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800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

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

významných asociací

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

N/RSB/15946/16 3 650 000 Kč

RODINNÝ DŮM, OŘECHOV

• novostavba bytu 72,5 m² vč. balkonu v OV • byt vznikne ve 
výstavbě nové bytové rezidence Jabloňový sad v Moravanech 
u Brna • termín dokončení je plánovaný na 03/2018

D/RSB/31/13/73 2 993 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, MORAVANY U BRNA

• 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

• 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, podsklepený rodinný dům se zahradou 
• dobrý technický stav • možnost rozšíření o další půdní vestavbu
• na okraji obce v krásném lesnatém prostředí

N/RSB/16013/16 4 490 000 Kč

RODINNÝ DŮM, HOSTĚNICE

• krásný družstevní byt 106 m² po kompletní rekonstrukci z roku 
2011 • vlastní kotel BAXI, vinylové podlahy • moderní kuchyně, 
úložné prostory • šatna, 2x koupelna, lodžie, sklep

N/RSB/15889/16 4 990 000 Kč

PŘEVOD BYTU 4+KK, BRNO - KRÁLOVO POLE

• 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

• 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, MĚLČANY

• cihlová novostavba bytu 45 m² v OV • moderní byt byl 
kolaudován v roce 2011 • vestavěná skříň, sklep • nízkopodlažní 
dům s vlastní kotelnou • nízké měsíční náklady

N/RSB/16057/16 2 400 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO - HUSOVICE

• 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

• soubor budov s uzavřeným dvorem a pozemkem 16 284 m²
• vhodné pro zřízení penzionu a chov koní • lesnatá lokalita jen 7 
km od Nového Města na Moravě • obytný objekt  v dobrém stavu

N/RSB/14277/14 4 300 000 Kč

BÝVALÁ HÁJENKA, KONÍKOV

• 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
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  VIDEO 

 Dům 4+1+ další prostory v žádané lokalitě, okrasná 
zahrada, terasa, zimní zahrada, pozemek 210 m2. 

 RD BRNO, ČERNÁ POLE 

 6 900 000 Kč  774 740 346   
 01194 

   VIDEO 

 Cihlový dům 4+kk a 2+1 s rozlehlou zahradou v klidné 
ulici, CP: 1 337 m2, průběžně rekonstruováno. 

 SAM.STOJÍCÍ RD MORAVANY 

 5 900 000 Kč  774 740 363   
 01324 

      VIDEO 

Prostorný, slunný byt v secesním domě, ul. Kotlářská, 
3.NP/5, CP: 119 m2, po rekonstrukci.

OV 3+KK, VEVEŘÍ  

 5 000 000 Kč  739 085 315   
 01089 

   VIDEO 

 Dům 4+1, zateplený, pl.okna, solární panely, CP: 
1 695 m2, možnost odkupu lesa. 

 RD DOUBRAVNÍK, BRNO-VENKOV 

  2 800 000 Kč  732 187 727   
 01312 

   VIDEO 

 Sam.stojící reprezentativní vila v blízkosti Tugendhatu, 
2 bytové jednotky, garáž, CP: 403 m2. 

 VILA BRNO -ČERNÁ POLE 

 Informace v RK  739 085 315   
 01328 

   VIDEO 

 Nadstandardní RD 3+kk moderního stylu se zahradou, 
bazénem, pergolou, CP: 344 m2, nízké provozní 
náklady. 

 NOVOSTAVBA MORAVANY 

 5 290 000 Kč  774 740 363   
 01176 

   VIDEO 

 Luxusní byt s terasou 14 m2 a 2 gar. stáními v novém 
domě, ul. Skořepka, CP: 114 m2, 3. NP s výtahem. 

 OV 3+1, BRNO-CENTRUM 

 5 250 000 Kč  739 085 315   
 01269 

   

 Řadový dům 4+1 po rekonstrukci se zahradou a 
garáží, CP: 740 m2, Brno-venkov. 
 

RD HOLASICE 

 6 290 000 Kč  774 740 346   
 01351 

  VIDEO

Přízemní dům 5+kk, 2 zastřešená park. stání, kolau-
dace 2007, CP: 624 m2, nízké náklady.  

BUNGALOV SYROVICE

 5 750 000 Kč  774 740 347  
  

   VIDEO 

 Pěkný dům- chalupa či penzion Kotvrdovice, po rekon-
strukci, 2x 3+kk, zahrada 1 476 m2, sauna, vířivka, gril, 
terasa, garáž. 

 RD - CHALUPA MORAVSKÝ KRAS 

 5 900 000 Kč  774 740 345   
 01292 

   

 Pěkný byt v OV 1+1 s komorou a lodžií v Řečkovicích, 
CP: 48 m2, dům po revitalizaci. 

VELKÝ TYP BYTU 1+1 BRNO 

 1 950 000 Kč  774 740 347   
 01347 

   

 Dům 4+kk s garáží 7 km od Velké Bíteše, ZP: 192 m2, 
CP: 899 m2, průběžně rekonstruován, pergola, 
zahradní domek.  

RD- CHALUPA KŘIŽÍNKOV 

 2 800 000 Kč  774 740 347   
 01268 

   VIDEO 

 Nízkoenergetický  samostatně stojící  přízemní rodinný 
dům 4+kk s dvougaráží, CP: 1 128 m2. 

 NOVOSTAVBA RAJHRADICE 

 6 890 000 Kč  774 740 346   
 01203 

   

 Byt s balkonem a krásným výhledem, ul. Laštůvkova, 
CP: 59 m2, revitalizovaný dům, 4.p./4. 

