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   POHOŘELICE, BRNO - VENKOV 
 Samostatně stojící RD 5+kk s trojgaráží, okr.

zahrada 558 m2, wellness se saunou, ZP 258 m2, 
UP 516 m2, CP poz. 816 m2, 3 koupelny. 

PENB: C 109 kWh/m2 za rok 
 Informace v RK 

     BRNO - SLATINA 
 Novostavba pěkného bytu 3+kk v 1.NP/7.NP 

s terasou 9,33 m2, zahrádkou 12 m2 a vnitřním par-
kovacím stáním. CP 103 m2, sklepní koje, k prodeji 
dále byty 1+kk/2+kk. PENB: B 88 kWh/m2 za rok

  4 177 500 Kč 

   ŠELEŠOVICE, OKR. KROMĚŘÍŹ 
Samostatně stojící patrový RD 5+kk s prostornou 
zahradou, bazénem, saunou, terasou a garáží. 
CP pozemku 895 m2, ZP 139 m2, UP 278 m2, 

blíkost centra i přírody. PENB: G 
  9 990 000 Kč 

     MENDLOVO NÁMĚSTÍ, BRNO 
 Pronájem lukrativních komerčních prostor, nově 
zrek. 7 patrový polyfunkční dům, bezbariérový, 
přímo ve středu Mendlova náměstí, o velikosti 

63 - 125 m2, PENB: C 136 kWh/m2 za rok
  Informace v RK 

   BRNO - ŽIDENICE 
 Řadový RD 5+3 s garáží, terasou a zahradou 
97 m2, CP pozemku 177 m2, ZP  80 m2, UP 

168 m2, 1.NP/1+kk, 2.NP/2+kk, 3.NP 1+1, v pod-
kroví možnost vyb. byt. jednotky 80 m2. PENB: G 

 5 250 000 Kč 

   OCMANICE, OKR. TŘEBÍČ 
 Samostatně stojící cihlový RD 4+1, terasa, 

parkovací stání, zastřešená pergola, gril, CP 
pozemku 1.191 m2, ZP 483 m2, zahrada 708 m2, 

UP 145 m2, krásné klidné místo. PENB: G 
3 850 000  Kč 

   BRNO - ČERNOVICE 
 Vícegenerační RD 8+2,zimní zahrada, krytý 

bazén, po kompl. rekon. r. 2006. CP pozemku 
379 m2, ZP 172 m2, UP 386 m2 a zahrada 
207 m2, kompletně podsklepený.PENB: G 

 Informace v RK 

VOJKOVICE, BRNO - VENKOV    
 Samostatně stojící prostorný třípodlažní RD 7+2, 

CP pozemku 1.103 m2, ZP 194 m2, zahrada 
906 m2, UP 420 m2, terasa, sauna, pl. okna, ele-
ktr. zabez. systém, PENB: C 84 kWh/m2 za rok

  7 250 000 Kč 

BRNO - ČERNOVICE   
Řadový posklepený 3.NP - RD 4+1 s terasou 
a zahradou, CP pozemku 209 m², ZP 62 m²,
UP 187 m², přízemí - možnost přestavby na 

garáž, blízkost centra. PENB: G  
 5 900 000 Kč 

   BRNO - ŽABOVŘESKY 
 Rodinný / bytový dům 8+2 se zahradou, který 
se rozkládá do 3 nadzemních pater a je celý 
podsklepený. CP parcely 229 m2, ZP 129 m2, 

UP 320 m2, 6 byt. jednotek. PENB: G
  9 900 000 Kč 
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www.realcity.cz/rc/DMM3

třída Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno ● tel.: +420 533 433 707 ● mobil: +420 731 948 047 ● info@russegger.cz

www.russegger.cz

VESELÉ VNOCE 
A S– T– ASTNÝ    NOVÝ    ROK

MERRY CHRISTMAS 
AND HAPPY NEW YEAR

FROHE WEIHNACHTEN
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G

OV 3+1 BRNO – ŠTÝŘICE 

 Ul. Renneská třída. CP 71,75m2. Balkón 
2,45m2 i sklep. Byt je po kompletní 
a náročné rekonstrukci, nutno vidět!

  3 690 000 Kč  

 www.realcity.cz/rc/  DVIP  CRNS 

POZEMEK NETÍN  

Okr. Žďár nad Sázavou. CP 1488m2. V ceně je 
stavební povolení k výstavbě chaty s nádstav-
bou. Nádherné místo přímo u rybníka! 

  400 000 Kč   

 www.realcity.cz/rc/  DVIQ  CRNS 

G

RD 2+KK PUSTIMĚŘ

 CP 163m2, z toho zastavěná plocha 90m2. 
Nová fasáda vč. plast. oken, nové koupelny, 
WC. Volné ihned! Cena vč. daně z převodu!

649 000 Kč     

 www.realcity.cz/rc/  DVIR  CRNS 

G

RD 2+1 HOVORANY

 Okr. Hodonín. CP 480m2 z toho ZP 192m2. 
V ceně je stavební povolení pro výstavbu vin-
ného sklepa. Volné ihned, klíče v RK!

  849 000 Kč   

 www.realcity.cz/rc/  DVIS  CRNS 

KOMERČNÍ POZEMEK ŽDÁNICE

 Okr. Hodonín. CP 2.262m2, možno i rozdělit. 
Poz. leží u frekv. kom. na ul. Nádražní. Je 
možno postavit obchod, restauraci, ubytovnu.

  489 000 Kč   

www.realcity.cz/rc/DVIU     CRNS 

KOMERČNÍ POZ. MORAVANY U BRNA  

 CP 2.941m2. Pozemek vhodný k výstavbě 
haly, skladů,  admin. budov  atd. Elektřina, 
voda, plyn na pozemku.

  2 490 Kč/m²   

 www.realcity.cz/rc/  DVIV  CRNS 

G

RD NEZDENICE

 Okr. Uherské hradiště. V patře prostorný byt 
4+kk, v přízemí ordinace a lékárna. Velká 
zahrada, výhodná investice. Klíče v RK!

  3 490 000 Kč   

www.realcity.cz/rc/DVIX     CRNS 

B

NOVOSTAVBA RD 4+KK KŘIŽÍNKOV  

 Dvoj-dům cca 35km od Brna. CP 825m2, 
z toho ZP 94m2. Užitná plocha domu 135m2. 
Postaven z kvalitních materiálů, klíče v RK!

  3 700 000 Kč   

 www.realcity.cz/rc/  DVIY  CRNS 

B

PŘÍZEMNÍ RD 4+KK KŘIŽÍNKOV 

 Samost. stojící RD o CP 1511m2, z toho ZP 
184m2, UP 126,29m2. Dům má nádhernou 
zahr., s letní kuchyní s krytým altánem. 

  5 499 000 Kč  

 www.realcity.cz/rc/  DVIZ  CRNS 

G

PRODEJ 2 RD BRNO - SLATINA 

Novostavba RD 4+kk a další RD 4+1 z vlast-
ním pozemkem v ceně. CP 344m2 z toho UP 
NS 161m2, UP druhého domu 80m2.  

  6 590 000 Kč   

 www.realcity.cz/rc/  DVJ1  CRNS 

B

PŘÍZEMNÍ RD 5+KK DRÁSOV U BRNA

 Luxusní prost. RD na poz. o CP 2.248m2, 
v luxusní uzavř. rezidenci z vl. tenis. kurtem. 
Více na WWW.REZIDENCEDRASOV.CZ.

6 900 000 Kč     

 www.realcity.cz/rc/  DVJ2  CRNS 

G

LUXUSNÍ RD BRNO ŽABOVŘESKY

 Nádherně zrekonstruovaný RD 4+1 s garáží 
a zahradou. Dům je včetně zabezpečení, krbu, 
koupelny z mramoru atd. Klíče v RK!

  Cena na vyžádání!   

 www.realcity.cz/rc/  DVJ3  CRNS 

VIDEOPROHLÍDKA

Možno pronajmout jednu kancelář, ale i celek dvou či tří prostor.
Více najdete na WWW.CREDOREAL.CZ

Včetně VIDEO-PROHLÍDEK!!!

AKCE NA MĚSÍC PROSINEC-NEPLATÍTE PROVIZI RK !!!

B

NABÍDKA PRONÁJMU
NOVOSTAVBY EXLUSIVNÍCH KANCELÁŘÍ S PARKOVÁNÍM 

V CENTRU BRNA NA ULICI MINSKÁ

VIDEOPROHLÍDKA

VIDEOPROHLÍDKA

VIDEOPROHLÍDKA

MARCELA ELŠÍKOVÁ
774 883 492
m.elsikova@credoreal.cz

JSEM TU PRO VÁS VÍCE NEŽ 12 LET!

Pro konkrétní klienty hledám:
- k prodeji byty 1+kk až 3+kk kdekoliv v Brně
- k prodeji RD v Brně, ale i na celé Jižní Moravě

VAŠI NEMOVITOST PRODÁM RYCHLE
A SPOLEHLIVĚ!

JAKUB LITERA
607 068 342
j.litera@credoreal.cz

RÁD VÁM ZODPOVÍM JAKÉKOLIV OTÁZKY
A ČASOVĚ SE VÁM PŘIZBŮSOBÍM.

Pro konkrétní klienty hledám:
- jakékoliv pronájmy bytů a RD všech velikostí v Brně

VÁŠ BYT ČI DŮM DÍKY VELKÉMU MNOŽSTVÍ 
POPTÁVAJÍCÍCH PRONAJMU OKAMŽITĚ!
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http://www.realcity.cz/rc/DVIQ
http://www.realcity.cz/rc/DVIR
http://www.realcity.cz/rc/DVIS
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http://www.realcity.cz/rc/DVIZ
http://www.realcity.cz/rc/DVJ1
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http://www.realcity.cz/rc/DVJ3
http://tel:774883492
http://tel:607068342
http://mailto:m.elsikova@credoreal.cz
http://mailto:j.litera@credoreal.cz


800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099 Jsme členy 

významných asociací

• samostatně stojící rodinný dům s větší zahradou • vhodný 
k trvalému bydlení nebo k celoroční rekreaci • pěkná lokalita 
jihovýchodním směrem od Brna • pozemek celkem 1 775 m²

N/RSB/16034/16 1 250 000 Kč

RODINNÝ DŮM, DIVÁKY OKR. BŘECLAV

• větší rovinatý pozemek s celkovou výměrou 4 515 m² • vhodný 
ke stavbě jednoho nebo dvou rodinných domů • na okraji obce 
v klidné lokalitě západním směrem od Brna

N/RSB/15665/16 1 250 000 Kč

STAVEBNÍ POZEMEK, ZAKŘANY

• řadový rodinný dům se zahradou a venkovním bazénem 
• dům je v dobrém technickém stavu • možnost rozšíření o půdní
vestavbu • klidná obec 15 km jihozápadně od Brna

N/RSB/15946/16 3 750 000 Kč

RODINNÝ DŮM, OŘECHOV

• krásný družstevní byt 106 m²  po kompletní rekonstrukci z roku 2011 • vlastní kotel BAXI, vinylové podlahy • moderní kuchyně, dosta-
tek úložných prostor • šatna, 2x koupelna, lodžie, sklep • pětipodlažní cihlový dům s výtahem •  vynikající dostupnost do centra města

N/RSB/15889/16 4 990 000 Kč

PŘEVOD BYTU 4+KK, BRNO - KRÁLOVO POLE

• samostatně stojící novostavba rodinného domu 5+kk • venkovní terasa • podlahové topení v celém domě a krb s rozvodem 
teplého vzduchu do obytných místností ve 2.NP • v nové zástavbě rodinných domů na okraji obce • výborná dostupnost 
do Brna

N/RSB/15986/16 5 650 000 Kč

NOVOSTAVBA RD, OPATOVICE U RAJHRADU

• samostatně stojící rodinný dům 4+1 a 1+kk • prostorný dům 
je ve výborném stavu a je podsklepený • na okraji městyse, 
mimo záplavové území • k trvalému bydlení i rekreaci

N/RSB/15811/16 2 950 000 Kč

RODINNÝ DŮM, VRANOV NAD DYJÍ

• jižně orientovaný pozemek 3 272 m² • v krásné lesnaté lokalitě 
severně od Brna • vč. platného stavebního povolení a projektu 
na přízemní RD 5+kk • základy a opěrná zeď jsou již zbudované

N/RSB/15878/16 5 500 000 Kč

STAVEBNÍ POZEMEK, SVINOŠICE

• samostatně stojící, částečně podsklepený rodinný dům 
se zahradou • dobrý stav, nedokončená půdní vestavba • klidná 
lokalita na okraji města • pozemek 1 227 m², vlastní studna

N/RSB/15987/16 3 800 000 Kč

RODINNÝ DŮM, VELKÁ BÍTEŠ

• samostatně stojící rodinný dům s uzavřeným dvorem 
a stodolou • krásná lesnatá lokalita na okraji severovýchodní 
části Českomoravské vrchoviny • pozemek celkem 2 012 m²

N/RSB/15855/16 1 250 000 Kč

RODINNÝ DŮM, NEDVĚZÍ U POLIČKY

• pěkný suterénní byt 46,5 m² v OV • nové zděné bytové jádro, 
sklep • atraktivní lokalita poblíž plaveckého bazénu a zastávky 
MHD • nízkopodlažní dům po revitalizaci

N/RSB/15876/16 2 090 000 Kč

PRODEJ BYTU 1+1, BRNO - LESNÁ

• podezděná rekreační chata v krásném lesnatém prostředí 
• výborný stav po rekonstrukci interiéru • prodej vč. vybavení, 
krbová kamna, terasa • k okamžitému užívání

N/RSB/15060/15 910 000 Kč

NADSTANDARDNÍ CHATA, ŽĎÁREC

• samostatně stojící dům s větším pozemkem • v blízkosti 
známého lyžařského střediska Buková hora • vhodné pro trvalé 
bydlení, rodinnou rekreaci či zřízení malého penzionu

N/RSB/15734/16 1 100 000 Kč

RODINNÝ DŮM, HEROLTICE U ŠTÍTŮ

 • cihlový byt 25,5 m² v OV • byt se nachází v širším centru města 
v polyfunkčním objektu IBC • kolaudace v roce 1997 • zajímavá 
investiční příležitost

N/RSB/15995/16 1 650 000 Kč

PRODEJ BYTU 1+KK, BRNO - STŘED

• prostorný podsklepený rodinný dům se stodolou a větší zahra-
dou • dvě samostatné bytové jednotky 3+1 přístupné přes spo-
lečnou halu • velmi dobrý stav po kompletních rekonstrukcích

N/RSB/15825/16 5 800 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MELČANY

Nová
cena

Nová
cena
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Nově videa nemovitostí na našem webu

více naleznete zde:

Brno, Charvatská 8, 612 00 | tel.: 543 216 932, 604 215 282

www.facebook.com/fi edlerreality

RD  OCHOZ U BRNA   
Zahájení prodeje novostaveb rodinných domů realizovaných v rámci developerského projektu Pod skalkou v Ochozu u Brna. I. etapa výstavby dvoupodlažních řadových RD v dispozičním řešení 5+kk. 
Možnost koupě domu v různém stádiu dokončení.

