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Příloha č. 3: 

Databáze bytových jednotek z inzercí na realitním trhu na Vsetínsku 

 

 

Č. Popis Cena 

1 

 

Ulice Okružní 459, Vsetín – Roketnice 

 

Nabízíme k prodeji byt o dispozici 3+1 s lodţii, který se nachází ve 4 

NP panelového domu a před léty prošel rekonstrukcí. Jsou zde plastová 

okna a bytové jádro je vyzděné. Pokoje jsou neprůchozí. K dispozici je 

i šatna na prostorné chodbě. Výhled z bytu je orientován do zeleně.  

. 

    
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 71 m
2
 

Datum aktualizace: 22.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: 2 m2 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 4/ 9 

Stavba: Panelová 

Stav: Rok rekonstrukce: 1995 

Umístění: Sídliště 

Lodţií 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-rokytnice-

ulice-okruzni/4250927452#img=0&fullscreen=false 

 

 

1 620 000 Kč 

 

   



v 
 

Č. Popis Cena 

2 

 

Ulice Bratří Hlaviců 126, Vsetín 

 

Nabízíme Vám ke koupi prosluněný byt v osobním vlastnictví, který se 

nachází v posledním 4. patře domu na sídlišti Sychrov. Byt je v 

původním, ale pečlivě udrţovaném stavu, nový majitel si jej případně 

můţe zrekonstruovat podle svých představ. Rozměry pokojů – kuchyně 

11,9 m2, obývací pokoj - 16,2 m2, pokoj - 12 m2, loţnice 8,3 m2. 

Ze zaskleného balkónu je nádherný výhled na celý Vsetín, pozorování 

západu slunce bude krásnou tečkou kaţdého dne. Dům má vlastní 

kotelnu, případné chladné počasí kdykoli během roku Vás tedy 

nezaskočí. 

Škola, školka i obchod je v docházkové blízkosti, les a přírodu máte 

hned za domem, prostě krásné místo k ţivotu. 

 

        
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 64  m
2
 

Datum aktualizace: 18.11.2017 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 4/ 4 

Stavba: Panelová 

Umístění: Klidná část obce 

Stav: Po rekonstrukci 

Balkón 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-ulice-

bratri-hlavicu/2395734364#img=0&fullscreen=false 

 

1 220 000 Kč 

   



vi 
 

Č. Popis Cena 

3 

 

Ulice Sychrov, Vsetín 

 

Nabízíme vám převod členského podílu k bytu 3+1 s lodţií ve 

Vsetíně, v místní části Sychrov. Panelový dům prošel kompletní 

revitalizací. Celková plocha je 73 m2. Byt prošel kompletní 

rekonstrukcí. V docházkové vzdálenosti veškerá občanská 

vybavenost.  

 

   
 

 
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 73 m
2
 

Datum aktualizace: 12.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 4/ 7 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Lodţií 

Stav: Po rekonstrukci 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

/290918748#img=0&fullscreen=false 

 

1 749 000 Kč 

   



vii 
 

Č. Popis Cena 

4 

 

Ulice Luh 1885, Vsetín 

 

Nabízíme k prodeji byt 3+1 OV v oblíbené lokalitě města Vsetína část 

Luh. Byt se nachází v 1.patře revitalizovaného panelového domu. Byt 

je po celkové rekonstrukci tzn. nová elektroinstalace, omítky, nové 

podlahy včetně izolací, rozvody vody i kanalizace. V bytě je nová 

kuchyňská linka, nová koupelna i WC, vestavěná skříň, a samozřejmě 

také všechny dveře včetně vchodových protipoţárních dveří. V roce 

2015 rekonstrukce také lodţie. Byt zajišťuje také velmi nízké náklady 

na bydlení. K bytě také náleţí 2 sklepní kóje. Z bytu je výhled přímo 

na dětské hřiště. Od centra města je byt vzdálen 5 minut chůze. 

 

     
 

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 61 m
2
 

Datum aktualizace: 03.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 1/8 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Lodţií 

Stav: Po rekonstrukci 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

/1041367388#img=4&fullscreen=false 

 

1 850 000 Kč 

   



viii 
 

Č. Popis Cena 

5 

 

Ulice MUDr. Františka Sovy, Vsetín 

 

Nabízíme vám ke koupi zrekonstruovaný byt 3+1 s lodţií ve Vsetíně, 

na ulici MUDr. Františka Sovy. Nachází se v panelovém, 

revitalizovaném domě. Celková plocha bytu je 73 m2 a je umístěn v 

2. podlaţí z celkových 8. Byt prošel kompletní velmi zdařilou 

rekonstrukcí: plastová okna, podlahy, omítky, zděné jádro, rozvody 

elektřiny. Velkou výhodou je klidná lokalita. V okolí se nachází 

škola, školka, obchod, zastávka. Doporučujeme osobní prohlídku. 