OV 2+1 BRNO-BYSTRC 

 2 590 000 Kč  774 740 364   
 01335 

   VIDEO 

 Soubor nemovitostí SM - Dolní Domaslavice, stylový 
dům + 2 st. pozemky, skladová- výrobní hala, obchodní 
společnost.

 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST 

  Informace v RK  739 085 315   
 01333 
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Krásné prožití
vánočních svátků 

přeje tým

Unicareal

Roubalova 4, 602 00  Brno
Tel: 541 211 876 � info@unicareal.cz

Valerie
Magič
774 740 345

Zdeněk
Mikulášek 
774 293 326

Ivana
Holková
774 740 346

RNDr.
V. Nováček 
774 740 363

Renata
Entlerová
732 187 727

Ing. Věra 
Almasany
774 740 347

Dana
Šardická
603 856 372

Ing. Zuzana 
Opluštilová
606 332 902 

Hana
Jakubovichová
774 740 304

Adam
Trčka 
739 085 315

Společnost Unicareal s.r.o. má řádně uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti 
realitní kanceláře a pojištění odpovědnosti podnikatelů Komplex. www.unicareal.cz

http://www.unicareal.cz
http://tel:774740345
http://tel:774740347
http://tel:606332902
http://tel:774740304
http://tel:739085315
http://mailto:info@unicareal.cz
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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...
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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.

Žijeme v  době, kdy staré lze jedno-
duše nahradit novým. Pochopitelně to 
něco stojí. Ale co když jde o  drahou 
a  důležitou věc jako jsou dveře? Ty 
vám jistě bude za těžko jen tak vyhodit 
a  koupit nové. A  přitom není divu, že 
se při každodenním používání trochu 
ochodí a začnou skřípat. Povíme si, co 
s tím.

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

VRZAJÍCÍ DVEŘE

http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz...
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realcity.cz/magazin.
http://mailto:info@realcity.cz
http://mailto:info.brno@realcity.cz


aktuálně z regionu

Hlavní priority při výběru nemovitosti 
Co dnes hraje prim?

Koupě nemovitosti je jedna z nejdražších investicí ve vašem životě, a tak není dobré zůstat pouze na úrovni emotivního posuzo-
vání, kterým každý z nás stoprocentně začíná. Je dobré se na svou prvotní vizi podívat z vícero úhlů. Nad čím vším se zamyslet?

hledání a výběr bydlení je složitý a zdlouhavý proces, který 

si určitě zaslouží víc než se na chvilku zamyslet. uplatněte při 

něm různorodá praktická kritéria. a úplně nejchytřejší varian-

tou je následně si k výběru přizvat odborníky, kteří se na vámi 

zvolený byt nebo dům podívají okem profesionála. Vyplatí se 

to. jednou z takových věcí je možnost expertní inspekce ne-

movitosti, kterou mohou provést architekti, právníci, stavaři či 

odborníci na technický stav budov.

Tři záKladNí věci
Byt či dům lze obecně posoudit ze třech úhlů. prvním je samo-

zřejmě lokalita, následně typ a stav budovy a pak konkrétní 

bytová jednotka nebo interiéry. Každý tento aspekt může vý-

razně ovlivnit výslednou cenu, za kterou své bydlení pořídíte.

Když chceTe ušeTřiT čas
dopravní dostunost a občanská vybavenost jsou dalšími dů-

ležitými posuzovanými kritérii. Každý z nás se musí z domu 

přepravovat do práce, za svými koníčky a za kulturou a po-

dle toho je třeba lokalitu volit. pokud chcete kvůli dětem 

bydlet mimo centrum města, tedy někde v klidu a blízko pří-

rodě, dobře si to promyslete. je důležité vědět, zda je pro 

vás zahrada důležitější než čas trávený na cestách do školy, 

za kroužky apod. periferie, jak víme, nebývají příliš dobře vy-

bavené. zejména školy a školky, stejně jako sportoviště nebo 

jiné volnočasové aktivity, se soustřeďují do centra města.

u byTu pozor Na dispozice
asi není třeba připomínat, že nejsou všechny byty dobře dis-

pozičně řešené tak, jak to vyhovuje většině z nás. je dobré 

si uvědomit, že dispozice bytu, který si koupíte, půjdou měnit 

jen velmi těžce anebo dokonce vůbec. základem může být 

praktické oddělení soukromých prostor (ložnic a  sociálního 

zařízení) od obývacího pokoje, kam si budete chtít zvát ná-

vštěvy. dětský pokoj by měl být večer dobře zvukově izolo-

ván od společenského života. Veledůležité jsou úložné pro-

story nebo místa, kde se dají zřídit na míru. zejména v nových 

bytech tyto často chybí, neboť se developerské společnosti 

snaží vytěžit z  každého metru čtverečního plochy. Komora 

v bytě bývá často základem spokojeného bydlení, i když se 

to tak na první pohled nejeví. 

žeNy upředNosTňuJí fuNKčNosT
preference mužů a žen se při výběru liší jen mírně. Ženy roz-

hodně požadují funkční byt, možnost bavit se v okolí a kont-

rolu nad financemi. stejně tak je právě pro ženy důležitá bez-

pečnost. doba se tedy poněkud posunula jinam. dříve býval 

totiž realitní trh doménou mužů, v poslední době se na něm 

začínají prosazovat i ženy. Ženy našly oblibu v nákupu vlast-

ních nemovitostí, kterým dávají přednost před placením ná-

jmu. důvod je jednoduchý. Chtějí si zařídit vlastní bydlení 

podle svých představ. zvládají si nastudovat i  technické pa-

rametry a finanční stránku věci. rády také do nemovitostí in-

vestují a zjišťují si návratnost svých investic. podle odborníků 

dokonce ženy v současnosti představují společně s manžel-

skými páry nejvyšší procento kupujících rezidenčních nemo-

vitostí. a jak to máte vy? další podrobnosti najdete v našem 

on-line magazínu www.realcity.cz/magazin. 

rozdíly v přístupu k výběru bytu 
mezi muži a ženami nejsou význam-
né, ale dají se vypozorovat.