Ceny domů od 6 406 900 Kč vč. DPH  

PENB B/90 kWh (m2.rok)

BRNOKOCIÁNKA   
Prodej pozemků různých výměr pro samostatně stojící jednopodlažní domy v moderním ar-
chitektonickém pojetí v klidné lokalitě Brna-Kociánka.

Ceny pozemků 6 990 Kč/m2 vč. DPH   
POD CHVALOVKOU   
Nová etapa výstavby bytů 1+kk – 4+kk s termínem dokončení v roce 2018 v bytových do-
mech v Brně – Bystrci. Ke každému bytu náleží balkon nebo terasa, většina bytů má sklep. 
Info o ceně v RK.

 

PENB B

MORAVANY  JABLOŇOVÝ SAD  
Prodej bytů v novostavbě bytového domu se 46 bytovými jednotkami, s dispozicí 1+kk až 3+kk 
s možností balkónu, terasy nebo zahrádky. 

RD  MORAVANY JABLOŇOVÝ SAD   
Prodej novostaveb RD v Moravanech u Brna. Výstavba zahrnuje 44 domů s dispozicí 5+kk se za-
hrádkami a s možností parkování na vlastním zastřešeném pozemku.

Ceny bytů od 1 647 000 Kč vč. DPH Ceny domů od 5 310 000 Kč vč. DPH   

PENB B/67 kWh (m2.rok) PENB B/126 kWh (m2.rok)

http://www.facebook.com/fi
http://tel:543216932
http://tel:604215282


8 LET NA TRHU9 LET NA TRHU

DDDDDOOOOO 3333300000 DDDDDNNNNŮŮŮŮŮ PPPPPRRRRRROOOOODDDDDÁÁÁÁÁMMMMMEEEEE NNNNNNEEEEEEBBBBBBOOOOO PPPPPRRRRROOOOOONNNNNAJMEEEEEMMMMMME 
7777711111,,,,,33333 %%%%%% NNNNNEEEEEMMMMMOOOOOVVVVVVIIIIITTTTTTOOOOOSSSSSSTTTTTTTÍÍÍÍÍÍ.....

+420 511 189 784 info@vitom.czSídlo VITOM House, Vídeňská 18b, 639 00 Brno

5 730 000 Kč (Cena včetně daně z nabytí) 7 100 000 Kč (Cena včetně daně z nabytí)

RD 4+KK, BRNO-BOSONOHY, UL. PŘÍMÁ
Klidná lokalita, moderně řešená dispozice s velkým obývacím pokojem, krásná 
zahradní úprava, garáž, terasa. Velikost pozemku 456 m², užitná plocha 188 m².

INVESTIČNÍ PROSTOR, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ
Obchodní prostor na ul. Slovákova - dům “U Andersena” má dva oddělené vstupy 
a dvě patra. Součástí je pozemek ve vnitrobloku. Prostor je 10 let po rekonstrukci. 
Návratnos t investice je spočítána na 15 let.

G G

www.realcity.cz/rc/DV41 www.realcity.cz/rc/DULL
+420 774 415 441 +420 774 415 441 
Tomáš Suchomel Tomáš Suchomel

7 900 Kč/měs. (Cena včetně daně z nabytí) 2 800 000 Kč

Ilustrační foto

OBCHODNÍ PROSTOR IBC, BRNO-STŘED
Vhodné pro kancelář nebo prodejnu i pro gastro provoz (kavárna, bistro - zkolau-
dováno) s možnosti posezení na pasáži. Prostor je napojen na vodu i odpad.

BYT OV 2+1 KOHOUTOVICE
Byt 56 m² v klidné lokalitě. Dobře řešený byt v prvním patře opraveného domu v blíz-
kosti přírody. Velmi nízké náklady na bydlení, komora a zasklená lodžie. Novinka!

G C

www.realcity.cz/rc/DVII www.realcity.cz/rc/DULL
+420 774 415 441 +420 724 432 145
Tomáš Suchomel Viktor Mejzlík

Eva Palánová 
+420 608 680 542

Viktor Mejzlík 
+420 724 432 145

ZDARMA
HYPOTEČNÍ 

PORADENSTVÍ 
Již po telefonu se dozvíte,  jakou

nemovitost si můžete dovolit.
Návratnost investice

je spočítána na 15 let.

ODHADY
PRO DĚDICTVÍ
ZA 499 KČ
(v případě prodeje zdarma).

www.realcity.cz/rc/DULL

RMA
ČNÍ Č Í
TVÍ 
kou

olit.
ce
t.

Vik
+42

ODH
PRO
ZA 
(v př

j

íp

http://www.realcity.cz/rc/DV41
http://www.realcity.cz/rc/DULL
http://www.realcity.cz/rc/DVII
http://www.realcity.cz/rc/DULL
http://tel:+420511189784
http://tel:+420774415441
http://tel:+420774415441
http://tel:+420774415441
http://tel:+420724432145
http://tel:+420608680542
http://tel:420724432
http://mailto:info@vitom.cz
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BRNO A JIŽNÍ MORAVA

REALCODE ( jediný časopis přímo propojený s internetem v ČR). 
Několikanásobně zvýšený dopad inzerce, uspoří čas, uživatelsky jednoduchý.

Z časopisu REALCITY 
si vyberte nabídku,
která vás zaujala... 

... pak již jen 
spokojeně bydlete!

... hned získejte více 
informací a zdarma 

kontaktujte prodejce...

... zadejte RC kód 
z časopisu na web 
www.realcity.cz...

OBSAH
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 Ceny se blíží vrcholu
 Zastaví je zákony a zásahy ČNB?

ZAOSTŘENO NA: MODŘICE 9

TIP SPECIALISTY 10
 Mgr. Tomáš Kokna (REAL SPEKTRUM, a.s.) - Modřice

BRNO A OKOLÍ 11

TEXTOVÁ INZERCE A FOTOINZERCE  23

NOVOSTAVBY A PROJEKTY  24

AKTUÁLNĚ Z NOVÉ VÝSTAVBY 25
 Výstavba kanceláří
 Příští rok opět na vzestupu

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního 
světa? Chcete vědět, jak bydlí slavní? Hledáte inspiraci 
pro své kutilské záměry? Přečtěte si náš on-line magazín 
o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY 
(PENB)

Tento průkaz hodnotí energetickou 
náročnost budovy, vyčísluje energie 
spotřebovávané při běžném provozu 
a řadí budovy do třídy energetické 
náročnosti: od A (nejúspornější) 
do G (energeticky nejnáročnější). 
Tuto informaci naleznete 
i u jednotlivých nemovitostí 
publikovaných uvnitř vydání.

Letos se opět konal slavný pařížský 
veletrh Maison&Objet, na  kterém vy-
stavovatelé nastínili nejnovější trendy 
i  vize do  budoucna. Pojďte si s  námi 
dát malou ochutnávku toho zajímavé-
ho, co bylo k vidění.

Více si přečtete ve článku uvnitř vydání
a na www.realcity.cz/magazin.

INSPIRACE Z PAŘÍŽE 
DO VAŠEHO DOMOVA

http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz...
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realcity.cz/magazin.
http://tel:545243310
http://mailto:info@realcity.cz
http://mailto:info.brno@realcity.cz
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aktuálně z regionu

Ceny se blíží vrCholu 
zastaví je zákony a zásahy ČnB?

Ocitáme se v situaci, kdy se dosavadní rychlý růst trhu s nemovitostmi může poměrně snadno a zásadně zastavit. A to i přes fakt, 
že letošní rok je v tomto ohledu velmi úspěšný a dojde k prolomení řady rekordů. Zejména těch, které se týkají prodejů bytů nebo 
počtu poskytnutých hypotečních úvěrů. Jak je to možné?

očekávaný útlum, o kterém se mezi odborníky hovoří, by 

měl přijít již příští rok. vyplývá to rovněž z analýzy ČsoB, 

která upozorňuje na  fakt, že v  rámci indexu očekávání 

firem mohou vyvolat tento útlum chystané změny v  ně-

kterých zákonech ve spojení s plánovanými kroky České 

národní banky. ta v dubnu příštího roku připravila zásadní 

omezení dostupnosti hypotečních úvěrů.

analýza potvrzuje, že ČnB v  rámci svých opatření chce 

po bankách kromě jiného, aby hypotéky ve výši 80 až 90 

procent hodnoty nemovitosti nepřesahovaly v  každém 

čtvrtletí 15 procent ze všech uzavřených úvěrů. tento krok 

povede k selektování klientů, kteří mají méně naspořeno, 

a  tím se může celkově prodražit samotný nákup nemo-

vitosti. tito klienti totiž budou nuceni financovat zbytek 

nákladů prostřednictvím dalších úvěrů.

Další hrozbu v podobě zdražení představuje i novela zá-

kona o nabytí daně z nemovitosti. ta vstoupila v platnost 

prvního listopadu. v  předchozích číslech našeho časo-

pisu jsme vás informovali o  tom, že od  listopadu bude 

poplatníkem daně z převodu nemovitosti kupující. Podle 

aktuální situace na realitním trhu, která poukazuje na re-

kordní poptávku po nemovitostech, se dá předpokládat, 

že prodávající zlevňovat nemovitost o  zmíněnou daň 

pravděpodobně nebudou.

Ceny stOupAJí

Čísla hovoří jasně. Ceny nemovitostí jsou nejvýše 

od “předkrizového„ roku 2007. zdražování má na svědo-

mí hned několik faktorů. jedním z nich jsou nízké úrokové 

sazby a také růst hDP. Banky jsou jednoznačně tlačené 

poskytovat nadále financování, a tím automaticky vytváří 

prostředí se silnou poptávkou. reakcí na to je další nárůst 

cen.

názory realitních odborníků se shodují v tom, že ceny ne-

movitostí brzy dosáhnou svého vrcholu. jak vše dopadne 

a co bude dál, je možné pouze spekulovat. v tom už se 

názory různých stran rozcházejí. někteří dokonce před-

povídají, že v roce 2018 přijde další realitní krize. asi nej-

zásadnější pro další vývoj situace bude vývoj úroků u hy-

potečních úvěrů. na ty ovšem může mít vliv řada dalších 

faktorů a opatření, která nás čekají ze strany ČnB.

ZáJem O byty rOste. Je tO prOblém?

