel
za trojskla

• Servis dřevěných
eurooken

• Oprava povrchové úpravy
dřevěných eurooken

• Servis plastových oken
• Žaluzie, parapety, sítě

Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov
budova Lawstav, vedle ÚP

Po, St: 9–17 Út, Čt: 9–16 Pá: 9–13

DĚTSKÉ – DOSPĚLÉ

Půjčovna přívěsné 
montážní plošiny

Pracovní výška 17 m
Boční dosah 8,6 m

Nosnost 200 kg
Možnost zapůjčení po zaškolení bez obsluhy.

Tel.: 776 841 209