-  muži mají rádi velké prostory 
a chtějí mít blízko k přátelům 
a do práce. 

-  muži, kteří si pořizují vlastní 
byt, často na prohlídku přivá-
dějí své přítelkyně. 

-  přistupují k výběru bytu emoci-
onálněji 

-  věnují větší pozornost de-
tailům, např. podlaze nebo 
možnosti umístění vestavěných 
či volně stojících skříní na ob-
lečení

-  mnohem pečlivěji vybírají okolí 
bydliště, kde se budou cítit 
bezpečně

-  také chtějí mít možnost se 
po práci bavit a jít posedět 
s přáteli, proto není na škodu 
v blízkosti bytu mít po ruce 
bary, kavárny kina nebo ka-
deřnictví, kosmetiku, manikúru, 
pedikúru či masáže

rozdíly přísTupu výběru byTu 
mužů a žeN

muži

žeNy

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

páry, které hledají společně byt, si 

pak jednotlivé role rády rozdělují. 

muž se obvykle stará o technické 

a finanční aspekty, porovnává 

hypoteční úvěry, hlídá ceny bytů 

apod. Žena se naopak zajímá o to, 

jestli je byt a jeho okolí vhodné 

pro rodinu, tedy kde se dá nejlépe 

nakupovat, trávit volný čas, kde 

jsou školy a školky. 
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Území okresu Brno-venkov se člení do 7 správních obvodů - obcí s rozší-
řenou působností (Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Tišnov, 
Židlochovice). A od 1. ledna 2005 je jeho součástí 25 obcí, převedených 
z kraje Vysočina (konkrétně z okresů Žďár nad Sázavou a Třebíč). Dalším 
milníkem je první leden 2007, kdy byly do území okresu sjednoceny hrani-
ce všech správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které mají sídlo 
na jeho území. Tolik z historie okresu.

Dnes je to jedna z lokalit, které se výrazně mění s narůstajícími potřebami 
místních obyvatel. Za hranicemi Brna je o bydlení velký zájem hned z ně-
kolika jasných důvodů. Lidé zde nachází potřebný klid, který jim v uspě-
chané době chybí, ale zároveň je to blízko ke  všem nutným službám.  
Do  centra Brna se přitom dostanete v  řádech desítek minut s  pomocí 
MHD nebo další dopravy. Obce jsou na tom, co se služeb týče, také po-
měrně slušně. Kdo touží po rodinné domě, určitě uvítá, že se zde najdou 
i volné pozemky pro výstavbu nových domů, kterých v Brně mnoho není. 
Vznikají zde ovšem i nové bytové projekty. Současná situace na realitním 
trhu však způsobuje, že jsou zpravidla velmi rychle vyprodané. 

Na veNkov do bytu
Dalším důvodem stěhování Brňáků na venkov je fakt, že byty ve městě 
začínají podle realitních odborníků docházet. To má spolu s  růstem cen 
za následek, že lidé za novým bydlením míří právě do tohoto okresu, kde 
je nabídka v současnosti širší. To dokazují i statistiky. Za první pololetí le-
tošního roku úřady v okrese Brno-venkov vydaly 333 stavebních povolení 
na bytové budovy, zatímco přímo v Brně pouze 60.

Praxe tedy ukázala, že neplatí, že se lidé mimo město stěhují pouze za by-
dlením v rodinném domě. V současné době roste kromě tohoto i zájem 
o bytové domy, které vznikají právě v okolí Brna. Tento trend navíc odbor-
níci očekávají i do budoucna. Přímo v Brně totiž vinou chybějících ploch 
v  územním plánu projekty novostaveb v  posledním roce stagnují. Mizí 
z trhu i byty a případní zájemci následně nemohou využít ideální podmín-
ky levných hypoték. Lidé tedy odcházejí z města i proto, že mají zájem 
o byt a v Brně ho nesehnali nebo na ně byl moc drahý. 

zaostřeno na:  BRnO A jIŽní MORAVA … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Zdroj foto: www.wikipedia.org | Zlobice, Brno-venkov - ILUSTRAČNÍ FOTO

brno-venkov je okres v Jihomoravském kraji. Sídlem je sice město brno, které ale do něj nespadá, protože vytváří 
samostatný okres brno-město. od roku 2015 jde o šestý nejlidnatější okres České republiky. Co je důvodem, že 
se sem lidé s oblibou v posledních letech stěhují?

na venkově problém s vydáváním stavebních povolení není. V okrese Brno-venkov do  letošního července úřady vydaly stavební povolení za 1,2 
miliardy Kč.