Ceny nemovitostí vzrůstají i díky aktuální situaci na trhu. 

tedy díky tomu, že je nedostatek bytů v nabídce na jedné 

straně a  rekordní počty zájemců o koupi na straně dru-

hé. vysoká poptávka je také po investičních bytech. jde 

o  nemovitosti, které si kupci pořizují za  účelem dalšího 

pronájmu. Podle statistik developerských společností 

je zhruba každý čtvrtý byt prodán právě na  investici. to  

může v budoucnu sehrát významnou roli a ovlivní to také 

růst cen. již nyní realitní makléři začínají zaznamenávat 

jistý převis nabídky nad poptávkou. Logicky toto může 

časem vést k  tlaku na  pronajímatele, aby snížili nájem-

né. vše nakonec může ještě zkomplikovat případný růst 

úrokových sazeb hypoték. rázem by se tak na trh mohlo 

dostat značné množství investičních bytů, které se původ-

ně měly nájmem splácet. Podle slov analytiků, může mít 

tato situace okamžitý vliv na vývoj cen nemovitostí. Dojít 

přitom může jak ke stagnaci, tak k poklesu. na jak dlouho, 

to nikdo neví. vše samozřejmě ukáže čas.

jak jsme vás již informovali, ČnB le-
tos v  říjnu doporučila bankám, aby 
neposkytovaly stoprocentní hypo-
téky. již teď je jasné, že od dubna 
příštího roku budou moci banky 
půjčit klientům jen 90 procent z cel-
kové částky. Další změnou bude, 
že hypoteční úvěry ve  výši 80 až 
90 procent hodnoty nemovitosti již 
budou tvořit maximálně 15 procent 
z uzavřených úvěrů. z toho vyplývá, 
že tento stav dost pravděpodobně 
povede k  menšímu množství po-
skytnutých hypoték, což bude mít 
přímý dopad na klienty.

začátkem listopadu také vstoupil 
v  platnost zákon, který stanovil, že 
čtyřprocentní daň z  prodejní část-
ky musí vždy platit kupující. Do  té 
doby platillo, že se mohly obě stra-
ny dohodnout, přičemž ve  většině 
případů částku nakonec hradil pro-
dávající. to bude mít za  následek, 
že bude-li kupec disponovat nedo-
statečným množstvím naspořených 
peněz, nebude schopen nemovitost 
nakonec koupit.

od  1. prosince také začíná platit 
nový zákon, který usnadní předčas-
né splacení úvěru. o  tom jsme vás 
rovněž informovali. Pro klienty ten-
to zákon představuje rovněž snaz-
ší porovnání nabídek od  různých 
bank. naopak pro banky to zname-
ná, že se jim zvýší náklady týkající 
se uzavírání smluv a  za  nárůst ad-
ministrativy. to se podle některých 
odborníků může promítnout na růs-
tu úrokových sazeb hypotečních 
úvěrů.

Změny, které mOhOu reálně 
Ovlivnit reAlitní trh

Čnb OmeZí hypOteČní úvěry

DAň Z prODeJe 
Již ZAplAtí kupeC

nOvinkA: ZákOn O úvěreCh

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Ceny nemovitostí vzrůstají i díky 

aktuální situaci na trhu. tedy 

díky tomu, že je nedostatek bytů 

v nabídce a rekordní počty zájemců 

o koupi na straně druhé. 

http://www.realcity.cz/magazin
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Modřice patří k  velmi klidným lokalitám. Jsou vybaveny veškerou po-
třebnou infrastrukturou, kterou si moderní doba žádá. Ve své podstatě 
jde o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Spojení 
do  brněnských městských částí zde zajišťuje tramvajová linka číslo 2, 
která vás pohodlně doveze nejen do  lokality Brno-jih, ale i Brno-Střed 
nebo Brno-Židenice. Městem prochází také  železniční trať z  Brna 
do Břeclavi se stejnojmennou železniční stanicí, stejně jako důležitá sil-
nice I/52 spojující Brno s Mikulovem. Ze zastávky „Žižkova“ směřuje také 
autobusová linka č. 49, která vás zaveze do nákupního střediska Tesco. 
Kromě řady důležitých mezinárodních komunikací protíná dnes katastr 
Modřic i nová cyklistická stezka Brno-Vídeň.

Příroda a volnočasové aktivity
Klidné okolí, přírodní ráz lokality a nakonec i místní les na “Vajglu”, o kte-
rý se stará modřické myslivecké sdružení, nabízí dostatek prostoru pro 
využití volného času. Další možnosti představuje i okolí řeky Svratky. Její 
vedlejší rameno, které je známé jako mlýnský náhon, je považováno 

za zajímavý přírodní biotop, neboť zde najdete vzácné břehové porosty 
dřevin, ve kterých našli útočiště jak ptáci, tak i zvířata. Mlýnský náhon, 
nazývaný také Modřické rameno, je tak právem zařazen jako Evropsky 
významná lokalita, která zasluhuje ochranu.

Za posledních deset let se toho v Modřicích změnilo mnoho. Především 
se dostavěla škola na Benešově ulici. Ta, kromě toho, že dobře splňuje 
svůj účel, je zajímavá i  architektonicky. Vznikla také nová lokalita ro-
dinných domů U Hřiště, která každého zaujme rozmanitostí stavebních 
nápadů, tvořících ovšem systémový celek. Dalším stavebním počinem je 
i nový bytový dům Za Humny, který s okolní zástavbou tvoří rovněž zají-
mavý urbanistický celek. A konečně dominantou je i nová radnice na ná-
městí Svobody. Najdete zde dostatek obchodů. Z poklidného prostředí 
Modřic se dají podnikat výlety prakticky do všech světových stran, na jih 
do rajhradského kláštera, na východ po slavkovském bojišti, na západ 
do  historických Ivančic či do  Moravského Krumlova. Aktuální nabídku 
nemovitostí k prodeji najdete na www.realcity.cz.

zaostřeno na:  BrNo A JIŽNí MorAVA … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Zdroj fotografie: www.wikipedia.org - „Centrum města“ (ILUSTRAČNÍ FOTO)

Modřice jsou často mylně připojovány k Brnu. Jde o město, které se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomorav-
ském kraji. s Brnem bezprostředně sousedí. Zabírají rozlohu okolo 1 000 hektarů a žije zde zhruba 5 tisíc obyvatel. 

Dnes jsou Modřice moderním průmyslově obchodním městem v okrese Brno-venkov. 

Modřice 
KlIDNá loKAlITA KoUSEK oD BrNA

http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.wikipedia.org
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ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY 
Z OBLASTI BYDLENÍ, 
REALITNÍHO SVĚTA
A DESIGNU?

Přečtěte si náš 
on-line magazín 
o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin 

Historie města Modřice je neodmyslitelně spojena se 

zemědělstvím a  významnou zpracovatelskou společ-

ností Fruta – tedy až do  revolučního roku 1989. Důle-

žité změny zasáhly Modřice v následujícím období, kdy 

na jejich území začaly přicházet významné společnos-

ti. Zájem o  tuto lokalitu narůstal také mezi develope-

ry specializujícími se na komerční nemovitosti a  jejich 

pronájmy. Hlavním důvodem zájmu investorů a  firem 

o Modřice a jejich nejbližší okolí je především strategic-

ká poloha mezi rychlostní komunikací ve směru na Ví-

deň a dálnicí na Bratislavu. 

Naše realitní společnost působí na trhu již od roku 1991. 

Od  této doby jsme v  Modřicích participovali na  řadě 

realitních obchodů, a to od těch menších až po ty nej-

větší. V  poslední době se lokalita Modřic dynamicky 

rozvíjí, a  to má za následek trvalý vzestup prodejních 
a nájemních cen při trvajícím zájmu investorů a deve-
loperů. Faktory, které ovlivňují tento stav, jsou zřejmé: 
nedostatek nabídek, vzrůstající exkluzivita území a ze-
jména celorepublikový ekonomický růst, který je spo-
jený s finanční stabilitou společností. 

Klienti dlouhodobě vnímají Modřice jako nedílnou sou-
část Brna-města. To je také jeden z hlavních důvodů, 
proč naše široká poptávající klientela ráda cílí své in-
vestice právě do této rozvojové průmyslové a obchod-
ní zóny. 

V případě, že zvažujete prodej či pronájem vlastní ne-
movitosti, nabízíme vám bezplatnou konzultaci, na kte-
ré vám nezávazně posoudíme cenu vaší nemovitosti. 
Budeme vycházet z  aktuální poptávky našich klientů, 
stovek realizovaných obchodů a  profesionálního po-
hledu našich makléřů, kteří se na  prodej komerčních 
nemovitostí, pod značkou REAL SPEKTRUM, speciali-
zují více než 15 let. 

I  když jsou Modřice samostatným územním 

celkem, naši klienti je považují za  součást 

města Brna. Jejich celková rozloha je 10 km 

čtverečních a  žije zde zhruba pět tisíc oby-

vatel. Po revoluci v roce 1989 se v Modřicích 

začal rozvíjet průmysl a  dnes se na  jejich 

území nachází významná průmyslová a  ob-

chodní zóna.

Mgr. Tomáš Kokna
obchodní ředitel
oddělení komerčních nemovitostí

REAL SPEKTRUM, a.s.
nám. Republiky 8/656 
101 00  Praha 1

provozovna Brno: 
Lidická 77, 602 00 Brno

tel.: +420 533 339 111 
 +420  724 255 155

www.realspektrum.cz

Spojte se s profesionály na nemovitosti k podnikání 
a investici. Přesvědčíme vás, že naše zkušenosti 
zhodnotí vaše nemovitosti.

tip SPEciALiSTy (MODřicE) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realspektrum.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://tel:+420533339111
http://tel:+420724255155
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 Prodej RD 6+kk se zahradou, Násedlovice, okres Hodonín, 
ZP + nádvoří 330m2, pozemek 1011m2, obytná plocha 
186m2 + terasa + sklepy 86m2. Více info v RK. 

 Prodej RD/rek.objektu, ZP 157m2, CP 662m2, započata 
rozsáhlá rek.,nová střecha, krov, příprava na půdní vestav-
bu, nová elektřina, vnitřní omítky atd. K jednání! 

 Pěkný rovinatý stavební pozemek o CP 1731m2 v obci 
Rajhradice okr. Brno-venkov (10km od Brna /10min. jízdy). 
Šířka 15m, na pozemku zavedena elektřina. 

 Dům  6+kk  Rekreační objekt  Pozemek 
NÁSEDLOVICE, OKRES HODONÍN  Třída G JIMRAMOV, OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  Třída G RAJHRADICE, OKRES BRNO - VENKOV 

 www.realcity.cz/rc/   DSYE  www.realcity.cz/rc/   DSMF  www.realcity.cz/rc/   DRYC 

 1 890 000 Kč  730 000 Kč  1 450 Kč/m²  775 077 502  775 077 502  775 077 502                 

 850  797  828 

Prodej stavebních pozemků o CP 5 842 m2, o výměře od 349 m2 do 877 m2 v obci Syrovice, okres Brno-venkov, jen 15 km od Brna. Všechna rozhodnutí již nabyla právní moci a lze začít s výstavbou ihned. Součástí ceny je 
také poplatek obci za každou parcelu 9x 80 000 Kč, tj. celkem 720 000 Kč, rezervovaný příkon k připojení k DS pro 9 RD a další náklady a poplatky spojené s vyřizováním příslušných povolení, vyjádření atd.! Možnost prodeje 
pozemků nebo i celé společnosti (s.r.o.), která bylo založena výhradně pro tuto lokality.

 Pozemek 
SYROVICE - NOVÁ LOKALITA - 9 STAVEBNÍCH POZEMKŮ VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH POVOLENÍ K VÝSTAVBĚ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 www.realcity.cz/rc/   DVA2  DVA21  DVA22  DVA23 

 10 000 000 Kč 775 077 502 
 867

 Prodej novostavby bytu 2+kk s terasou 123m2, ul. Sosnová, Brno-Jundrov. CP 72m2 včetně balkonu. Zahrada 
114m2 přístupná z terasy, dvoj-garáž. Krásná lokalita u lesa. 

 Byt 2+kk 
BRNO-JUNDROV, ULICE SOSNOVÁ 

 www.realcity.cz/rc/   DURM  DURM1 

 4 650 000 Kč  775 077 502 
 874 

   

 Prodej pěkné novostavby samostatného RD 7+1 s garáží, krásnou velkou zahradou a bazénem, obec Přísnotice,
okr. Brno-venkov. CP pozemku 1637m2, ZP 146m2, UP 180m2. Výhled až na Pálavu! Cena k jednání. 

 Dům  7+1
PŘÍSNOTICE, OKRES BRNO-VENKOV  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/   CLL2 CLL21 

 6 690 000 Kč 775 077 502 
 414

   

Prodej RD 5+1 s garáží, obec Želešice. Kompletně 
podsklepen. CP  poz. 579 m2, ZP domu a nádvoří 137 m2, 
obytná plocha domu cca 175 m2. Cena k jednání!  

Prodej novostavby RD 4+kk s garáží, sklepem, bazénem 
v obci Želešice. CP  pozemku 621 m2, ZP domu 100 m2, 
obytná plocha domu cca 175 m2. Cena k jednání!  

 Dům  5+kk  Dům  4+kk
ŽELEŠICE, OKRES BRNO-VENKOV  Třída F    ŽELEŠICE, OKRES BRNO-VENKOV  Třída D 

 www.realcity.cz/rc/   DOLE  www.realcity.cz/rc/   DOLF 

 4 700 000 Kč  4 900 000 Kč 775 077 502 775 077 502
 778  779 

   

 RD 4+1 se zahradou na klidném místě, pozemek 1009m2, 
ZP domu 142m2, podsklepeno, garáž, zahradní domek se 
ZP 45m2, bazén, terasa. Do Brna 15 km. 

 Dům  4+1
ZBÝŠOV, OKRES VYŠKOV  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/   DGTC 

 Informace v RK  775 077 502 
 653 

Rádi se postaráme o prodej či pronájem Vaší nemovitosti.
Prodávajícím a pronajímatelům poskytujeme naše služby zdarma!

REALmix s.r.o.
Bayerova 23, 602 00 Brno
Telefon 775 077 502
realmix@realmix.cz, www.realmix.cz

   

 Prodej řadového třípodlažního rodinného domu 5+1 na ulici Králova, Brno-Žabovřesky, po komplentí rekon-
strukci. ZP domu a nádvoří 111 m2, CP pozemku 186 m2, ÚP domu 175 m2, dvorek, zahrada, terasa v 1.p. 
Klidná ulice blízko centra. 