 

   
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 73 m
2
 

Datum aktualizace: 03.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 2/8 

Stavba: Panelová 

Umístění: Klidná část obce 

Balkón 3 m2 (lodţií) 

Stav: Po rekonstrukci 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

/3381854556#img=0&fullscreen=false 

 

1 890 000 Kč 

   



ix 
 

Č. Popis Cena 

6 

 

Ulice Luh II., Vsetín 

 

Nabízíme vám ke koupi zrekonstruovaný byt 3+1 ve Vsetíně, v části 

města Luh II. Nachází se v panelovém domě. Celková plocha bytu je 

73 m2 a je umístěn v 1. podlaţí z celkových 9. Byt prošel kompletní 

rekonstrukcí: plastová okna, podlahy, omítky, zděné jádro, rozvody 

elektřiny. Velkou výhodou je klidná lokalita. V okolí se nachází 

škola, školka, obchody. 

 

 

  
 

 
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 73 m
2
 

Datum aktualizace: 07.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 1/9 

Stavba: Panelová 

Umístění: Klidná část obce 

Lodţií 

Stav: Po rekonstrukci 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

/1705509212#img=0&fullscreen=false 

 

1 699 000 Kč 

   



x 
 

Č. Popis Cena 

7 

 

Ulice Smetanova, Vsetín 

 

Nabízíme k prodeji krásný, kompletně zařízený byt 3+1 o výměře 74 

m2 v centru Vsetína. Byt se nachází ve druhém patře revitalizovaného 

bytového domu s výtahem. Byt je po kompletní rekonstrukci. Kaţdý 

ze tří pokojů má samostatný vstup z chodby, součástí bytu je atypická 

koupelna s rohovou vanou a sprchovým koutem, samostatná toaleta, 

kuchyně vybavená vestavěnými spotřebiči a komora. K bytu náleţí 

prosklená lodţie a sklep. Moţnost vyuţití kolárny a místnosti v 

mezipatře. Z okna kuchyně a obývacího pokoje je výhled na nové 

dětské hřiště. Dům má zadní a přední vchod a v budoucnu bude plně 

bezbariérový. Atraktivní lokalita k bydlení v dosahu všech sluţeb a 

kulturního vyžití. 

 

   
 

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 74 m
2
 

Datum aktualizace: 07.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 2 

Stavba: Panelová 

Umístění: Centrum 

Lodţií 

Stav: Po rekonstrukci 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

ulice-smetanova/3005415772#img=0&fullscreen=false 

 

2 072 600 Kč 
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Č. Popis Cena 

8 

 

Ulice Bratří Hlaviců, Vsetín 

 

Exkluzivně nabízíme k prodeji prostorný byt 3+1 s lodţií, ve střední 

části sídliště Sychrov. Byt ve 4NP, částečně zrekonstruovaný. Moţnost 

dalších úprav a změn. Výhodou je šatna v chodbě. Velmi hezky 

upravená koupelna s novým sprchovým koutem. K bytu patří sklepní 

kóje, v domě kočárkárna, kolárna. 

 

 

   
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 73 m
2
 

Datum aktualizace: 07.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 4 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Lodţií 

Stav: Po rekonstrukci 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

bratri-hlavicu/1437405532#img=0&fullscreen=false 

 

1 573 000 Kč 

 

   



xii 
 

Č. Popis Cena 

9 

 

Ulice Luh 1785, Vsetín 

 

Naše společnost Vám nabízí zprostředkování prodeje bytu 3+1, se 

zasklenou lodţií a výměrou 61 m2 v osobním vlastnictví s velmi 

nízkými měsíčními náklady na bydlení. Byt se nachází v prvním patře, 

neprůchozí pokoje. Byt je po celkové, vkusné rekonstrukci: nová 

plastová okna, vestavěné skříně na chodbě, zděné jádro, nová koupelna, 

samostatné WC, nová kuchyně se značkovými spotřebiči – plynový 

sporák, elektrická trouba, digestoř, vše kompletně nové a nepouţité. 

Dále nová elektřina v mědi, plovoucí podlahy v jednom dekoru, lišty, 

zárubně, dveře, dlaţba v koupelně a WC, podhledy, omítky, 

vymalování. Součástí prodeje jsou dvě sklepní kóje. Panelový dům je 

po revitalizaci – zateplení, střecha, výtah, zvonky, schránky, vstupní 

dveře. Kompletní občanská vybavenost .  

 

        
 

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 61 m
2
 

Datum aktualizace: 07.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 2/8 

Stavba: Panelová 

Umístění: Centrum 

Lodţií 

Stav: Po rekonstrukci 2015 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

ulice-luh/2542604636#img=7&fullscreen=false 

 

 1 835 000 Kč 

   



xiii 
 

Č. Popis Cena 

10 

 

Ulice Dolní Jasenka, Vsetín 

 

Nabízíme k prodeji druţstevní byt 3+1 o výměře 64 m² ve Vsetíně, 

Dolní Jasence. V bytě je zděné jádro, plastová okna, nové podlahy, 

zasekané zásuvky, neprůchozí pokoje. Na domě je nová sedlová 

střecha a nový výtah. Nízké měsíční náklady. Lze převést do 

osobního vlastnictví. Po dohovoru moţnost ponechat vnitřní 

vybavení. 