Brno-VenkoV 
IDeáLní MíSTRO PRO VáŠ DOMOV
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tip specialisty (Brno-venkov) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

realitní kancelář ac real je už řadu let v brněnském realit-
ním světě stálicí. od začátku jsme usilovali o maximální na-
plnění potřeb našich klientů a reagovali na jejich poptávku. 
když jsme získali do prodeje nový projekt rodinných domů 
v Říčanech u Brna, bylo nám hned jasné, že se jedná o je-
dinečný záměr reagující na aktuální trend života na atrak-
tivním předměstí. právě strategická poloha činí z  Říčan 
žádanou lokalitu, která osloví širokou klientelu. autem se 
do středu Brna díky možnosti napojit se na D1 dostanete 
za  dvacet minut, autobusovými linkami dosáhnete centra 
za příjemnou tři čtvrtě hodinku. a to je rychleji než z někte-
rých okrajových částí města. obec se navíc vyznačuje kva-
litní občanskou vybaveností. najdete zde nejen mateřskou 
a základní školu, lékařské služby, lékárnu, poštu, restaura-
ce, obchody, ale také sportovní kluby a  přírodní koupací 
biotop. tuto komplexnost ocení zejména rodiny s  dětmi. 
právě volnost pohybu totiž městské děti často postrádají. 
ve městě je téměř nemožné vyrazit po škole s kamarády 

jen tak ven. společně s  rodiči navíc mohou díky pestré 
škále vyžití trávit aktivně volný čas. pokud navíc přemýšlíte 
nad koupí novostavby, jistě jste si všimli závratných cen 
realit v Brně. Za adresu v jihomoravské metropoli se totiž 
platí bez ohledu na to, zda stojí nemovitost v centru nebo 
na  okraji. Z  tohoto důvodu tolik Brňáků směřuje za  byd-
lením do okolních obcí. když vezmeme v potaz, že cena 
za stometrový byt v Brně v současnosti stoupá až k šesti 
milionům korun, můžete si za srovnatelnou a často i nižší 
částku pořídit ve vzdálenosti pěti kilometrů od Brna kom-
fortní rodinný dům o ploše 130 m2, navíc s garáží. k tomu 
získáte příjemný benefit v  podobě zahrádky, kde může-
te relaxovat a  vaše děti si bezpečně hrát. v  případě, že 
zvažujete pořízení vlastního domku, zastavte se u nás na 
dobrou kávu. rádi v

ám projekt alea představíme a příští rok už můžete strávit 
vánoce v novém. více informací získáte na www.ricany-
domy.cz nebo v naší kanceláři.

Krásné okolí a  výborná dosažitelnost Brna 
činí z obce Říčany ideální místo pro všechny 
hledající klidné a pohodové bydlení. Projekt 
16 rodinných domů ALEA o dispozicích 4+kk 
a 5+kk je svěží kombinací moderní architek-
tury a  kvalitních materiálů, které na  první 
pohled evokují představu pravého tepla do-
mova.

Markéta Pavlunová
makléřka

AC ReAl s.r.o. 
Dělnická 39
624 00 Brno

tel.: +420 800 442 442

pavlunova@acreal.cz
www.acreal.cz
www.ricanydomy.cz

projekt: 16 roDinných Domů alea

výhradní prodejce

Prodej novostavby RD4 5+kk.  Rozloha 145,1 m2. Par-
kování u domu či v garáži. U domu zahrada, příprava na 
bazén. Atraktivní lokalita.

Prodej novostavby RD2 4+kk. Rozloha 125,1 m2. Par-
kování u domu či v garáži. U domu zahrada. Atraktivní 
lokalita, nadstandartní materiály. 

Prodej novostavby bytu 3+kk Brno-Lesná se zahrád-
kou. Rozloha 60,9 m2. Nadstand.  zařízení, stěrkové 
podlahy a exkl.sanita. Žádaná lokalita v Brně.

Prodej novostavby bytu 2+kk Brno-Lesná se zahrád-
kou. Rozloha 44,5 m2. Souk. par. místo. Nadstandardní  
zařízení, stěrkové podlahy a exkl. sanita. 

Dům Dům

Byt 3+kk Byt 2+kk

NovostavBa 5+kk ŘíčaNy u BrNa NovostavBa 4+kk ŘíčaNy u BrNa

NovostavBa Bytu 3+kk BrNo LesNá-Barvy NovostavBa Bytu 2+kk BrNo LesNá-Barvy

www.realcity.cz/rc/DvPB www.realcity.cz/rc/DvPC

www.realcity.cz/rc/Dus3 www.realcity.cz/rc/DvPD

6 162 793 Kč 5 298 585 Kč 

3 996 372 Kč 2 994 410 Kč

731 516 417 731 516 417

731 516 417 731 516 417

ACR 742 ACR 735

ACR723 ACR729

G G

B B

ZDARMA LINKA:
800 442 442

Dělnická 39, Brno-Komín
zastávka Svratecká

www.acreal.cz

Pronájem 2 kanceláří (16,50 a 40,90 m2) na ul. Hlinky, 
2 patro. Výtah, alarm a kamer. systém, klimatizace. 
Parkování v park. domě. K nastěhování po dohodě.

Převod DB 3+kk s balkonem v Moravanech u Brna, 
přízemí CP 69,90m2 + zahrada 73m2 vč. terasy. Výtah, 
sklep. Měsíční nájem 11 150 Kč + náklady na energie.

Prodej samost. stojícího RD Lipov okr. Hodonín. 
Možnost rozšíření o podkroví. Částečně podsklepený, 
garáž, zahrada, krbová kamna. Uvolnění dohodou.

Pronájem bytu 1+kk, 2NP, CP 32,87m2 + balkon, sklep,  
možnost parkov. stání za 500 kč/měsíc, zálohy na 
služby 2000 kč. Byt je volný ihned. Kauce jeden nájem.

Komerční objekt Byt 3+kk

Dům Byt 1+kk

Pronájem Kanceláří Brno-PisárKy PřevoD DB 3+KK s terasou a zahraDou

rD 3+KK v oBci liPov - oKr. hoDonín Pronájem 1+KK s BalKonem v moravanech

www.realcity.cz/rc/DurG www.realcity.cz/rc/DvQo

www.realcity.cz/rc/Dv9m www.realcity.cz/rc/DvQP

12 500 Kč/měs. 946 500 Kč

2 500 000 Kč 8 000 Kč/měs.