 Dům 5+1 
BRNO-ŽABOVŘESKY, ULICE KRÁLOVA  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/   DTCM  DTCM1 

 7 990 000 Kč  775 077 502 
 859 

GG

G

F

G

DG

G

   

NABÍDKA 
PRO DEVELOPERY

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DSYE
http://www.realcity.cz/rc/DSMF
http://www.realcity.cz/rc/DRYC
http://www.realcity.cz/rc/DVA2
http://www.realcity.cz/rc/DURM
http://www.realcity.cz/rc/CLL2
http://www.realcity.cz/rc/DOLE
http://www.realcity.cz/rc/DOLF
http://www.realcity.cz/rc/DGTC
http://www.realcity.cz/rc/DTCM
http://www.realmix.cz
http://tel:077502730
http://tel:077502730
http://tel:850797828
http://tel:850797828
http://tel:850797828
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://mailto:realmix@realmix.cz


Brno a okolí
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Prodej bytu 2+kk v  OV, o  ploše 63 m2 v  1. patře cihlového domu. Byt 
po rekonstrukci 2003, dům 2012, nová eurookna. K  bytu sklep 80 m2 
vhodný k podnikání.

Prodej světlého bytu 4+1 v OV o velikosti 124 m2 v nejvyšším podlaží  
cihlového domu, balkon a lodžie, sklep 8 m2. Dům je po revitalizaci, nový 
výtah, renovace chodeb a sklepů. 

Prodej novostavby rodinného domu o  dispozici 4+kk, užitná plocha  
100 m2 + terasa, pozemek o celkové ploše 750 m2. Možnost výstavby 
garáže. Dům je ZKOLAUDOVANÝ. 

Luxusní pozemky o CP 585 m2 – 2 168 m2 s nádherným výhledem  
na panoramata Brna a západ slunce. Veškeré IS na pozemku. Více na 
www.sadovanavysluni.cz. 

Nabízíme k pronájmu pozemek s 5 garážemi o velikosti 1 250 m2. Vjezd 
na pozemek vraty, pozemek je oplocený, vhodný pro sběrný dvůr, možný 
je i pneuservis nebo dílna. Více informací v RK.

Prodej novostavby výrobní či skladovací haly při hlavním silničním tahu 
na Svitavy. UP 2500 m2, poz. 4 500 až 15 600 m2. Příjezd kamionem, 
průmyslová podlaha, velkorysé soc. zázemí.

Brno, ul. Zahradnická Brno, Čápkova pálava

Brno, ul. kociánka Brno, poděBradova Boskovice - svitávka
 

3 900 000 Kč 4 900 000 Kč Informace v RK

Informace v RK 25 000 Kč / měsíc Informace v RK

g Bg
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Bytový dům 
www.bdvista.cz

VISTA
Brno-Černá Pole, ul. tř. Generála Píky

• 66 bytů, některé disponují balkony
• moderně navržený dům s rekuperací
• možnost koupě parkování a sklepa
• výborná dopravní dostupnost
• vhodné i jako investice, k pronajímání

96 kWh/m2.rok

PRODEJ NOVÝCH DOKONČENÝCH BYTŮ
BRNO - ŽIDENICE

50 % bytů prodáno

2    BYTY 2+KK A 3+KK  BALKONY A TERASY AŽ 67 M   PARKOVACÍ STÁNÍ

www.fenixresort.cz

 

 

  

12 bytových jednotek 2+kk a 3+kk s parkováním

Lofty Brno - Staňkova

 50 % bytů prodáno

u Lužáneckého parku

www.lofty-brno.cz
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12 bytových jednotek 2+kk a 3+kk s parkováním

Lofty Brno - Staňkova

 50 % bytů prodáno

u Lužáneckého parku

www.lofty-brno.cz

Brno-střed, ul. Anenská
Nadstandardní byt s nikou 1+kk v luxusním pětipodlažním 
bytovém komplexu Anna, 1.NP, CP 70 m2. Parkovací stání 
v ceně bytu. Zkolaudováno. www.rezidenceanna.cz

Info v RK

Zastávka u Brna
Prodej posledních 2 bytů 3+kk o ploše 82 m2  + lodžie 7 m2. 
Veškerá občanská vybavenost. Parkovací stání v ceně bytu. 
www.bdlesopark.cz

   2 750 000 Kč

Pálava
Prodej novostavby RD o dispozici 4+kk, UP 100 m2 
+ terasa, pozemek o CP 750 m2. Dům je před dokončením.
Možnost výstavby garáže.

Info v RK

Brno, ul. Kociánka
Luxusní pozemky o CP 687 m2 – 2168 m2 s nádherným 
výhledem na panoramata Brna a západ slunce. Veškeré IS 
na pozemku. www.sadovanavysluni.cz

  Info v RK

Inzerce MIG do RC_210x269mm_2_3_.indd   1 3.2.2016   17:02:43
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 Zděná chata 1+1 se zahradou. Chata má jednu obytnou 
místnost s kamny na tuhá paliva, v suterénu se nachází 
další místnost a WC. El. zavedena. CP 561 m2. 

 Samostatně stojící rodinný dům 2+kk se stodolou o CP 
4658 m². K domu náleží pole o výměře 3830 m2. Dům 
můžete také využít jako chalupu k rekreaci.  

 BRNO-JUNDROV 

 TIŠNOV, MORAVECKÉ PAVLOVICE (15 KM) 

www.realcity.cz/rc/DVIF

www.realcity.cz/rc/DVIE

 490 000 Kč 

 1 000 000 Kč 

 734 319 616 

 734 319 616 

 606663 

 706667 

HLEDÁME 
BYT V BRNĚ 

PRO SOLVENTNÍ 
STARŠÍ PÁR.
DĚKUJEME. 

T: 734 288 888

HLEDÁME 
RD DO 25 KM 

OD BRNA. 
VYŠŠÍ CENA NEVADÍ. 

DĚKUJEME. 
T: 734 288 888

 „Díváme se na svět očima našich zákazníků.“

G

Doporučujeme

Prodej hrubé stavby ŘRD v Rajhradě. ZP 120 m2, UP 
bude kolem 160 m2+garáž cca 20 m2. Pozemek 299 m2.  
Dokončená HS 2patrového domu pod střechou.

Nabízím k prodeji DB 1+1 na ul. U škol v Bučovicích. 
Velikost 32 m2, 3.NP bez výtahu. Orientace bytu J-V, 
panoramatický výhled a prosluněný.

Dům 4+kk Byt 1+1
proDej HS rD v rajHraDě. proDej Bytu 1+1 Bučovice.

www.realcity.cz/rc/DT2M www.realcity.cz/rc/DVN5

3 166 000 Kč Informace v RK777 699 754 777 699 754
RM44 RM27

Doporučujeme

OV ve vyhledávané lokalitě Brno-Lesná. 3.NP, OP 
81m2+terasa 9m2+sklep 2,5m2. Sam. vstupy, prostorná 
lodžie s nádherným výhledem, orientace J-Z. 

Cihlový byt v OV s balkónem a zahradou na ulici Krkoškova. 
4.NP bez výtahu, OP 95m2+sklep 5,2m2+zahrada 30m2. 
Orientace JV, SZ. Dům je po rekonstrukci.

Byt 3+kk Byt 3+kk
proDej 3kk ul. majDalenky. proDej ciHl. Bytu v černýcH polícH.

www.realcity.cz/rc/DVN6 www.realcity.cz/rc/DVN7

4 750 000 Kč Informace v RK777 699 754 777 699 754
RM50 RM51

G

Real Marco
Tel.: 777 699 754
karvajmarek@gmail.com

http://www.realcity.cz/rc/DVIF
http://www.realcity.cz/rc/DVIE
http://www.realcity.cz/rc/DT2M
http://www.realcity.cz/rc/DVN5
http://www.realcity.cz/rc/DVN6
http://www.realcity.cz/rc/DVN7
http://www.sadovanavysluni.cz.
http://www.mig.cz
http://www.bdvista.cz
http://www.fenixresort.cz
http://www.lofty-brno.cz
http://www.lofty-brno.cz
http://www.lofty-brno.cz
http://www.mig.cz
http://www.bdvista.cz
http://www.fenixresort.cz
http://www.lofty-brno.cz
http://www.lofty-brno.cz
http://www.lofty-brno.cz
http://tel:800644644
http://tel:800644644
http://tel:734319616
http://tel:734319616
http://tel:734288888
http://tel:734288888
http://tel:777699754
http://tel:777699754
http://tel:777699754
http://tel:777699754
http://tel:777699754
http://mailto:mig@mig.cz
http://mailto:mig@mig.cz
http://mailto:karvajmarek@gmail.com


Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

13

Roubená chata se dvěma samostatnými apartmány v  přírodním areálu blízko Pradědu. Výhodná investice, 
fungující pronájmy s výnosem 16 %., i vlastní rekreace.

Rekreační roubená chata,  pozemek 247m2
PRADĚD - PŘÍRODNÍ AREÁL 

 www.realcity.cz/rc/  DSZ9 

  3 200 000 Kč  775 533 991 
 N00180 

VERONIKA BÁBOROVÁ +420 775 533 991
nemovitosti@investiceCZas.cz

ODKOUPÍME
POHLEDÁVKU ZAJIŠTĚNOU 

NEMOVITOSTÍ. 
KOUPÍME 

NEMOVITOST ČI PODNIK 
Z KONKURZNÍ PODSTATY.

   

 Nově vybudované obch. prostory, CP 308 m2 ve 2 
podlažích. Garáž, vlastní komb. kotel, v  každém patře 
kuchyň a WC. Hliníková okna s trojskly, až 10 park. míst.

 Byt  v 7. patře o výměře 62 m2+balkon 2 m2.  Pokoje 
19 a  16 m2, kuchyň 12 m2. Dům po celkové revital-
izaci. Celkové měsíční náklady jsou do 3.500,- Kč. 

 Komerční objekt  Byt OV 2+1 
  PRONÁJEM OBCH. PROSTOR MORAVANY BRNO, UL. LÝSKOVA 

www.realcity.cz/rc/DVIJ www.realcity.cz/rc/DVIK

  30 000 Kč/měs.  2 500 000 Kč  603 870 955  603 870 955 

C

Lotos Reality v.o.s.  Svatopluka Čecha 81, 612 00 Brno    e-mail: info@lotosreality.cz

Již více než 20 let Vás úspěšně 
provázíme světem realit.

Naším cílem je spokojený zákazník.

Vyzkoušejte nás...

               Alexandr Tesařík

Prodej bytů v novostavbě bytového domu se 13 bytovými jednotkami, s dispozicí 1+kk až 4+kk s možností 
balkónu a nebo terasy se zahradou. Bydlení na lukrativní adrese. Neplatíte provizi. Možnost dokoupit 
garáž+sklep.

Developerský projekt
BRNO-KRÁLOVO POLE, REZIDENČNÍ BYTY BERKOVA

www.realcity.cz/rc/DVN2

 ceny od 3 299 000 Kč 777 845 710

B

Novostavba , OV, terasa, 58.8 m2, 
polyfunkční dům VIVIENA na rohu 
ulice Poříčí a Vídeňská. 

Byt 2+kk 
BRNO-STŘED   

www.realcity.cz/rc/DVMU

4 200 000 Kč 777 845 710 

B

   CENA K JEDNÁNÍ

 280 m2, zahrada 732 m2, zastř. ba-
zén, dvojgaráž, nadstandard, podl. 
vytápění, cetrum Brna 5 min. 

Vila 5+kk  
MORAVANY U BRNA 

www.realcity.cz/rc/DVMY

10 490 000  Kč  739 373 816 
  

C

   

Ul. Dostojevského, 4 byty a 7 park. 
stání, UP 568 m2, pozemek 799 m2. 
Klidná lokalita. Vhodné na investici.  

 Byt. dům 
PRAHA-MODŘANY 

www.realcity.cz/rc/DVMV

Informace v RK777 845 710

G   

 Ul. Otiskova, světlý byt, krásný
výhled,  oblíbená lokalita, neprůcho-
zí pokoje, šatna .

Byt 3+kk 
BRNO-LÍŠEŇ   

 www.realcity.cz/rc/DVMY

4 325 000 Kč 739 373 816 

C

   

Terasa, balkon, z ahrada 352 m2, 
vícegenerační RD nebo sídlo fi rmy 
v klidné ulici u Wilsonova lesa .

RD 6+2  
BRNO-STRÁNICE 

www.realcity.cz/rc/DVMX

12 500 000 Kč 739 373 816 
  

G    

 Polořadový, kompletní rek., zahrada 
518 m2, dvojgaráž, nadstandard, 
oblíbená lokalita, cetrum Brna 5 min.  

RD 5+kk  
BRNO-ČERNÁ POLE 

www.realcity.cz/rc/DVN1

Informace v RK 739 373 816 
  

C

Olomoucká 17a
618 00 Brno

info@homepartners.cz
www.homepartners.cz +420 777 845 710

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DSZ9
http://www.realcity.cz/rc/DVIJ
http://www.realcity.cz/rc/DVIK
http://www.realcity.cz/rc/DVN2
http://www.realcity.cz/rc/DVMU
http://www.realcity.cz/rc/DVMY
http://www.realcity.cz/rc/DVMV
http://www.realcity.cz/rc/DVMY
http://www.realcity.cz/rc/DVMX
http://www.realcity.cz/rc/DVN1
http://www.homepartners.cz
http://tel:+420775533991
http://tel:777845710
http://tel:777845710
http://tel:+420777845710
http://mailto:nemovitosti@investiceCZas.cz
http://mailto:info@lotosreality.cz
http://mailto:info@homepartners.cz
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NoviNka

Pronájem 6 jednotek o ploše 83 nebo 171 m2 v OC, které prošly nákladnou 
rekonstrukcí - nové rozvody, hliníková okna a dveře, podhledy s bodovými LED-
kami, mramorové podlahou. Obchod, kancelář, ordinace apod.