 

    
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 64 m
2
 

Datum aktualizace: 07.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 7/7 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Velmi dobrý 

Balkón 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

dolni-jasenka/920306012#img=0&fullscreen=false 

 

1 660 000 Kč 

   

 

 

 

 



xiv 
 

Č. Popis Cena 

11 

 

Ulice Josefa Sousedíka, Vsetín 

 

Vsetín-Trávníky. Nabízíme ke koupi bytovou jednotku 3+1,v OV, 1. 

NP a je s balkónem. Dispozice bytu tvoří 3 neprůchozí pokoje, kuchyň 

s jídelnou a koupelna s vanou. Byt je určen k rekonstrukci či investici. 

V bytě jsou nové plastová okna a parapety. Dům je po celkové 

revitalizaci. Dobré parkování a veškerá občanská vybavenost. 

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 60 m2 

Datum aktualizace: 14.10.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: neuvedeno 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 1/7 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

Balkón 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-rokytnice-

ulice-okruzni/4250927452#img=0&fullscreen=false 

 

1 200 000 Kč 

 

   

 



xv 
 

Č. Popis Cena 

12 

 

Ulice Pod Ţamboškou, Vsetín  

 

Vsetín Rybníky. Bytová jednotka 3+1, v OV s pěkným výhledem na 

okolí. Byt se nachází v cihlovém domě ve 3. patře. Dispozice bytu tvoří 

vstupní chodba, koupelna, WC, kde je okno. Jsou zde slunné 

neprůchozí pokoje. V bytě jsou nové plastová okna, parapety a ve dvou 

pokojích velmi zachovalé parkety. K bytu náleţí dva sklepy a lze 

vyuţít i nebytové prostory 

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 70 m2 

Datum aktualizace: 17.10.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 3/3 

Stavba: Cihlová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-rokytnice-

ulice-okruzni/4250927452#img=0&fullscreen=false 

 

1 300 000 Kč 

 

   

 

 



xvi 
 

Č. Popis Cena 

13 

 

Ulice Luh II Tichá 1789, Vsetín 

 

Byt je koupi po rekonstrukci 3+1. Nachází se v panelovém domě. 

Celková plocha bytu je 73 m2. Byt prošel kompletní rekonstrukcí: 

plastová okna, zděné jádro, rozvody elektřiny. Velkou výhodou je 

klidná lokalita. V okolí se nachází škola, školka, obchody.  

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 73 m2 

Datum aktualizace: 21.11. .2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 0/9 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Po rekonstrukci 

Balkón 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-rokytnice-

ulice-okruzni/4250927452#img=0&fullscreen=false 

 

1 699 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

14 

 

Ulice Sychrov, Vsetín  

 

Prodej druţstevního bytu 3+1. nachází se ve spodní polovině sídliště 

Sychrov. Pokoje jsou neprůchozí, byt je v udrţovaném stavu. Jsou zde 

nová platová okna včetně sítěk proti hmyzu, nové omítky, nová 

kuchyňská linka, v koupelně nová vana a umyvadlo, částečně nová 

elektřina. Byt je slunný, západně orientovaný. Dům prošel revitalizací – 

zateplení, plastová okna, výtah, lodţie, střecha. Byt je moţno převést 

do osobního vlastnictví.  

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 73 m2 

Datum aktualizace: 18.11.2017 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 7/8 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

Lodţií 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-rokytnice-

ulice-okruzni/4250927452#img=0&fullscreen=false 

 

1 350 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

15 

 

Ulice Matouše Václavky, Vsetín  

 

Částečně po rekonstrukci – veškerá elektřina v mědi, nová vodoinstalace, 

kuchyň, koupelna i WC. Čtvrť Trávníky, dům po revitalizaci – plastová 

okna, zateplení, nová střecha. V okolí dětské hřiště, lázně, park, škola, 

školka. Kousek do města. 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 88 m2 

Datum aktualizace: 18.11.2017 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 3/5 

Stavba: Cihlová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Po rekonstrukci 

Lodţií 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-rokytnice-

ulice-okruzni/4250927452#img=0&fullscreen=false 

 

1 700 000 Kč 

 

   

 

 



xix 
 

Č. Popis Cena 

16 

 

Ulice Rokytnice, Vsetín 

 

Nabízíme Vám bytovou jednotku v OV, o CP 62 m2. Byt 3+1 je v 

dobrém stavu a je určen k rekonstrukci, investici nebo pronájmu. 