774 291 774 774 291 774

774 124 774 774 124 774

G

G G

Hlinky 112a, Brno 
603 00

www.realhof.cz
e-mail: info@realhof.cz 

B
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Jak vnímáte současnou situaci  
na brněnském realitním trhu? 
Realitní trh, obzvlášť ten brněnský, se dle mého názoru 
pohybuje na horní hranici pomyslné cenové křivky. Ceny 
nemovitostí se vždy odvíjejí od nabídky, poptávky a dal-
ších ekonomických aspektů. Většina současných okol-
ností, jako jsou historicky nejnižší hypoteční úrokové 
sazby, velmi nízká nezaměstnanost, ekonomická stabilita 
a omezené množství nově postavených bytů, totiž vyvo-
laly vysokou poptávku po rezidenčním bydlení. Proto se 
ceny bytů i pozemků dostaly na nebývale vysokou úro-
veň.

co to konkrétně znamená v praxi? 
V současné době je na  trhu malé množství nemovitostí 
k prodeji. Nemovitosti, které se nabízejí,  mají vysokou 
cenu, ale i přesto se velmi dobře prodávají. Proto všem 
klientům doporučuji neodkládat zamýšlený prodej jejich 
nemovitosti a využít tuto jedinečnou situaci na trhu. Lze 
totiž předpokládat, že se tento růst cen v nejbližší době 
zastaví.  Může se tak stát v důsledku opatření ČNB, které 
už část klientů pocítila, ale také díky plánované develo-
perské výstavbě, s  ní související rozšířené nabídce no-
vých bytů a  v  neposlední řadě předpovídající stagnaci 
ekonomiky.

změnila něJak malá nabídka nemovitostí  
rozhodování klientů, kteří hledaJí  
své nové bydlení?
Ano. Určitě. Ve  městě Brně je opravdu velký nedosta-
tek bytů k prodeji. Velmi omezená je nabídka rodinných 
domů a už vůbec nemluvě o volných pozemcích pro stav-
bu rodinného bydlení. Velká část klientů proto přesouvá 
svůj zájem o nákup rezidenčních nemovitostí do blízké-
ho okolí Brna. Zajímavé jsou pro ně oblasti s kvalitní infra-
strukturou, občanskou vybaveností a dobrým dojezdem 
do města.  Naše realitní kancelář dlouhodobě zazname-
nává velký úspěch v  lokalitách, situovaných jižně a  vý-
chodně od  Brna. V  letošním roce jsme prodali několik 

desítek nemovitostí ve  Šlapanicích u  Brna. Vyrostl zde 
velký developerský projekt s novými byty. Celé stávající 
bytové sídliště bylo velmi úspěšně revitalizováno, včet-
ně jeho okolí, přilehlých komunikací, parčíků a dětských 
hřišť.  Navíc vedení města dbá na  dobrou komunikaci 
s  obyvateli a  zároveň investuje peníze do  zlepšení in-
frastruktury a rozšíření občanských služeb. Nejen z těch-
to důvodů jsou nemovitosti v Šlapanicích velmi žádané. 
Díky naší mnohaleté působnosti v této lokalitě dokážeme 
garantovat prodávajícím klientům bezproblémový a rela-
tivně rychlý prodej.

v letošním roce proběhlo několik 
legislativních změn. zasáhlo to  
něJak vaše klienty?
Jak jsem již uvedl, citelná je především změna pravidel 
ČNB, změna plátce daně z nabytí nemovitých věcí a čas-
té kontroly Státní energetické inspekce ohledně správ-
nosti průkazů energetické náročnosti budov. To vše by 
mohlo naše klienty teoreticky ovlivňovat. Ale teoreticky 
jen proto, že pokud jsou to naši klienti, tak zajistíme, aby 
je tyto změny nepřekvapily. O všem je včasně informu-
jeme a také většinu agendy přebíráme na sebe. Vypra-
cováváme přiznání k dani z nabytí, necháme pro klienty 
vypracovat PENB, společně s  naší stabilní finanční po-
radkyní hledáme optimální financování aj. Jinými slovy, 
klienta, který si vybere naši realitní kancelář, se snažíme 
komplexně informovat a  udělat všechny nutné úkony, 
které vedou k úspěšnému prodeji či koupi. 

lze ve vaší profesi říci, že máte stálé klienty? 
Před zhruba 18 lety, kdy jsme začínali v oboru zprostřed-
kování ubytování a prodeje nemovitostí, jsem si myslel, 
že to možné není. Doba a úsilí, které jsme věnovali práci 
s klientem, ukázaly opak. Dnes mohu říci, že díky velmi 
dobré komunikaci a profesionalitě našich makléřů, zná-
me jednu stranu prodeje asi v  90 % obchodních případů. 
Velmi si toho vážím a jsem rád, že se na nás klienti opa-
kovaně obrací. 

považuJete šlapanice u brna Jako dobrou adresu a místo pro život?
Ano, a mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti. S mojí rodinou a dětmi zde žijeme již několik 
let. Je to komfortní místo s velmi kvalitní občanskou vybaveností, dopravní infrastrukturou, 
volnočasovými možnostmi a velmi rychlou dostupností do samotného centra Brna. Kromě 
toho město Šlapanice neustále pracuje na svém zvelebování a nezapomíná ani na zvyšu-
jící se zájem o nové bydlení. Podobně jsou na tom také obce v jeho těsné blízkosti, jako 
jsou Jiříkovice, Kobylnice, Křenovic aj. Zde všude se nám daří nabízet a prodávat nemovi-
tosti velmi rychle a v poměru cena a komfort výhodněji než v samotném Brně.