Reprezentativní obchodní prostory v sídlišti
BRNo-LESNÁ, PŘi HLavNÍ ULiCi okRUŽNÍ

www.realcity.cz/rc/DviG

Informace v RK605 299 947
1620 A

ExkLUzivNě

Prodej hrubé stavby RD (242 m2) 
s terasami a 2 garážemi. Pozemek 
457 m2. Cena včetně provize.

Dům 6+1
BRNo-ŽEBěTÍN, BaRToLoM.

www.realcity.cz/rc/DSLF

Informace v RK605 299 945
1606

DoPoRUčUjEME

Nákladně zrekonstruovaná fara v hor-
ském prostředí nabízející stylové uby-
tování se dvěma apartmány.

Rekreace
oRLiCkÉ H., MoRavSkÝ kaRLov

www.realcity.cz/rc/DkCj

3 490 000 Kč605 299 946
1427

DoPoRUčUjEME ExkLUzivNě

ExkLUzivNě ExkLUzivNě

Pronájem samostatné obchodní jednotky o ploše 465 m2 v OC Nouzka ve 
Vyškově. Tvořena je prodejnou, skladem s rampou a soc. zázemím. Parking                                                                                             
a zastávka autobusu u OC. Exit dálnice D1 1,5 km. Neplatíte provizi.

Prodej moderního, sportovně-zábavního komplexu s  parkingem v  centru 
města. UP 1820 m2. Komplex je tvořen sportovní halou a dvoupodlažní restau-
rací, to vše je doplněno o samostatný obchodní prostor. Nepl. provizi.

Prodej RD se zahradou, garáží a ter-
asou - výhled na lesy. Poz. 749 m2, 
UP 180 m2. Neplatíte provizi.

Prodej nového RD (UP 160 m2) se zah-
radou a dvojgaráží v klidné části obce 
blízko náměstí. Brno 10 km.

Poslední volné prostory v novém oC Sportovní komplex s restaurací

Dům 5+kk Dům 5+kk

vYŠkov U BRNa, ULiCE BRNěNSkÁ vYŠkov U BRNa, ULiCE HavLÍčkova

okRES BLaNSko, LYSiCE RoSiCE U BRNa

www.realcity.cz/rc/DSLG www.realcity.cz/rc/DSLH

www.realcity.cz/rc/DTM8 www.realcity.cz/rc/DUi2

48 369 Kč/měs. 23 500 000 Kč

2 832 000 Kč 4 290 000 Kč

605 299 947 605 299 944

605 299 947 605 299 945

1610 A 1608 A

1416 1306 C

G

D S  R E A L  S T A V  s . r . o .
r e a l i t n í  a  d e v e l o p e r s k á  s p o l e č n o s t
V i n i č n í  8 2 ,  6 1 5  0 0  B r n o  –  Ž i d e n i c e
w w w . d s r e a l s t a v . c z
     
t e l . : 5 4 8  2 1 3  0 7 3 ;       m o b i l :  6 0 5  2 9 9  9 4 4 ;       e – m a i l :  i n f o @ d s r e a l s t a v . c z
     

C ExkLUzivNě

Prodej stavební parcely pro RD. Plo-
cha 2.224 m2, šíře 30,4 m, délka cca 
73 m. Brno po dálnici 30 km.

Stav. poz.
vELkÁ BÍTEŠ, HoLUBÍ zHoŘ

www.realcity.cz/rc/DSYx

399 Kč/m²605 299 944
1616

Pronájem pozemku ke skladování 
o ploše 12.750 m2 v průmysl. areálu. 
Nájezd na dálnici D1 cca 4 km.

Pozemek
BRNo-CHRLiCE, TovÁRNÍ

www.realcity.cz/rc/DU6D

100 Kč/m²/rok605 299 947
1623

B

G

Setkání pro Vaše podnikání

Očekávaný vývoj realitního trhu 
a developerských projektů

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY ODBORNÉ KONFERENCE:
> Strategie rozvoje dopravní infrastruktury, regionálního rozvoje a bytové politiky
> Trendy na trhu s kancelářskými, obchodními a logistickými centry > Vývoj rezidenčního trhu 
a bytové výstavby > Prezentace developerských projektů a příležitostí investic do regionů
> Nové technologie a inovace při realizaci developerských a realitních projektů
> Setkání s investory do nemovitostí, vlastníky nemovitostí a realitních projektů

7. 12. 2016 BRNO, HOLIDAY INN

n av š t i v t e  n a š e  w e b ové  s t r á n k y

www.konference.org

Konference se koná s podporou: Mediální partner:Partneři:

POZVÁNKA NA 14. ROČNÍK KONFERENCE NA TÉMA:

http://www.realcity.cz/rc/DviG
http://www.realcity.cz/rc/DSLF
http://www.realcity.cz/rc/DkCj
http://www.realcity.cz/rc/DSLG
http://www.realcity.cz/rc/DSLH
http://www.realcity.cz/rc/DTM8
http://www.realcity.cz/rc/DUi2
http://www.realcity.cz/rc/DSYx
http://www.realcity.cz/rc/DU6D
http://www.konference.org
http://tel:605299947
http://tel:605299945
http://tel:605299946
http://tel:605299947
http://tel:605299944
http://tel:605299947
http://tel:605299945
http://tel:605299944
http://tel:605299947
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www.prokonzulta.cz

Dražba v Hotelu International, Husova 16, Brno dne 16.12.2016 v 10:00 hod.

BUDOVA ČT-TYPOS, UL. JEZUITSKÁ 

Vyvolávací cena: 70 350 000  Kč
Tel.: 776 806 022

www.realcity.cz/rc/DUTF
Vícepodlažní, je napojena na veškeré inženýrské sítě vč. parovodu, plyn je odpojen. V budově bude ponecháno 
značné množství kabelových rozvodů a speciál. vybavení.

E-aukce, dne 20.12.2016 
od 11:00 hod

RD RADOTÍN U BÍLOVCE

Vyvoláv. cena: 1 990 000 Kč
Tel.: 777 948 131

www.realcity.cz/rc/DVHY
Ul. Nad Střelnicí, krajní řadový, 
2NP, nepodsklepený, pl.okna. Stáří 
domu je 6 let. Dům je nedokončený 
- chybí fasáda. Ústřední topení. 

DE

Výběrové řízení – ukončení dne 23.2.2017 ve 12:00 hod.

VILA K.Ú. ZÁMEK, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace v RK
Tel.: 777 948 131

www.realcity.cz/rc/DVHZ
4NP, bytový dům (vila), klimatizace, kamerový systém, hydraulický výtah, zahrada, sportovní hřiště, bazén, vířivka, 
sauna, kryté stání pro 4 auta + garáž na 2 auta.

C

E-aukce, dne 8.12.2016 
v 10:00 hod

RD DOBROMILICE

Vyvoláv. cena: 360 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.realcity.cz/rc/DVHX
Zděný, řadový, 2 NP, zahrada, okna 
plastová, objekt má vlastní zdroj 
pitné vody ze studny. Celková plo-
cha pozemků činí 266 m2.

F

E-dražba, dne 1.12.2016 
od 10:00 hod.

KOMERČNÍ BUDOVA OSTRAVA

Vyvoláv. cena: 8 900 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.realcity.cz/rc/DVHV
Nabízíme spoluvlastnický podíl 
17/18 zděné budovy na ul. 28.října. 
4NP, 1PP a podkroví.  Stav budovy je 
dobrý, udržovaný, standardně řešený.

E

E-dražba, dne 7.12.2016 
od 09:00 hod.

BUDOVA MORAVSKÁ OSTRAVA

Vyvoláv. cena: 8 800 000 Kč
Tel.: 608 718 040

www.realcity.cz/rc/DVIB
Stavba byla původně lékařským 
domem/poliklinikou. V budově jsou 
předně kancelářské prostory, ordinace, 
bývalé laboratoře, 3 bytové jednotky.

F

E-aukce, dne 15.12.2016 
od 09:50 hod.

BYTOVÝ DŮM ZNOJMO-MĚSTO

Vyvoláv. cena: 9 900 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.realcity.cz/rc/DVI1
Ul. Studentská, třípodlažní pod-
sklepený bytový dům na frekvent. 
místě, 6 bytových jednotek. Celková 
podlahová plocha cca 1.600 m2.

F

E-aukce, dne 11.1.2017 
od 09:00 hod.

RD MEZIŘÍČKO U LETOVIC

Vyvoláv. cena: 3 700 000 Kč
Tel.: 777 739 818

www.realcity.cz/rc/DVIC
Dům sestává ze tří samostat. bytů, 
kanc. prostor, dvou garáží a kotelny. 
Objekt je velmi atraktivní prostorově 
i dispozičně, po nákl. rekonstrukci.

F

E-aukce, dne 20.12.2016 
od 09:40 hod.

AREÁL HEVLÍN

Vyvoláv. cena: 4 900 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.realcity.cz/rc/DVI2
Uzavřený areál bývalé roty pohr. 
stráže Hevlín o CP 16.615 m2 při hl. 
silnici vedoucí k hraničnímu přechodu, 
budovy jsou určené k rekonstrukci.

F

E-aukce, dne 15.12.2016 
od 10:10 hod.

RD BRNO BYSTRC

Vyvoláv. cena: 13 900 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.realcity.cz/rc/DVI4
Jednopodlažní řadový dům s vjez-
dem, ZP 815 m2, CP 2.155 m2, 
určen k rekonstrukci, možná výstav-
ba polyfunkčního domu.

G

E-aukce, dne 15.12.2016 
od 09:20 hod.

HOTEL STYRIA CHVALOVICE

Vyvoláv. cena: 35 000 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.realcity.cz/rc/DVI3
Prosperující podnik Moulin Rouge 
s bezkonkurenční vybaveností a mo-
derním provozem, CP pozemku 
2520 m2, dostatek parkovacích míst.

E

E-aukce, dne 20.12.2016 
od 10:40 hod.

PREHISTORIC PARK CHVALOVICE

Vyvoláv. cena: 10 900 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.realcity.cz/rc/DVI7
Jednopodlažní budova kryté ex-
pozice o podlahové ploše 1.360 m2 
a přilehlé pozemky venkovní 
expozice na ploše 2.464 m2.

F

E-aukce, dne 20.12.2016 
od 10:00 hod.

PRŮMYSLOVÝ AREÁL ŠATOV

Vyvoláv. cena: 14 900 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.realcity.cz/rc/DVI6
Areál bývalých keram. závodů Šatov o 
celk. výměře cca 70.000m2. Uzavřený 
areál sestává z ocel. hal na ploše cca 
8.000m2, dílen, přilehlé admin.budovy.

E

E-aukce, dne 20.12.2016 
od 10:20 hod.

ADM. BUDOVA ŠATOV S BYTY

Vyvoláv. cena: 3 900 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.realcity.cz/rc/DVI5
Dvoupodlažní budova Keramických 
závodů v Šatově o podlahové ploše 
cca 600 m2. K budově přiléhá zah-
rada o výměře 2.568 m2.

E

http://www.realcity.cz/rc/DUTF
http://www.realcity.cz/rc/DVHY
http://www.realcity.cz/rc/DVHZ
http://www.realcity.cz/rc/DVHX
http://www.realcity.cz/rc/DVHV
http://www.realcity.cz/rc/DVIB
http://www.realcity.cz/rc/DVI1
http://www.realcity.cz/rc/DVIC
http://www.realcity.cz/rc/DVI2
http://www.realcity.cz/rc/DVI4
http://www.realcity.cz/rc/DVI3
http://www.realcity.cz/rc/DVI7
http://www.realcity.cz/rc/DVI6
http://www.realcity.cz/rc/DVI5
http://www.prokonzulta.cz
http://tel:776806022
http://tel:777948131
http://tel:777948131
http://tel:604619921
http://tel:604619921
http://tel:608718040
http://tel:604619921
http://tel:777739818
http://tel:604619921
http://tel:604619921
http://tel:604619921
http://tel:604619921
http://tel:604619921
http://tel:604619921
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Chcete inzerovat váš dům  
či byt v časopise REALCITY 

nebo na www.realcity.cz?

Chcete využít naší jedinečnou distribuční 
síť a oslovit zájemce o vaši nemovitost?

Volejte 299 140 311 nebo napište na inzerce@realcity.cz.

http://www.realcity.cz?
http://tel:299140311
http://mailto:inzerce@realcity.cz
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Vinyl není jen hudba,
    vinyl je životní styl

     Ultimátní sada vinylů 
s nejlepšími hity minulého století 
        a přenosným gramofonem!

Přehled toho nejlepšího:

1. ESSENTIAL BOS OBSAHUJE: ABC: THE LOOK OF 
LOVE. MEMO CARA FLASHDANCE:WHAT A FEELING. 
STARSHIP: WE BUILT THIS CITY...

2. SENSATIONAL 70S OBSAHUJE: IKE & TINA 
TURNER: NUTRUSH CITY LIMITS, CANDI STATON: 
YOUNG HEARTS RUN FREE. ODYSSEY NATIVE NEW 
YORKER...