Dispozici bytu tvoří tři neprůchozí pokoje, kuchyně a koupelna se 

samostatným WC. K bytu náleţí lodţie a sklep. Bytový dům prošel 

revitalizací a má pohodlný, veliký výtah. Výhodou je veškerá občanská 

vybavenost tohoto sídliště. Parkování hned u domu. 

 

   

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 62 m
2
 

Datum aktualizace: 24.1.2018 

Výtah: ANO 

Sklep: neuvedeno 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 4/7 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

Lodţií 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-rokytnice-

/592933212#img=0&fullscreen=false 

 

 

1 400 000 Kč 

 

   

 

 

 



xx 
 

Č. Popis Cena 

17 

 

Ulice Luh  Jasenická 1785 , Vsetín 

 

Nabízíme prodej bytu 3+1 ve Vsetíně – Luhu. 

Byt v původním stavu se nachází v 6.NP panelového, revitalizovaného 

domu s výtahem. Celková plocha bytu je 60 m2.Byt je orientován na 

východ/sever. Na podlahách se nacházejí parkety, byt má plastová okna 

a zasklenou lodţii. 

K jednotce náleţí 2 sklepní koje. Před domem je dětské hřiště, v 

blízkosti autobusová zastávka, škola, školka, pošta a další občanská 

vybavenost. 

 

   

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 60  m
2
 

Datum aktualizace: 24.1. .2018 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 6/8 

Stavba: Panelová 

Umístění: Klidná část obce 

Stav: Dobrý 

Lodţií 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

luh/3012587868#img=0&fullscreen=false 

 

 

1 300 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

18 

 

Ulice Luh  Jasenická, Vsetín  

 

Vsetín, pěkný, druţstevní byt 3+1 po zdařilé rekonstrukci, který se 

nachází na ul. Jasenická v Luhu. Tento slunný byt se nachází v 1.NP 

panelového domu s balkonem a vyniká svou dispozicí. Byt o celkové 

ploše 74 m2 má novou kuchyňskou linku se spotřebiči. Koupelna je s 

vanou a samostatným WC. Pokoje jsou prostorné s výhledem jak na 

zeleň, tak přilehlou část Luhu. Podlahy mají renovované, dřevěné, 

plovoucí a koberce. V bytě se nachází velmi pěkný a zachovalý 

nábytek, který je součástí prodeje. Je zde veliká chodba. K bytu náleţí 

sklepní koje. Bytovou jednotku lze převést do OV, bez dalších poplatků 

na anuitě a revitalizaci.  

 

   

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 74 m
2
 

Datum aktualizace: 22.1.2018 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 1/4 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

Balkón 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

jasenicka/4195053916#img=0&fullscreen=false 

 

1 700 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

19 

 

Ulice Dukelská 1819, Vsetín  

 

Exkluzivně nabízíme k prodeji byt 3+1, 75 m2, v osobním vlastnictví s 

lodţií a dvěma komorami. Dům se nachází v téměř v centru města, byt 

s lodţií je ve 2.NP. Byt je velmi hezky zrekonstruovaný, zděné jádro, 

okna plastová, podlahy v kuchyni a chodbě PVC, v pokojích parkety, 

WC, koupelna dlaţba. 

 

    
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 75 m
2
 

Datum aktualizace: 22.1.2018 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 2/8 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Po rekonstrukci 

Lodţií 

 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-ulice-

dukelska/3022324060#img=0&fullscreen=false 

 

 

1 750 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

20 

 

Ulice Bratří Hlaviců 72, Vsetín 

 

Realitka Green ® Vám zprostředkuje prodej druţstevního bytu s lodţií 

o podlahové ploše cca 73 m2 ve spodní části sídliště Sychrov. Bytová 

jednotka je v původním udrţovaném stavu a je situována v 5. patře s 

výtahem. K bytu náleţí na patře uzamykatelná komora a sklep.  

 

     

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 73  m
2
 

Datum aktualizace: 22.1.2018 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 6/8 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav:  Velmi dobrý 

Lodţií 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

bratri-hlavicu/2803986780#img=0&fullscreen=false 

 

 

 

1 350 000 Kč 

 

   

 



xxiv 
 

Č. Popis Cena 

21 

 

Ulice Sychrov, Vsetín  

 

Nabízíme k prodeji zrekonstruovaný byt 3+1 na Vsetíně, v horní části 

Sychrova, o velikosti 72 m2 s krásnou vyhlídkou na město. Tento 

prostorný a útulný byt nabízíme k prodeji kompletně vybavený novým 

kvalitním nábytkem a zařízením včetně ledničky, pračky, myčky a TV. 

Byt má balkon, šatnu a sklep. Skvělé místo k okamţitému bydlení bez 

starostí se zařizováním a nákupy.  