RK Agil je dlouhodobě působící, finančně zdra-
vá, realitní a zprostředkovatelská agentura, která 
funguje na  lokálním brněnském trhu již od  roku 
1998. Jde o  menší společnost se stabilním pra-
covním kolektivem a osobním přístupem ke svým 
dlouhodobým i  novým zákazníkům. Ve  svých 
počátcích se zabývala především zprostředko-
váním ubytování, dnes nabízí komplexní realitní 
a  právní servis se všemi doplňujícími službami 
v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí v Brně 
a okolí.   O úspěšnosti realitní kanceláře hovoří 
pozitivní reference a opakovaně se vracející kli-
enti. Od  svého zrodu funguje na  základech fé-
rového jednání, kvalitních služeb a  poskytování 
odborných informací. „Klademe důraz na to, aby 
nám lidé věřili,“ říká majitel RK Agil Martin Pešák.

představuJeme

Jsme realitní společnost působí-
cí v  Brně a  jeho okolí již od  roku 
1998. Naši makléři mají dlouholetou 
úspěšnou praxi a  snažíme se naše 
služby udržet na vysoké úrovni.

Klademe velký důraz na  osobní 
přístup k našim klientům a na kom-
plexnost našich nabízených služeb. 
Zprostředkováváme prodej i proná-
jem všech typů nemovitostí. Nabízí-
me vypracování cenových odhadů 
z důvodu prodeje i dědictví.

Díky mnohaleté spolupráci s osvěd-
čenými právníky realizujeme bez-
pečné a právně jisté obchody. Zajiš-
ťujeme tedy veškeré právní služby, 
dokumenty a smlouvy v oblasti ne-
movitostí.

Součástí naší práce je i poradenský 
servis v oblasti financování, hypoték 
a  půjček. Pro naše klienty aktivně 
vyhledáváme konkrétní nemovitosti 
a případně zajišťujeme jejich správu.

Inzerujeme na  předních realitních 
portálech a  v  kvalitních tištěných 
mediích.

Oceněním naší práce jsou spokoje-
ní klienti, kteří se k nám opakovaně 
vracejí.

Martin Pešák
majitel společnosti

realitní kancelář agil
Koliště 55 
602 00  Brno

tel.: +420 545 215 188 
 +420 545 215 184 
GSM: +420 736 646 769

mpesak@rkagil.cz
www.rkagil.cz

realitní KANCELář MěSíCE … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

ReAlItNí KANcelář AgIl 
ShRNUTí AKTUáLNí SiTUACE NA BRNěNSKéM REALiTNíM TRhU
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

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
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Informace před veřejnou inzercí a bonusy získává díky našemu newsletteru 17 100 klientů.    www.mig.cz/newsletter

BYTY         DOMY          POZEMKY   PRODEJ  PRONÁJEM

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 17 200 klientů.    www.mig.cz/newsletter

BYTY         DOMY          POZEMKY   PRODEJ  PRONÁJEM

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

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
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Exkluzivně novinka Exkluzivně Exkluzivně

Prodej cihlového, udr. bytu s balkonem, 2 sklepy a zah-
rádkou. Patro 1/2 bez výtahu. CP 57 m2. Nová plast. 
okna, plyn. kotel včetně radiátorů.  VOLNÉ.

Prodej st. pozemku v klidné části obce. V ÚP je veden, 
jako BC – plochy čistého bydlení. Pozemek je možné 
koupit celý 1 966 m2, nebo půlku 998 m2.  

Prodej posl. kom. pozemku u stavebnin Pro-Doma. V 
této části Šlapanic již stojí několik firem. CP 1 985 m2, 
šířka cca 22 m a délka cca 90 m.  IS do 200 m. 

Prodej sam. stojící chaty v lese se zahradou. CP 888 
m2 a ZP 31 m2. Příjezd autem až k chatě. Díky své 
poloze zaručuje naprosté soukromí. VOLNÁ.

Byt 2+1 Pozemek Pozemek Rekreační objekt
aDaMov, FiBiCHovaTřída G JiŘÍkoviCE ŠlaPaniCE, WuRMova loMniCE u TiŠnovaTřída G

www.realcity.cz/rc/DV97 www.realcity.cz/rc/DRKV www.realcity.cz/rc/DPGB www.realcity.cz/rc/DSXX

1 430 000 Kč 2 100 Kč/m² 1 100 Kč/m² 400 000 Kč736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
514213 484203 1326 492833

G

Exkluzivně Exkluzivně Exkluzivně Exkluzivně

Nabízíme pronájem obchodního - kanc. prostoru o CP 
86m2 (3 místnosti). Obchod se nachází cca 200m od 
OC Tesco a cca 250 m od náměstí. 

Pronájem obchodu (2 místnosti) s dětskou a dámskou 
použitou konfekcí, který se nachází v samém středu 
obce, v blízkosti OC Albert. CP 44 m2. 

Přenechání novinového stánku – tabáku v přízemí, 
uvnitř budovy při vstupu u hl. vchodu. Obec Židenice, 
ulice Gajdošova s názvem Nová Osada.