3. BEST OF THE 60S OBSAHUJE: ELVIS PRESLEY: IT‘S 
NOW OR NEVER, CHUBBY CHECKER: LETS TWIST 
AGAIN, NEIL SEDAKA: BREAKING UP IS HARD TO DO.

4. FOREVER 50S OBSAHUJE: BOBBY DARIN: MACK 
THE KNIFE, BUDDY HOLLY & THE CRICKETS:THAT‘LL 
BE THE DAY, CRAIG DOUGLAS: ONLY SIXTEEN.

5. DISCO FEVER OBSAHUJE: ODYSSEY:GOING BACK 
TO MY ROOTS. GLORIA GAYNOR: I WILL SURVIVE. 
HEATWAVE: BOOGIE NIGHTS. TYMES: MS GRACE...

6. SOUL CLASSICS OBSAHUJE: RAY CHARLES: I GOT 
A WOMAN. JAMES BROWN: PLEASE PLEASE PLEASE. 
THE MANHATTANS: KISS AND SAY GOODBYE...

7. JAll MASTERS OBSAHUJE; ELLA FITZGERALD: LOVE 
ME OR LEAVE ME, MILES DAVIS: ‘ROUND MIDNIGHT, 
DINAH WASHINGTON: PERDIDO...

8. BLUES MASTERS OBSAHUJE: NOWLIN‘ WOLF: 
SMOKESTACK LIGHTNING. 0.0 KING: EVERY DAY 
I HAVE THE BLUES, MUDDY WATERS: HOOCHIE 
COOCHIE MAN...

9. I. ‚AMOUR A PARIS OBSAHUJE: EDITH PIAF: LA 
VIE EN ROSE. YVES MONTANE C‘EST SI BON SACRA 
OISTEL: LA FIN D‘UN ROMAN D‘AMOUR...

10. ULTIMATE DIVAS OBSAHUJE: DINAH 
WASHINGTON: MAD ABOUT THE BOY, ETTA JAMES: 
AT LAST, DIONNE WARWICK: DON‘T MAKE ME OVER...

11. LEGENDS OF ROCK & ROLL OBSAHUJE: THE BIG 
BOPPER: CHANTILLY LACE, CHUCK BERRY: JOHNNY B 
GOODE, FATS DOMINO:AIN‘T THAT A SHAME...

12. JUKEBOX GIANTS OBSAHUJE: JACKIE WILSON: 
REST PEllTE, RITCHIE VALENS: LA BAMBA. THE BEACH 
BOYS: SURFIN‘ SAFARI........

13. ROUTE 66 OBSAHUJE: CANNED HEAT: ON THE 
ROAD AGAIN, THE CHAMPS: TEQUILA, NAT „KING‘ 
COLE (GET YOUR KICKS ON) ROUTE 66...

14. MOVIE HITS OBSAHUJE: CA (VEST SIDE STORY). 
REDBONE: COME ANO GET YOUR LOVE (GUARDIANS 
OF THE GALAXY)...

15. EVERLASTING LOVE SONGS OBSAHUJE: 
NATIINGTCOLE: UNFORGETTABLE. TONY BENNETT (I 
LEFT MY HEART) IN SAN FRANCISCO, THE PLATTERS: 
ONLY YOU...

16. ROMANTIC CLASSICS OBSAHUJE: 
VIVALOrSPRINGT: ALLEGRO, MOZART: EINE KLEINE 
NACHTMUSIK. BACH: AIR ON AG STRING...

17. COUNTRY‘S GREATEST OBSAHUJE: JOHNNY 
CASH: I WALK THE LINE, PATSY CLINE: CRAZY, KENNY 
ROGERS: RUIN, DON‘T TAKE YOUR LOVE TO TOWN.

18. LATINO OBSAHUJE: JOAO GILBERTO: 
CORCOVADO, FRANCIS BAY: MAMBO NO. 5, SERGIO 
MENDEZ: OUTER VET, MONGO SANTAMARIA: VIVA LA 
FELICIDAD.

19. REGGAE SENSATION OBSAHUJE: BOB MARLEY: 
STOP THE TRAIN. THE UPSETTERS: IN THE LAM. SLY 
8 ROBBIE: DREAD RASTAFARI, HORACE ANDY: COS 
CUS...

20. CHRISTMAS HITS OBSAHUJE: BING CROSBY: 
WHITE CHRISTMAS, FRANK SINATRA: LET IT SNOW. 
LET IT SNOW LET IT SNOW, FARINA KITT: SANTA BABY...

Internetový obchod www.superdesky.cz rozesílá po celé ČR. Získejte slevu 100 Kč zadáním slevového kódu SUPERDESKY2016 
v objednávce. Pro více informací o produktech volejte na tel: +420 739 547 879 nebo pište na email: info@superdesky.cz.

     Ultimátní sada vinylů 
s nejlepšími hity minulého století 
        a přenosným gramofonem!

PERFEKTNÍTIPna vánoční dárek pro zaměstnance i rodinu!

http://www.superdesky.cz
http://tel:+420739547879
http://mailto:info@superdesky.cz
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cz

PIX-IT PREMIUM

ČESKÁ NOVINKA CHYTRÁ VZDĚLÁVACÍ 
STAVEBNICE ZE SILIKONUABSOLUTNÍ HIT 

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH!

PIX-IT DOPORUČUJE MENSA ČR!
Kreativní vzdělávací stavebnice pro hraní, vzdělávání a rozvíjení 

intelektu dětí předškolního a školního věku.
Vytvořeno v ČR ve spolupráci s odborníky a pedagogy.

PIX-IT STARTER Green

SQUIGZ je zábavná kreativní 
stavebnice z přísavek! Tato stavevbnice 

se stala velmi oblíbenou díky své 
unikatní konstrukci a výrobě ze 

zdravotně nezávadného silikonu. 
Rozsáhlý set 50 Dílků zaručuje 100% 

zábavy. 5 různých tvarů z vysoce 
kvalitní silikonové pryže, BEZ FTALÁTŮ.

Genii Creation Art Fantasy

Stavebnice kombinuje pestrou 
tvarovou rozmanitost se zajímavým 
výtvarným pojetím. Ideální hračka 

a pomůcka dětí pro jemnou 
motoriku, učení barev, tvarů 

a také pro stavění fantastických 
zámků a měst. 

SQUIGZ Deluxe 50

         Pořiďte svým dětem originální hračky, 
                     díky kterým se toho navíc mnoho naučí! 

Chytré stavebnice PIX-IT, Magformers, Squigz a mnohem více 
najdete exkluzivně pouze v internetovém obchodě Nezlobíme.cz.

Internetový obchod www.nezlobime.cz rozesílá po celé ČR. Pro více informací 
o produktech volejte na tel: +420 724 364 475 nebo pište na email: info@nezlobime.cz. Kdo si hraje, nezlobí!

6 750 Kč895 Kč1 595 Kč 1 599 Kč

http://www.nezlobime.cz
http://tel:+420724364475
http://mailto:info@nezlobime.cz
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Dávkovač na tekuté mýdlo  
NEW COMBO

3 950 Kč

Koš na prádlo z bambusového 
dřeva BUTTERFLY

Bambusový ručník
50x100 cm různé barvy

560 Kč

950 Kč

V internetovém obchodě Bon Affaire 
najdete ty nejlepší froté ručníky a široké 

spektrum koupelnových doplňků Möve, které se 
vyrábějí výhradně v Německu, a svou kvalitou 

i designem se řadí mezi evropskou špičku.

Máte dokonale sladěný 
interiér a jediné, co vám 

ještě chybí, je skvělá 
bytová vůně? 

Dopřejte si luxus ve své 
koupelně a pořiďte si 
do ní kvalitní výrobky 

od firmy Möve. 

Do větších obytných prostor či kanceláří 
se skvěle hodí katalytické lampy a v menších 
místnostech vám zase dobře poslouží aroma 

difuzér londýnské značky Ashleigh & Burwood.

Velká katalytická lampa MOSAIC 
MEADOW

Malá katalytická lampa GOLDEN 
SUNSET s vůní MOROCCAN SPICE

Difuzér COSY KNIT 
s vůní LOG FIRES

1 200 Kč

1 300 Kč

950 Kč

Internetový obchod www.bonaffaire.cz rozesílá po celé ČR a má téměř 150 výdejních míst. 
Pro více informací o produktech volejte na tel: +420 739 547 879 nebo pište na email: info@bonaffaire.cz.

http://www.bonaffaire.cz
http://tel:+420739547879
http://mailto:info@bonaffaire.cz
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Jsme realitní kancelář 
založená v roce 2007, 

která se zaměřuje 
na zprostředkování 
prodeje, koupě či 

pronájmu rodinných domů, 
bytů i komerčních prostor 

včetně developerských 
projektů.

Specifi kem společnosti je 
důraz na precizní vedení 

jednotlivých případů 
založené na uceleném  
systému práce a stejně 
tak na erudici realitních 
specialistů udržované  

propracovaným systémem  
vnitřního vzdělávání 
a doplněné znalostí 
světových jazyků.

RUSSEGGER REAL S.R.O.

třída Kpt. Jaroše 1844/28
Brno-Černá Pole

+420 533 433 707
+420 731 948 047
info@russegger.cz
www.russegger.cz

VÁNOČNÍ
AKCE

RUSSEGGER REAL S.R.O. 
10 let na trhu, kde je tajemství stability?
Ptali jsme se Ing. Moniky Russeggerové, jednatelky.

Zaujala vás možnost pracovat v profesionálním 
týmu společnosti Russegger Real s.r.o.?
Podrobnosti k pozici realitního specialisty najdete na www.russegger.cz.

HOME STAGING
+

FOCENÍ
do konce ledna 2017 zdarma

volejte +420 731 948 047

Ve velmi proměnlivém světě realit není 
mnoho společností, které vydrží stabilně 
fungovat 10 let – jak to, že vám se to daří?

Naše společnost se od  začátku své činnosti 
zaměřuje na  kvalitu poskytovaných služeb 
a  to zejména v  oblasti péče o  klienta, zjišťo-
vání jeho potřeb a  zajištění průběhu případu 
tak, aby věděl, jakým způsobem se budou jed-
notlivé fáze prodeje či koupě řešit. Nesnažíme 
se „nahánět“  klienty, ani prodávat co nejvíce 
nemovitostí, snažíme se pracovat co nejkva-
litněji, díky tomu fungujeme dlouho a stabilně 
a z větší části na základě klientských referencí.

Jak se za tu dobu změnila situace 
v oblasti prodeje nemovitostí?

Když jsme v roce 2007 začínali, byl hlavním 
faktorem výrazný převis nabídky nad poptáv-
kou. V současné době je tomu přesně naopak. 
Určujícím faktorem trhu se stal zejména v Brně 
relativní nedostatek nemovitostí k  prodeji, 
zvláště bytů a pozemků. To přináší tlak na růst 
cen i  schopnosti realitních kanceláří a  jejich 
specialistů. Nemovitostí je málo, a  kdo chce 
skutečně bezpečně prodat svoji nemovitost, 
tak pečlivě vybírá, komu ji pro prodej svěří. Po-
zitivní na  tomto trendu je jeho očistný účinek 
na  celý sektor, který bohužel nemá obecně 
příliš dobrou pověst. Je šance, že nadcháze-
jící období neprofesionální a nepoctivé služby 
nepřežijí.

„Neprofesionální 
a nepoctiví nepřežijí.“ 

Co je tedy tím základem, na kterém je 
postavena vaše úspěšnost? 

Veškerá naše činnost vychází právě z  léty 
osvědčeného přístupu, který jsme vyvinu-
li. Máme klienty, kteří nám po  naší  přípravě 
nemovitosti na  prodej/pronájem svěří i  klí-
če a  celou nemovitost a  přijdou následně až 
k podpisu smlouvy. Jejich spokojenost je pro 

nás největší referencí. Náš zcela jiný přístup 
ke  klientům byl také základem pro vytvoře-
ní unikátní značky Ambienten VIP zaměřené 
na  luxusní nemovitosti, která na  lokálním trhu 
nemá rovnocennou konkurenci. Ve  fi remních 
týmech máme mimo realitních specialistů 
na různé typy nemovitostí  vlastního architek-
ta, profesionálního fotografa a  stylistu, v  na-
šem sídle pak několik jednacích místností, 
vybavení pro home staging,  právní kancelář 
a  další zázemí, které jinde většinou nemají 
nebo složitě externě najímají. Když k tomu při-
dáme nákladný způsob inzerce a prezentace 
nemovitostí, tak to tvoří specifi kum obou zna-
ček a nám dává možnost adekvátním a efek-
tivním způsobem řešit různé typy případů. 

„Po naší přípravě 
prodeje nám někteří 

klienti svěří i klíče 
a celou nemovitost 

a přijdou až k podpisu 
smlouvy.“

To je tedy důvod proč jste k Russegger Real 
založila ještě více specializovanou značku 
Ambienten VIP?