 

     
 

 
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 68 m
2
 

Datum aktualizace: 15.1.2018 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 48 m2 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 3/5 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Velmi dobrý 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

/4219105628#img=10&fullscreen=false 

1 750 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

22 

 

Ulice Konečná 1177 , Vsetín 

 

Nabízíme k převodu druţstevní byt 3+1 v původním stavu v 

revitalizovaném cihlovém domě ve Vsetíně – Rybníky. Byt je v 

původním, udrţovaném stavu, okna bytu orientována jak na JV, tak na 

SZ. K dispozici 2 sklepní kóje. K bytu náleţí prostorný balkón. 

 

    

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 62  m
2
 

Datum aktualizace: 11.12. .2017 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 1/4 

Stavba: Cihlová 

Umístění: Klidná část obce 

Stav: Původní stav 

Balkón 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

konecna/838431068#img=6&fullscreen=true 

 

 

 

1 430 000 Kč 

 

   

 



xxvi 
 

Č. Popis Cena 

23 

 

Ulice Trávníky, Vsetín  

 

Prodej cihlového bytu ve Vsetíně Nabízíme Vám k prodeji prostorný 

cihlový byt 2+1 o celkové výměře 66 m2 ve Vsetíně – lokalita Trávníky. 

Byt je v původním, udrţovaném stavu. Součásti prodeje jsou 2 

prostorné sklepy. V blízkosti veškerá občanské vybavenost, zastávka 

MHD. 

 

      

 

Dispozice: 2+1 

Plocha uţitná: 66 m
2
 

Datum aktualizace: 19.12.2017 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 1/4 

Stavba: Cihlová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Před rekonstrukcí 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/vsetin-vsetin-

/2022834524#img=6&fullscreen=true 

  

1 160 000 Kč 

 

   

 

 



xxvii 
 

Č. Popis Cena 

24 

 

Ulice Rokytnice 405, Vsetín  

 

Prodej cihlového druţstevního bytu 3+1 s garáţí Vsetín – Rokytnice. 

Byt má podlahovou plochu 73 m2 a se nachází ve zvýšeném přízemí v 

cihlové 4. Pokoje jsou neprůchozí. Byt je v původním stavu, je moţné 

okamţité bydlení, nebo k rekonstrukci podle vlastních představ nového 

majitele. Orientace: východ, západ, tzn. celodenní sluneční svit. 

Ústřední vytápění s kotlem na tuhá paliva pro celý dům. Byt má balkon 

a sklep. K bytu patří i moţnost uţívání části dvojgaráţe, kterou uţívají 

2 byty. Je zde moţnost parkování osobního auta, případně motocyklu, 

jízdních kol atd. Dále je k uţívání obecní pozemek u domu o rozměru 

cca 23 x 5 m, k pěstování květin, zeleniny, nebo k vybudování 

venkovního posezení. 

 

 

        
 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 73 m
2
 

Datum aktualizace: 13.12.2017 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 1/2 

Stavba: Cihlová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Velmi dobrý 

Balkón 

Garáţ 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-rokytnice-

/1593508188#img=0&fullscreen=false 

 

 

 

1 460 000 Kč 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



xxviii 
 

 

 

Č. Popis Cena 

25 

 

Ulice Jiráskova, Vsetín  

 

Prodej bytu v osobním vlastnictví 3+1 Vsetín Jiráskova, o výměře 

62,52 m2. Byt je v původním stavu. Dům je zateplený a má opravené 

lodţie. Přes ulici je základní škola, nedaleko jsou Městské lázně Vsetín, 

cyklostezka podél řeky Bečvy, do centra města je vzdálenost cca 7 

minut. V bytě je spolehlivý dlouhodobý nájemce s platnou nájemní 

smlouvou. 

 

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 62 m
2
 

Datum aktualizace: 14.11.2018 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 13/13 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Původní stav 

Balkón 

 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

jiraskova/3039334748#img=0&fullscreen=false 

 

 

 

1 200 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

26 

 

Ulice Rokytnice,  Vsetín  

 

Nový prostorný byt 3+kk, o výměře 96 m2 ve Vsetíně, Rokytnici. Dům 

je cihlový, s výtahem, topení ústřední plynové, společná plynová 

kotelna, ČOV pro celý dům, vodovod, třída en. náročnosti B – úsporná, 

dle vyhláška 78/2013 Sb. Bytová jednotka je umístěna ve druhém 

podlaţí, sestává předsíně 8,2m2, koupena 4,8m2, obytný prostor + km 

35,7m2, loţnice 24,4m2, pokoj 14,6m2, balkón 4,1m2, balkón 1,7m2, 

toaleta 2,5m2 + sklepní kóje. V ceně bytu je zahrnuta koupelna, 

podlahy, dlaţba, obklady, vše moderní, nové. Byt je vhodný pro mladé 

rodiny, rodiny s dětmi. Do centra města cca 2,5km, v okolí škola, 

školka, supermarket, příroda, autobusová zastávka cca 300 m s dobrým 

spojením do města. 