Pronájem 5 kanceláří ve 2. patře bez výtahu v nově 
post. komplexu o CP 268 m2 (parkování pro 5 vozů). 
PC síť, telefon ( pevná linka ), alarm.

komerční objekt komerční objekt komerční objekt komerční objekt
ivanČiCE, oSlavanSkÁTřída G ŠlaPaniCE, ČECHovaTřída D ŽiDEniCE, GaJDoŠova - novÁ oSaDaTřída G ŽiDEniCE, ŽivoTSkÉHoTřída C

www.realcity.cz/rc/DVQC www.realcity.cz/rc/DV98 www.realcity.cz/rc/DU6Y www.realcity.cz/rc/DVQB

6 000 Kč/měs. 8 500 Kč/měs. 10 000 Kč/měs. 1 900 Kč/m²/rok736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
522403 518473 505813 324273

G

Koliště 55, Brno 602 00
gsm 736 646 769

Tel. 545 215 184
www.rkagil.cz
info@rkagil.cz

G
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BRNO

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

 Byt 2+kk 
  BRNO-JUNDROV, ULICE SOSNOVÁ 

www.realcity.cz/rc/DURM

 Informace v RK  775 077 502 
 874 

   

 Prodej pěkného prostorného cihlového bytu v OV 2+1 (neprůchozí pokoje) s balkonem, ul. Poříčí. CP bytu je 57 
m2, 4.NP/7 s výtahem. Byt i dům jsou po rekonstrukci. Výborná dostupnost. Uvolnění dohodou.

 Byt 2+1 
STARÉ BRNO, ULICE POŘÍČÍ 

www.realcity.cz/rc/DVQS

  3 190 000 Kč  775 077 502 
 887 

   

 Prodej pěkné novostavby samostatného RD 7+1 s garáží, krásnou velkou zahradou a bazénem, obec 
Přísnotice, okr. Brno - venkov. CP pozemku 1 637 m2, ZP 146 m2, UP 180 m2. Výhled až na Pálavu! Cena k 
jednání. 

 Dům  7+1
PŘÍSNOTICE, OKRES BRNO-VENKOV 

www.realcity.cz/rc/CLL2

 6 690 000 Kč  775 077 502 
 414 

   

 Prodej RD 5+kk v obce Želešice, Brno-venkov. S garáží, kompletně podsklepen. CP pozemku 579 m2, ZP domu 
a nádvoří 137 m2. Obytná plocha domu 175 m2. V okolí pěkná příroda, výborná dostupnost do Brna. Cena k 
jednání! 

 Dům  5+kk
ŽELEŠICE, OKRES BRNO-VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DOLE

 4 700 000 Kč  775 077 502 
 778 

      

 Prodej pěkného bytu OV 2+kk. CP 45 m2 +sklep, 4. 
NP s výtahem. Dům i byt po komp. rek.. Klidná lokalita 
blízko přírody, výborná dostupnost do centra. 

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

 Byt 2+kk  Dům  5+1
BRNO-LÍŠEŇ, ULICE ELPLOVA BRNO-ŽABOVŘESKY, ULICE KRÁLOVA 

www.realcity.cz/rc/DVR2 www.realcity.cz/rc/DTCM

 2 350 000 Kč  7 990 000 Kč  775 077 502  775 077 502 
 890  859 

   

 RD 4+1 se zahradou, klidné místo, pozemek 1 009 m2, 
ZP domu 142 m2, podsklepeno, garáž, zahradní 
domek (45 m2), bazén, terasa. Do Brna 15 km. 

 Dům  4+1
ZBÝŠOV, OKRES VYŠKOV 

www.realcity.cz/rc/DGTC

 Informace v RK  775 077 502 
 653 

GGG

G F

GG

   

 Prodej RD 2+1 v klidné lokalitě obce Jinačovice v 
těsné blízkosti městské části Řečkovice. CP pozemku 
178 m2. V okolí krásná příroda. Cena k jednání.  

 Dům  2+1
JINAČOVICE, OKR. BRNO-VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DTDS

  1 950 000 Kč  775 077 502 
 856 

         

 Prodej RD 6+kk se zahradou, Násedlovice, ZP + 
nádvoří 330 m2, pozemek 1 011 m2, obytná plocha 
186 m2 + terasa + sklepy 86 m2. Více info v RK. 

 ZP 157 m2, CP 662 m2, započata rozsáhlá rek., 
nová střecha, krov, příprava na půdní vestavbu, nová 
elektřina,vnitřní omítky atd. K jednání! 

 Pěkný rovinatý stavební pozemek o CP 1 731m2, 
(10 km od Brna /10 min. jízdy). Šířka 15 m, na pozem-
ku zavedena elektřina. 

 Dům  6+kk  Rekreační objekt/RD  Pozemek 
NÁSEDLOVICE, OKRES HODONÍN JIMRAMOV, OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 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 

G G

Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2017!

REALmix s.r.o.
Bayerova 23, 602 00 Brno
Telefon 775 077 502
realmix@realmix.cz, www.realmix.cz
Prodávajícím a pronajímatelům poskytujeme naše služby zdarma.

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

      

 Pronájem na náměstí, CP 90 m2. 
Byt je kompletně zařízen včetně 
spotřebičů. Volný ihned .

 Prodej bytu v ceně klimatizace i 
garáž. stání, tento byt nekoupíte u 
developera, jen u nás .

 Prodej cihlového 3+kk s lodžií, 
krbem a zahrádkou, OV, CP 81 m2, 
určeno k modernizaci .

 Byt 3+kk  Byt 1+kk  Byt 3+kk 
  ROSICE BRNO-ČERNÁ POLE OSTOPOVICE 

www.realcity.cz/rc/DS8V www.realcity.cz/rc/DUQT www.realcity.cz/rc/DV8C

 11 500 Kč /měs.  2 742 000 Kč  2 800 000 Kč  603 545 433    775 620 237    604 232 218   
 BM0534  BM0558  000591 

   

 Prodej RD, částečně podsklepený, 
s půdou. Napojeno na IS, pozemek 
516m2, k rekonstrukci .

 Pronájem kanceláře 28 m2 v 
přízemí reprez. domu, kuchyňka a 
WC na patře, klimatizace .

 Prodej výrobního areálu bývalé 
slévárny se skladovými a kanc. pro-
story, více info v RK .