Ano, v kategorii luxusních nemovitostí jsou po-
žadavky na  způsob prezentace nemovitostí, 
zkušenosti, zázemí fi rmy, poskytované právní 
a  fi nanční služby, odborné znalosti a  jednání 
jak realitní kanceláře, tak jejích jednotlivých 
specialistů mnohem výraznější než v  katego-
rii středně nákladných nebo levnějších ne-
movitostí. K  domům ceněným osmicifernými 
čísly není možné přijít pouze s  navštívenkou 
a úsměvem.

Děkujeme Vám za  rozhovor a  možnost na-
kouknut pod pokličku.

Také děkuji a přeji vám i všem čtenářům hezký 
den.

jednatelka společnosti
Ing. Monika Russeggerová 

http://www.russegger.cz
http://www.russegger.cz.
http://tel:+420731948047
http://mailto:info@russegger.cz
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Hledáte
byt či dům?
s námi najdete!

HLEDÁTE
POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

HLEDÁTE
DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!

ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY 
Z OBLASTI BYDLENÍ, 
REALITNÍHO SVĚTA
A DESIGNU?

Přečtěte si náš 
on-line magazín 
o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin 

PRONÁJMY

BRNO - ČERNÁ POLE, UL.
KRKOŠKOVA

TřídaG
www.realcity.cz/rc/DVIT

Pronájem bytu 1+kk na ul.Krkoškova,
4.NP/5, cihlový dům, CP 22 m2,
atraktivní lokalita výborně dostupná
z centra města. Volné dle doho-
dy.Cena + 1500 Kč inkaso.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
6 000Kč/měs.

BRNO - STŘED, UL. KOPEČNÁ
www.realcity.cz/rc/DRCT

Pronájem bytu 1+kk v centru.CP
20 m2, po kom. rekonstrukci, plně vy-
baven.1.NP, orientace do vnitrob-
loku.Vhodný pro 1 osobu! Volný dle
dohody. Plus 1500 inkaso.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
7 500Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BRNO - ČERNÁ POLE
www.realcity.cz/rc/DVM1

Prodej cihlového bytu 3+kk, 65 m2

v OV se zahrádkou, Čená Pole
1.Rosická s.r.o.

tel.: 602 489 950
3 900 000Kč

BRNO - ŽIDENICE
www.realcity.cz/rc/DVM2

Prodej mezonetového bytu 4+1,
108 m2 se zahrádkou, Židenice
1.Rosická s.r.o.

tel.: 602 489 950
4 800 000Kč

BRNO - VENKOV

JINAČOVICE, OKR. BRNO -
VENKOV

TřídaG
www.realcity.cz/rc/DTDS

Prodej řadového RD 2+1 v klidné
lokalitě obce Jinačovice, 5 km
od kraje Brna, okr. Brno - venkov,
CP pozemku 178 m2, UP cca
80 m2.Obec obklopena pěknou pří-
rodou.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
informace v RK

HOSTĚNICE, OKR. BRNO - VEN-
KOV

TřídaG
www.realcity.cz/rc/DRD4

Prodej řadového RD 3+1 v obci
Hostěnice, okr. Brno-venkov. ZP a
nádvoří 198 m2, CP pozemku
893 m2. Dostupnost 20 min do Brna.
Klidná lokalita obklopena přírodou.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
2 400 000Kč

OSTATNÍ ČR

PAČLAVICE, OKR. KROMĚŘÍŽ
TřídaG

www.realcity.cz/rc/DTDT
Prodej RD určeného ke kompletní re-
konstrukci/k výstavbě nového RD,
ZP domu 346 m2 se zahradou o vý-
měře 1250 m2 obec Pačlavice, okr.
Kroměříž. Více info v RK.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
325 000Kč

POZEMKY

BRNO-KRÁLOVO POLE, KŘIŽÍ-
KOVA

www.realcity.cz/rc/DL3J
Pronájem zabezpečené a oplocené
zpevněné plochy o ploše 800 m2 (36,
5 x 22, 0 m) v areálu Královopolské.
DS REAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 947
350Kč/m2/rok

MIKULOV, OKRES BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/DSME

Prodej 4 stavebních pozemků
od 742-806 m2, Mikulov, okr. Břec-
lav. Dle aktuálního ÚP slouží k zá-
stavbě RD. Jedná se o velmi zají-
mavou lokalitu přímov v Mikulově.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
1 150Kč/m2

POPTÁVKA

COLOSEUM NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/DPFN

To je prodej za nejvyšší možnou
cenu. Za námi stojí výsledky -
stovky prodaných nemovitostí
ročně a tisíce spokojených zákaz-
níků. Absolutní TOP RK na Moravě.
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 800 536 536
informace v RK

KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/B28I

k následné rekonstrukci na byt
půdní prostor v Brně a okolí.
Platba hotově nebo provedeme
opravy společných částí domu, fa-
sády, výměnu oken... záleží na do-
hodě.
DS REAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 944
informace v RK

RODINNÉ DOMY BRNO - ŽE-
BĚTÍN

www.realcity.cz/rc/DV42
Pro konkrétní zájemce hledáme
rodinné domy v Brně - Žebětíně.
Pro prodávající/převodce posky-
tujeme naše služby zdarma.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
informace v RK

HLEDÁME POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DV91

Hledáme pozemek na stavbu RD v
blízkosti Brna do 1000 m2.
ADP reality tel.: 602 721 797

informace v RK

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DV92

Hledáme byt OV 3+kk až 4+kk v Brně
v novostavbě s gar. stáním.
ADP reality tel.: 602 721 797

informace v RK

HLEDÁME BYT V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DVIO

Hledáme byt OV 1+1 v Brně (i k re-
konstrukci).
ADP reality tel.: 602 721 797

informace v RK

HLEDÁME BYT 2+1 A VĚTŠÍ
www.realcity.cz/rc/DR1F

Hledáme pro mladý pár byt 2+1
a větší s dobrou dostupností
do centra Brna. Hotovost.
JD - reality tel.: 776 570 384

informace v RK

HLEDÁME BYTY K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/DR1G

Aktuálně hledáme pro své klienty
menší byty v Brně k dlouhodobému
pronájmu.
JD - reality tel.: 776 570 384

informace v RK

HLEDÁME RD PRO RODINU
www.realcity.cz/rc/DUSC

Hledáme v okolí Brna (IDS) menší
RD se zahrádkou pro rodinu s 2 dět-
mi. I k rekonstrukci.
JD - reality tel.: 776 570 384

informace v RK

KOMERCE

BRNO - KRÁLOVO POLE, UL.
KRKOŠKOVA

TřídaG
www.realcity.cz/rc/DULC

Pronájem obchodního prostoru v ci-
hl. domě. CP 17 m2, 1.NP s výlohou
do ulice. Zastávka MHD 2min. od do-
mu. Parkování před domem. Atrak-
tivní lokalita. Volné ihned.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
5 000Kč/měs.

POHOŘELICE U BRNA, UL
ZNOJEMSKÁ

www.realcity.cz/rc/CPVL
Prodej čtyř samost. kancl. v 1.NP bu-
dovy po rekon. o pl. 152 m2. Vč. po-
zemku- park. st. pro 5 aut.
DS REAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 944
informace v RK

BRNO - STŘED, UL. BAYEROVA
TřídaG

www.realcity.cz/rc/DKTI
Pronájem kancelářských prostorů (3
kanceláře + recepce) blízko centra
na ul. Bayerova, CP 67 m2, zvýšené
1.NP, ul. Bayerova, Brno, k.ú. Veveří.
Cena vč.energií.
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
12 000Kč/měs.

ŽELEŠICE U BRNA
www.realcity.cz/rc/DKCV

Pronájem areálu s obslužností pro
kamiony. Zpevněné pl. 2269 m2,
sklady 145 m2 a 125 m2 kanceláří.
DS REAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 945
30 000Kč/měs.

BRNO-SLATINA
www.realcity.cz/rc/DMTF

Nájem haly s administrativní částí.
UP 2337 m2. K pronajmutí 25 park.
stání. Příjezd pro TIR.
DS REAL STAV s.r.o.

tel.: 605 299 944
307 250Kč/měs.

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DVIT
http://www.realcity.cz/rc/DRCT
http://www.realcity.cz/rc/DVM1
http://www.realcity.cz/rc/DVM2
http://www.realcity.cz/rc/DTDS
http://www.realcity.cz/rc/DRD4
http://www.realcity.cz/rc/DTDT
http://www.realcity.cz/rc/DL3J
http://www.realcity.cz/rc/DSME
http://www.realcity.cz/rc/DPFN
http://www.realcity.cz/rc/B28I
http://www.realcity.cz/rc/DV42
http://www.realcity.cz/rc/DV91
http://www.realcity.cz/rc/DV92
http://www.realcity.cz/rc/DVIO
http://www.realcity.cz/rc/DR1F
http://www.realcity.cz/rc/DR1G
http://www.realcity.cz/rc/DUSC
http://www.realcity.cz/rc/DULC
http://www.realcity.cz/rc/CPVL
http://www.realcity.cz/rc/DKTI
http://www.realcity.cz/rc/DKCV
http://www.realcity.cz/rc/DMTF
http://www.realcity.cz/magazin
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:602489950
http://tel:602489950
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:605299947
http://tel:775077502
http://tel:800536536
http://tel:605299944
http://tel:775077502
http://tel:602721797
http://tel:602721797
http://tel:602721797
http://tel:776570384
http://tel:776570384
http://tel:776570384
http://tel:775077502
http://tel:605299944
http://tel:775077502
http://tel:605299945
http://tel:605299944


24

   Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 

www.realnovostavby.cz  .

bRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 323 od 28. 11. do 18. 12. 2016

http://www.realnovostavby.cz
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aktuálně z nové výstavby

VýstaVba kanceláří 
Příští rok oPět na vzestuPu

Podle odborníků se v rámci výstavby kanceláří blýská v roce 2017 na lepší časy. Po „hubeném“ roce 2016 by se totiž měl vrátit 
objem této výstavby na předchozí úroveň. Informovala o tom nejnovější výzkumná zpráva společnosti Colliers International.

v nejnovější výzkumné zprávě se uvádí, že v prvním po-
loletí roku 2016 bylo v Praze dokončeno zhruba 12 000 
metrů čtverečních nových kancelářských prostor. ve dru-
hé, stávající polovině roku bude dokončeno ještě dalších 
20 300 metrů čtverečních. z tohoto pohledu bude letošní 
rok se 32 300 metry čtverečními dokončených kanceláří 
nejhorší co se výstavby za posledních čtyřiadvacet let týká..

PozItIvní Prognózy do budouCna
zpráva počítá s tím, že v roce 2017 bude v Praze dokon-
čeno nejméně 15 nových a  rekonstruovaných projektů 
s  celkovou výměrou mírně přesahující 175  000 metrů 
čtverečních. to představuje mírný nárůst oproti dese-
tiletému průměru výstavby za  roky 2006-2015. v  tomto 
období se zrealizovala výstavba odhadem 151  500 me-
trů čtverečních kanceláří. a  odborníci jsou optimističtí 
i do budoucna,neboť podobné hodnoty se dají očekávat 
i pro rok 2018 a dále.

„v posledních sedmi letech trh pohltí každé čtvrtletí v prů-
měru 18 000 metrů čtverečních volných kanceláří, a to jak 
nových, tak i  dříve dokončených,“ uvedl pro média ve-
doucí oddělení průzkumu trhu firmy Colliers ondřej vlk. 
v posledních letech se podle něj trh zotavuje a dochází 
k oživení poptávky. za poslední tři roky je to již 20 000 
metrů čtverečních volných ploch a od poloviny roku 2015 
dosáhl nárůst dokonce 54 500 metrů čtverečních, připa-
dajících na jedno čtvrtletí.

KonKurenCe nutí develoPery jednat
Díky poměrně vysoké konkurenci v  nabídce kancelář-
ských prostor se developerské společnosti stále častěji 

vydávají cestou výstavby projektů, které kopírují nejno-
vější světové trendy. to se týká nejen designu, ale i dal-
ších stránek např. ekologické nebo společenské. Příkla-
dem za všechny je projekt ‚kanceláří budoucnosti‘ Main 
Point Pankrác, který uzavře urbanistický koncept areálu 
Pankrác City a  svou celkovou rozlohou 24 500 metrů 
čtverečních je největším projektem, který bude v  roce 
2017 v metropoli dokončen. 

nejen tento příklad dokazuje, že se developerské spo-
lečnosti zabývají mimo jiné i nejmodernějšími benefity pro 
zpříjemnění pracovních podmínek, jakými jsou například 
odpočinkové střešní zahrady se vzrostlými stromy či pa-
noramatické výtahy s  výhledem do  okolí. Přemýšlí také 
o  snižování požadavků na  umělé osvětlení, snižováním 
hladiny okolního hluku i  třeba rovnoměrným rozvržením 
vnitřních teplot apod. vedle pracovního komfortu tak mo-
hou budoucí nájemci počítat i s významnými úsporami ná-
kladů na provoz. a to hraje v dnešní době významnou roli.

důvody ožIvení trhu
Je zřejmé, že za oživením trhu v  tomto segmentu bude 
stát několik zásadních projektů. Plánují se například do-
stavět kancelářské celky Futurama, butterfly a Five. Pod-
mínky celkově v  současnosti nahrávají nájemcům, kteří 
přemýšlejí o změně kanceláří. za poslední roky odborníci 
nepamatují tak širokou nabídku budov na trhu a možnos-
ti, které nabízejí nové kancelářské trendy, o kterých jsme 
hovořili výše.