 

       

 

Dispozice: 2+kk 

Plocha uţitná: 75 m
2
 

Datum aktualizace: 19.11.2017 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 2/3 

Stavba: Cihlová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Novostavba 

 

Zdroj: 

https://www.sreality.cz/hledani/prodej/byty/vsetin?region=obec%20Vs

et%C3%ADn&velikost=2%2B1,3%2Bkk,3%2B1&plocha-

od=60&plocha-do=10000000000&region-id=475&region-

typ=municipality 

 

  

2 270 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

27 

 

Ulice Okružní – Rokytnice,  Vsetín  

 

 K prodeji druţstevní byt s moţným převodem do osobního vlastnictví 

ve Vsetíně, na ulici Okruţní. Bytový dům, kde se bytová jednotka 

nachází je po kompletní revitalizaci (střecha, plastová okna, fasáda, 

společné prostory a lodţie). Byt o velikosti 3+1 se nachází v 1.NP a 

dispozičně je řešen vstupní chodbou, kuchyní s jídelním koutem, 3 

neprůchozími pokoji, halou, kde se nachází šatna, koupelnou a WC. Byt 

je po částečné rekonstrukci (vyzděné bytové jádro, dlaţba na chodbě ) a 

je velmi udrţovaný. Byt má obytnou plochu 68 m2. K bytu náleţí 

lodţie a sklepní koje. V blízkosti domu se nachází veškerá občanská 

vybavenost a zázemí pro děti.  

       

  

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 70 m
2
 

Datum aktualizace: 25.3.2018 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 1/7 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Velmi dobrý 

 

Zdroj:  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-rokytnice-

okruzni/4272578908#img=8&fullscreen=false 

 

  

1 590 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

28 

 

Ulice Rokytnice,  Vsetín  

 

Nabízíme velmi zachovalý 3+1 v původním stavu. Dům, ve kterém se 

byt nachází prošel rozsáhlou modernizací ( zateplení, nová fasáda, 

nový výtah, úprava společných prostor). V domě je kromě osobního i 

nákladní výtah. Z hlediska bezpečnosti je skvělé, ţe za zamykacími 

dveřmi je chodba a z ní vchodové dveře do bytů(viz. foto). Byt má 

zasklenou lodţii, parkety v obývacím pokoji a dalším pokoji. Orientace 

bytu je východu – západní. Byt se nachází 5 minut od centra, 

bezprostřední blízkosti je obchod, zastávka autobusu, cca 2 minuty od 

domu je krytý bazén. Kolem domu vede cyklostezka. Byt je ihned k 

nastěhování 

       

  

 

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 63 m
2
 

Datum aktualizace: 22.3.2018 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 6/13 

Stavba: Panelový 

Umístění: Sídliště 

Stav: Velmi dobrý 

Zdroj:  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-

/4077609308#img=8&fullscreen=false 

 

  

1 590 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

29 

 

Ulice Dolní Jasenka 770,  Vsetín  

 

 Nabízíme prodej druţstevního bytu 3+1 ve Vsetíně, Dolní Jasenka. 

Byt o podlahové ploše 72 m2 se nachází ve vyvýšeném přízemí 

panelového domu. Byt je v původním, udrţovaném stavu. Na 

podlahách je: v pokojích plovoucí podlahy, dále linoleum. Pokoje jsou 

neprůchozí, ze dvou pokojů je výstup na lodţie (byt má dvě lodţie).Za 

domem se nachází školka, dětské hřiště, dále zastávka MHD a obchod. 

K bytu náleţí prostorná sklepní kóje. 

 

   
 

      

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 72 m
2
 

Datum aktualizace: 26.3.2018 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 1/8 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

 

Zdroj:  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-ulice-dolni-

jasenka/1881039196#img=0&fullscreen=false 

  

1 450 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

30 

 

Ulice Družstevní 1771 ,  Vsetín  

 

Naše společnost Vám nabízí prodej bytové jednotky s balkónem v 

původním udrţovaném stavu. Byt se nachází v 2.NP v cihlovém domě. 

Dispozičně: chodba, samostatné WC, koupelna s vanou, 2 pokoje, 

kuchyně. K bytu náleţí sklepní kóje. Koupě nemovitosti je vhodná jako 

investice se zajímavým výnosem z důvodů nízkých provozních 

nákladů. Případně jako bezpečné uloţení finančních prostředků. Velmi 

dobrá občanská vybavenost (škola, školka, nákupní středisko, MHD). 

Uvedením energetické třídy G plníme zákonnou povinnost dle zákona 

o hospodaření energií s průkazem energetické náročnosti. Pokud Vás 

naše nabídka zaujala, neváhejte si sjednat prohlídku bytu. S 

financováním Vám velmi rádi zdarma pomůţeme       

  

   

Dispozice: 2+1 

Plocha uţitná: 60 m
2
 

Datum aktualizace: 19.2.2018 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 2/2 

Stavba: Cihlová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

 

Zdroj:  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/vsetin-vsetin-

druzstevni/487154012#img=0&fullscreen=false 

  

1 250 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

31 

 

Ulice Družstevní 1771,  Vsetín  

Bydlení v ţádané lokalitě města v místní části Rybníky. Prostorný byt 

2+1 s šatnou v osobním vlastnictvím a balkonem, se dvěma sklepy. Byt 

je ve 2. patře cihlového domu. Orientace nemovitosti je na západ 

(kuchyně a obývací pokoj) a východ, jihovýchod (loţnice). Byt prošel 

důkladnou a promyšlenou rekonstrukcí, design je velmi jednoduchý v 

jemných teplých barvách s moderních designem. Byla zde změněna 

dispozice bytu z 3+1 na 2+1 tím se lépe vyřešily úloţné prostory 

(vestavěné skříně), jádro je zděné. Pokoje jsou neprůchozí, kaţdý má 

vlastní vstup z hlavní chodby a na konci chodby je prostorná šatna. 

Veškerý nábytek je zhotoven na míru, kuchyňská linka je vybavena 

všemi spotřebiči. V koupelně je sprchovací kout a WC je samostatné. 

Podlahy vinyl, nová elektroinstalace v mědi, odpady, voda, omítky, 

stropní podhledy a dveře včetně obloţek zárubní. Byt se nepřehřívá a 

ani není v zimě studený. Jako bonus je ze všech oken pěkný výhled. K 

bytu náleţí jedna sklepní koje a prostorný zděný sklep, k dispozici 

kočárkárna. Dům je udrţovaný, čistý – provedena rekonstrukce 

společných prostor a vstupu do domu, dále střechy, stupaček, nová 

plastová okna, dům je zateplen. V místě je bezproblémové parkování. 

Příjemná lokalita s veškerou občanskou vybaveností včetně kulturního, 

rekreačního a sportovního vyţití v docházkové vzdálenosti. Výborná 

dopravní dostupnost. bydlet hned bez velkých úprav.       

  

 

Dispozice: 2+1 

Plocha uţitná: 62 m
2
 

Datum aktualizace: 13.3.2018 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 2/4 

Stavba: Cihlová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

Zdroj:  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/vsetin-vsetin-

konecna/2989187420#img=18&fullscreen=false 

  

1 815 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

32 

 

Ulice Josefa Sousedíka,  Vsetín  

 

Naše realitní společnost vám zprostředkuje prodej bytu 3+1 ve Vsetíně, 

ul. Josefa Sousedíka. Byt se nachází ve 3 patře zděného domu po 

kompletní revitalizaci. CP 77 m2. Dispozičně – vstupní chodba, kuchyň, 

koupelna, samostatné WC, prostorný obývací pokoj, 2 neprůchozí 

prostorné pokoje. Jedná se velmi pěkný, slunný byt v původním 

udrţovaném stavu. Velmi ţádaná lokalita Trávníky v těsné blízkosti 

centra města. Fotografie interiéru budou dodány, momentálně probíhá 

vyklizení bytu. 

   

 

      

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 77 m
2
 

Datum aktualizace: 20.3.2018 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 4/4 

Stavba: Cihlová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Velmi dobrý 

 

Zdroj:  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-ulice-josefa-

sousedika/3435426140#img=6&fullscreen=false  

1 900 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

33 

 

Ulice Bratří Hlaviců 102 ,  Vsetín  

Prodej druţstevního bytu 3+1 o výměře 70 m² v klidné části Sychrova 

na Vsetíně. Byt je situován v z revitalizovaném zatepleném bytovém 

domě ve 4.NP z celkových 8, náleţí k němu sklepní kóje a balkón. V 

domě je nový výtah, vyměněné stoupačky a plastová okna. V plánu na 

rok 2018 je kompletní rekonstrukce balkónů. Byt má klasickou 

dispozici 3+1, kdy na vstupní chodbu navazuje prostorný obývací 

pokoj s balkónem, dále pokračuje přes kuchyň s jídelním koutem do 

dětského pokoje. Chodba má vstup na samostatné WC, do loţnice , 

šatny a navazující kuchyně. Z kuchyně je vstup do koupelny. Byt byl 

částečně zrekonstruován, má nové omítky, je vymalován a jsou nově 

upravené elektrické zásuvky. Bytové jádro je původní umakartové, v 

koupelně je vsazena nová vana, umyvadlo a je i nové WC. Kuchyňská 

linka je zánovní, a je vybavena mimo jiné novým plynovým sporákem 

s digestoří. Celý byt působí velmi útulným dojmem , v dopoledních 

hodinách je i velmi slunný a je z něj i pěkný výhled na Vsetínský 

zámek a Horní město. V bezprostředním okolí domu je obchod, pošta, 

MHD, mateřská škola a základní škola je dostupná pěšky ve 

vzdálenosti do 20 metrů. Parkování je moţné před domem.   