Zdroj: Colliers International

neobsazenost kancelářských 

prostor na  konci roku 2015 mír-

ně poklesla na  16,8 %. už tehdy 

se odborníci shodovali na tom, že 

výstavba bude nadále oscilovat 

kolem 17 %. 

tehdejší krátkodobý pokles ne-

obsazenosti byl způsoben tím, že 

některé velké firmy si předpro-

najaly prostory a  stále působily 

v těch stávajících. Proto se ve sta-

tistikách objevovaly často dvakrát, 

což logicky samotnou neobsaze-

nost snižuje. Pozitivní trend ov-

šem zaznamenala přepronajatost 

kanceláří, která stoupla už v roce 

2015 meziročně na  dvojnásobek 

na úroveň 40 %. 

neobsazenost KanCeláří 
se Pohybuje Kolem 17 %

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Pozitivní ekonomický vývoj jde ruku 

v ruce s poptávkou po nových, 

vysoce moderních kancelářích, 

s mimořádnou dostupností 

a rozsáhlou nabídkou služeb. 

Do roku 2020 je plánována 

výstavba na 700 tisíc m2 (v 52 

projektech) nových kancelářských 

prostor jen v rámci Prahy.

http://www.realcity.cz/magazin


26

noVostaVBy a projekty

  10 min jízdy jižně od centra Brna

  Možnost individuálního řešení dispozice 
    a velikosti parcely

  3 typy projektů od 3kk 
až 6kk s dvojgaráží

cena již od  

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH 
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
PRO KAŽDOU RODINU

NEPLATÍTE PROVIZI RK

Real Marco
Tel.: 777 699 754
karvajmarek@gmail.com

3.750.000 Kc¡
na klíč

I I

    B 96 kWh (m2.rok)

POSLEDNÍCH 8 
VOLNÝCH BYTŮ

www.1rosicka.cz 602 489 950
e: info@1rosicka.cz

REZIDENČNÍ BYDLENÍ ZA DOBROU CENU
Rosice u Brna

Komfortní byty 3+kk ve viladomech ve viladomech 
s vlastní zahradou a parkovacím stáním, nebo garáží 
a rozlehlou terasou od 2 890 000,- Kč včetně DPH
Měrná hodnota celkem dodané energie na plochu: 
140 kWh/(m2.rok), energetická třída B
Nízké provozní náklady

POSLEDNÍ 
VOLNÝ RD

RODINNÉ DOMY BÍLOVICE
Bílovice nad Svitavou

RD 4+kk, garáž, zahrada
Komorní, rezidenční komplex o 8 rodinných domech
Nadstandardní bydlení 5 min. od Brna v zeleni
Nízké provozní náklady
Měrná hodnota celkem dodané energie na plochu: 
140 kWh/(m2.rok), energetická třída B

http://www.1rosicka.cz
http://tel:777699754
http://tel:602489950
http://mailto:karvajmarek@gmail.com
http://mailto:info@1rosicka.cz
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27

víc než

25 let
pro Vás

ZAHÁJILI JSME PRODEJ BYTŮ
POSLEDNÍ ETAPY V TÉTO LOKALITĚ

Á Ů

OBYTNÝ SOUBOR 
VÍDEŇSKÁ, BRNO

www.komfort.czTel.: 543 235 507

http://www.realnovostavby.cz
http://www.komfort.cz
http://tel:543235507
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Moderní bytový komplex se souběžně budovanou občanskou vybaveností 

BRNĚNSKÁ POLE - ŠLAPANICE

Brněnská pole Invest, s.r.o. – Výstavba a prodej bytů
Klientské centrum: Brněnská Pole 1808/1, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 328; 603 244 470, e-mail: Info@brnenskapole.cz
www.brnenskapole.cz

Třída energetické náročnosti B – velmi úsporná
Měrná spotřeba energie [kWh/(m2/rok] - 81

Byty 4+kk 119 m2, 5NP s terasou

http://www.brnenskapole.cz
http://tel:544228328
http://tel:603244470
http://mailto:Info@brnenskapole.cz


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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Prestižní, rezidenční komplex se 78 bytovými jednotkami, 

parkovacím domem a uzavřenou relaxační zónou 

Výjimečná lokalita s puncem historie v těsné blízkosti 

Slavkovského zámku a garancí lukrativní adresy

Soubor nižších, dvoupodlažních budov, citlivá a nadčasová 

architektura v místě původního zámeckého dvora

Široký výběr bytů 1+kk až  4+kk s prostornými a velkorysými 

dispozicemi a možností variability

Vynikající občanská vybavenost v pěší vzdálenosti, 

dostatek kulturního i sportovního vyžití, 20 min od Brna

V ceně každého bytu garážové stání, sklepní kóje, moderní 

kuchyňská linka včetně spotřebičů

+420 777 457 075
docekal@natmal.cz

www.kaunicuvdvur.czSKR Living, s.r.o., Nováčkova 233/18, 614 00 Brno

B

PRODEJ NOVÝCH DOK CH BY
BRN

70 % bytů prodáno

2    BYTY 2+KK A 3+KK  BALKONY A TERAS 67 M   PARKOVACÍ STÁNÍ

www.fenixresort.cz

 

 

  

12 bytových jednotek 2+kk a 3+kk s parkováním

poslední 3 byty

u Lužáneckého parku

Lofty Brno - Staňkova www.lofty-brno.cz

MIG s.r.o.  |  mig@mig.cz  |  www.mig.cz  |  IBC, Příkop 4, Brno  |  volejte zdarma   800 644 644

Informace před veřejnou inzercí a bonusy získává díky našemu newsletteru 18 000 klientů.   www.mig.cz/newsletter

http://www.realnovostavby.cz
http://www.kaunicuvdvur.cz
http://www.fenixresort.cz
http://www.lofty-brno.cz
http://www.mig.cz
http://www.mig.cz/newsletter
http://tel:+420777457075
http://tel:800644644
http://mailto:docekal@natmal.cz
http://mailto:mig@mig.cz
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800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

Cena již od 6 190 000 Kč www.domyvranov.cz

Cena již od 1 349 000 Kč www.rezidencealfabeta.cz

• jen 10 minut z centra města
• 77 bytů s dispozicí 1+kk a 2+kk
• 53 krytých parkovacích míst

• čtyři rodinné domy 4+kk s vlastní garáží
• užitná plocha domů 186,7 m²
• moderní domy poskytující maximální komfort

• pozemky 218 m² až 317 m²
• jen 12 km severně od Brna

• balkony, terasy, sklepní kóje
• dokončení výstavby 5/2018
• skvělá příležitost k pořízení investiční nemovitosti

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099 Jsme členy 

významných asociací

Rezidence Alfa&Beta

Rodinné domy Vranov u Brna

B

B

Stavba 
zahájena

Stavba 
zahájena

http://www.domyvranov.cz
http://www.rezidencealfabeta.cz
http://www.realspektrum.cz
http://tel:800800099
http://tel:800800099


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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http://www.realnovostavby.cz
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POD CHVALOVKOU – NOVé byDLeNí V PřírODě, KOUseK OD PřeHrADy
Prodej bytů 1+kk až 4+kk www.pod-chvalovkou.cz

b / 47 kWh (m2/rok)

KLieNtsKé CeNtrUm 
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00  Brno 

+420 545 428 120
www.reko.cz

b / 52 kWh (m2/rok)

www.byty-kamechy.czKAmeCHy – VAše iDeáLNí byDLeNí V brNě
Prodej dalších bytů 1+kk až 4+kk

http://www.pod-chvalovkou.cz
http://www.reko.cz
http://www.byty-kamechy.cz
http://tel:+420545428120


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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All Inclusive Development a.s., Dělnická 39, 624 00 Brno
T: +420 731 516 417, E: info@aidevelop.cz

www.aidevelop.cz
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„VYSOKÉ STANDARDY PROJEKTŮ“

RekupeRace - StěRky - koRkové podlahy - hliníková okna - exkluzivní Sanita a mnohem více....

Viladům Žebětín
7 bytů 1+kk až 3+kk s podlahovým vytápěním

p
ř
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R

A
v

u
jE

m
E

9 komfortních bytů 1+kk až 4+kk s terasami
moderní rodinné bydlení v zeleni

Viladům Slunné údolí, brno-líšeň Ski & mt. bike apartmentS, Vrchlabí

35 luxusních horských apartmánů 1+kk až 3+1
vlastní wellness a recepce 

inteligentní systém dálkového ovládání zařízení

www.bytylisen.cz
zahájení prodeje 3/2017

www.vrchlabi-apartmany.cz
zahájení prodeje 1Q/2017

apartmány kotlářSká
2 půdní byty 2+kk a 2,5+kk s rekuper. jednotkou

apartmány hybešoVa
8 bytů 1+kk až 3+kk s terasami v centru Brna

rodinné domy alea 
   Komplex 16 dvoupodlažních rodinných domů  

o dispozicích 4+kk až 5+kk je atraktivní kombi-
nací komfortu a  funkčnosti. Každý dům nabídne 

parkovací stání a  garáž, odkud se dostanete su-
chou nohou přímo do domu. přízemí je koncipováno 
jako prostor pro společná setkávání, což umocňuje 
přístup na  zahrádku jako stvořenou pro přátelské 
posezení. Hornímu patru dominují ložnice a  velké 
stylové koupelny, nabízející dostatek místa pro re-
laxaci. Ideu vytvořit skutečný domov jsme podpořili 
volbou kvalitních hřejivých materiálů, které doplňu-
je důraz na  nízkoenergetickou stránku domácnos-
ti. pokud sníte o  vlastním bydlení v  krásné lokalitě 
s  perfektní dosažitelností Brna, jsou pro vás domy 
AlEA tou pravou volbou.

www.ricanydomy.cz

A
K

Tu
á

ln
í p

R
o

jE
K

Ty

bytoVý dům barVy
Třípodlažní bytový dům Barvy, situovaný v atraktivně br-
něnské čtvrti lesná, je ztělesněním architektonického 
minimalismu a exkluzivního zařízení. 9 nadstandardních 
bytů o dispozicích 2+kk až 4+kk se pyšní těmi nejkva-
litnějšími materiály. puristický styl interiéru ještě pod-
trhuje industriální systém stěrek a  sanity prémiových 
značek villeroy&Boch či Kaldewei. jednotky v horních 
patrech disponují stylovými lodžiemi, zatímco 4 přízem-
ní byty mají vlastní předzahrádky. Tento prvek je ztěles-
něním trendu pohodlného bydlení v bytě propojeného 
s exteriérem, jenž nabízí skvělý prostor pro relaxaci či 
grilování. Budete-li chtít soukromí, stačí zatáhnout žalu-
zie, které spolu s hliníkovými okny tvoří skvělý bezpeč-
ností a izolační prvek současně.

www.bytybarvy.cz

30 % Vyprodáno

dokončení 12/2016, Vše Vyprodánodoprodáno 2 měSíce po kolaudaci

http://www.realnovostavby.cz
http://www.aidevelop.cz
http://www.bytylisen.cz
http://www.vrchlabi-apartmany.cz
http://www.ricanydomy.cz
http://www.bytybarvy.cz
http://tel:+420731516417
http://mailto:info@aidevelop.cz
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MODERNÍ HAJANY – LÁKAVÁ LOKALITA S NOVOU RESIDENČNÍ VÝSTAVBOU
HAJANY – klidná rezidenční oblast v těsné blízkosti Brna, 10 min autem z centra, 
obklopena zelení a četnými možnostmi volnočasových aktivit. I. etapa výstavby již 
úspěšně dokončena a obydlena novými majiteli. Zájemci tak mají možnost prohlídek v již 
zrealizovaných domech. Další etapa nabídne samostatné RD různých typů a dispozic, 
bungalovů 3 až 5+KK, s garáží a výběrem pozemků od 500 do 1 200 m2. Domy jsou 
realizovány za použití kvalitních materiálů a ve vysokém standardu provedení (srovnané 
a upravené pozemky, zídky, oplocení, klimatizace, vinyl. podlahy, podlahové vytápění, 
předokenní žaluzie, alarm s zabezpečením, příprava na HD kamery).  Neváhejte využít 
možnosti klientských změn a výběru zařizovacích předmětů. Energetická třída B – velmi 
úsporná, nízké provozní náklady. Ceny RD na klíč vč. pozemku od 5, 99 mil. Kč.

www.realmajor.cz

Real major, s. r. o., Kobylnická 8, Šlapanice, tel: +420 776 387 287 

www.moderni-hajany.cz

UKÁZKY JIŽ ZREALIZOVANÝCH RD MODERNÍ HAJANY

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA A VIZUALIZACE RD MODERNÍ HAJANY

http://www.realmajor.cz
http://www.moderni-hajany.cz
http://tel:+420776387287


• byty do osobního vlastnictví, 
družstevní bydlení

• dispozice 1kk až 4kk

• individuální vytápění - nízké 
náklady na energie

• RD - dispozice 5kk    
+ šatna

Moravany u Brna
RODINNÉ DOMY

NOVÉ BYTY

RD - dispozice 5kk    RD - dispozice 5kk    RD - dispozice 5kkRD - dispozice 5kk

reality@embra.cz
+420 724 407 969

www.jablonovysad.cz

VYUŽIJTE

CENY ROKU

2016
Od 15.12.2016

NOVÝ CENÍK

http://www.jablonovysad.cz
http://tel:+420724407969
http://mailto:reality@embra.cz