   

   

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 70 m
2
 

Datum aktualizace: 19.3.2018 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 4/8 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Velmi dobrý 

 

Zdroj:  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-bratri-

hlavicu/2334421340#img=0&fullscreen=false  

1 299 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

34 

 

Ulice Bratří Hlaviců 102,  Vsetín  

 

Nabízíme Vám převod členského podílu bytu 4+1 ve Vsetíně v místní 

části Sychrov, který se nachází v 1.patře panelového domu s balkonem, 

ze kterého ke krásný výhled na celé město. Celková plocha bytu je 80 

m2. K bytu náleţí sklepní kóje o velikosti 3 m2. Bytová jednotka je v 

původním, ale ve velmi udrţovaném stavu. Nízké náklady na bydlení. 

Veškerá občanská vybavenost v blízkosti domu. V přímé blízkosti 

nemovitosti se nachází krásná valašská příroda.  

 

   

  

Dispozice: 4+1 

Plocha uţitná: 80 m
2
 

Datum aktualizace: 27.3.2018 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Druţstevní 

Podlaţí: 1/4 

Stavba: Panelová 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

Zdroj:  

 https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/4+1/vsetin-vsetin-bratri-

hlavicu/1009021276#img=0&fullscreen=false 

1 730 000 Kč 

 

   

 



xxxviii 
 

Č. Popis Cena 

35 

 

Ulice Na Kamencoch 1332,  Vsetín  

 

Nabídka prodeje prostorného cihlového bytu přímo v centru města 

Vsetína. Stávající dispozici s velkou vstupní halou je moţné ponechat, 

stejně tak ale je moţné dispozici přizpůsobit svým představám a 

vytvořit byt např. 4+kk, 3+1 nebo 3+kk. Stávající byt je řešen jako 4+1 

(3 pokoje, WC, koupelna, šatna a kuchyň jsou přístupné přímo z 

prostorné haly, z kuchyně je dále vstup do čtvrtého pokoje a spíţe). V 

bytě jsou vyměněny nová plastová okna, jinak je v původním stavu. K 

bytu patří velký sklep v suterénu domu. Umístění bytu ve 2.NP a 

výborná poloha v centru města v blízkosti veškerých sluţeb, 

polikliniky, vlakového i autobusového nádraţí, cyklostezky, parku i 

sportovišť nabízí moţnost velmi komfortního bydlení.   

 

   
 

      

 

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 81 m
2
 

Datum aktualizace: 22.3.2018 

Výtah: NE 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 2/4 

Stavba: Cihlový 

Umístění: Sídliště 

Stav: Dobrý 

 

Zdroj:  

https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-ulice-josefa-

sousedika/3435426140#img=6&fullscreen=false  

1 690 000 Kč 

 

   

 

 

 

 

 



xxxix 
 

Č. Popis Cena 

36 

 

Ulice Smetanova 1489,  Vsetín  

 

Krásné bydlení v centru města. Prostorný byt 3+1 v osobním 

vlastnictvím se zasklenou lodţií a sklepem se nachází v ţádané lokalitě 

ve Vsetíně. Byt je v 1. patře panelového domu. Orientace nemovitosti 

je na sever (kuchyně, loţnice) a jih (obývací pokoj + druhá loţnice). 

Byt prošel důkladnou a promyšlenou rekonstrukcí, design je velmi 

jednoduchý v jemných teplých barvách. Byla mírně změněná dispozice 

bytu, lépe vyřešeny úloţné prostory (vestavěné skříně), jádro je zděné. 

Pokoje jsou neprůchozí, kaţdý má vlastní vstup z hlavní chodby a na 

konci chodby je prostorná komora. Veškerý nábytek je zhotoven na 

míru, kuchyňská linka je vybavena všemi spotřebiči. V koupelně je 

vana a WC je samostatné. Podlahy vinyl, nová elektroinstalace v mědi, 

odpady, voda, omítky. Byt se nepřehřívá a ani není v zimě studený. 

Jako bonus je ze všech oken pěkný výhled. K bytu náleţí sklepní kóje, 

k dispozici kočárkárna. Dům je udrţovaný, čistý – provedena 

rekonstrukce společných prostor a vstupu do domu, dále střechy, 

stupaček, nová plastová okna, zasklené lodţie, nový výtah, dům je 

zateplen. V místě je bezproblémové parkování. Příjemná lokalita s 

veškerou občanskou vybaveností včetně kulturního, rekreačního a 

sportovního vyţití v docházkové vzdálenosti. Výborná dopravní 

dostupnost.  

   

    

  

Dispozice: 3+1 

Plocha uţitná: 75 m
2
 

Datum aktualizace: 30.1.2018 

Výtah: ANO 

Sklep: ANO 

Vlastnictví: Osobní 

Podlaţí: 1/4 

Stavba: Panelový 

Umístění: Sídliště 

Stav: Velmi dobrý 

Zdroj:  

 https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/3+1/vsetin-vsetin-ulice-

smetanova/1918046556#img=28&fullscreen=false 

2 190 000 Kč 

 

   

 
 
 