 Dům  3+1   Kom. prostor   Kom. prostor 
MLADĚJOV NA MORAVĚ    BRNO-STŘED    SVITAVY 

www.realcity.cz/rc/DVPE www.realcity.cz/rc/DVPF www.realcity.cz/rc/DVPG

 450 000 Kč  6 406 Kč /měs.  15 800 000 Kč  724 234 738    604 232 218    724 234 738   
 000606  000598  000605 

REALITY MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15, 602 00  Brno
M: +420 604 232 218 | T: +420 541 233 462  

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

G B G

G GE

DB, CP 74 m2, panel, zv.přízemí, lodžie, 
pl.okna, udržovaný stav, sklep, náklady cca 
6 000 Kč, dům po revitalizaci.

DB, CP 54 m2, panel, 4.patro, lodžie, pl. 
okna, udrž. stav, sklep, náklady cca 5 000 
Kč, dům po revitalizaci, možný převod do OV.

OV, CP 91 m2, panel, 1.patro, lodžie, pl. 
okna, udržovaný stav, sklep, náklady cca  
8 000 Kč, dům po revitalizaci.

OV, CP 62 m2, cihla, 4.patro, prostorná 
komora, lodžie s výhledem, udržovaný 
původní stav, sklep, náklady cca 4 000 Kč.

OV, CP 42 m2, panel, zv. přízemí, byt po 
rekonstrukci, náklady cca 4 000 Kč, možno 
využít i na podnikání (obchod, kancelář).

Byt 3+1 Byt 2+1 Byt 4+1 Byt 2+1 Byt 2+1
Brno-Starý LíSkovec, uL.vLtavSká SLavkov u Brna, uL.ZLatá Hora Brno-SLatina, uL.DěDická Brno-ŽaBovřeSky, uL.kroftova Brno-BoHunice, uL.MoLDavSká

www.realcity.cz/rc/DvQ5 www.realcity.cz/rc/DvQ6 www.realcity.cz/rc/DvQ7 www.realcity.cz/rc/DvQ8 www.realcity.cz/rc/DvQ9

2 750 000 Kč 1 800 000 Kč 3 500 000 Kč 2 750 000 Kč 2 600 000 Kč734 216 920 734 216 920 734 216 920 734 216 920 734 216 920

c fD

WWW.REALPROGRESBRNO.CZ
email: info@realprogresbrno.cz

c c

DB, CP 44 m2, panel, 1.patro, pl. okna, 
původní stav, sklep, náklady cca 4 000 Kč, 
dům po revitalizaci, možný převod do OV.

OV, CP 55 m2, panel, 2.patro, lodžie, pl. 
okna, udržovaný stav, sklep, náklady cca  
3 500 Kč, dům po revitalizaci.

OV, CP 76 m2, panel, zv. přízemí,orientace 
do zeleně, balkón, udržovaný stav, sklep, 
náklady cca 6 000 Kč.

DB, CP 40 m2, panel, 4. patro, pl. okna, byt 
po rekonstrukci, sklep, náklady cca 3 000 Kč,  
dům po revitalizaci, možný převod do OV.

RD, patrový, polořadový, cihla, 2+1 (75 m2) a 
3+1 (78 m2), sklep, garáž, zahrada, UP 200 m2,  
zahrada 1 116 m2,CP 1 400 m2,klidná část.

Byt 2+kk Byt 2+1 Byt 3+1 Byt 2+kk Dům 6+2
Brno-vinoHraDy, uL.Čejkovická Brno-SLatina,uL.rouSínovSká Brno, uL.veLkopavLovická Brno-vinoHraDy, uL.BLatnická ŽiDLocHovice, uL.MaLinovkSéHo

www.realcity.cz/rc/DuSy www.realcity.cz/rc/Dv1Q www.realcity.cz/rc/DvQa www.realcity.cz/rc/Duj8

2 000 000 Kč 2 500 000 Kč 2 750 000 Kč 2 190 000 Kč 3 450 000 Kč734 216 920 734 216 920 734 216 920 734 216 920 734 216 920

c cc c e

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

Prodej DB 1+1 na ul. U škol v Bučovicích. Velikost 
32 m2, 3.NP bez výtahu. Orientace bytu J-V, panora-
matický výhled a prosluněný.

Dům 4+kk Byt 1+1
ProDej hruBé stavBy rD v rajhraDě. ProDej Bytu 1+1 v Bučovicích

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, prost. 
lodžie s nádherným výhledem, orientace J-Z. 

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

Byt 3+kk Byt 3+kk/B
ProDej 3+kk na 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 RM27

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

Byt 4+kk ve 2.NP budovy. PP bytu je 85,6 m2 + terasa 
20,1 m2 a sklep 5,8 m2. Celková UP tedy činí 113,7 
m2. 

Řadový RD s vjezdem pro automobil, dvorkem, se 
zahradou. Dům je ve výborném stavu k okamžitému 
bydlení. 

Víceúrovňová stavba na rozlehlém pozemku s nád-
herným výhledem do  okolní přírody. Rozestavěný. 

Řadová stavba se zahradou, dvorkem, kopaným 
sklepem a hospodářskou částí. Proběhla částečná 
rekonstrukce.

Byt 4+kk Dům 5+kk Dům 7+1 Dům 3+1
Bučovice ul. NáDražNí rD Bučovice ul. SloveNSká rD kaNice rD NeSovice

www.realcity.cz/rc/DVS3 www.realcity.cz/rc/DVS4 www.realcity.cz/rc/DV8R www.realcity.cz/rc/DV8S

2 850 000 Kč 2 995 000 Kč 9 500 000 Kč 1 380 000 Kč775 707 145 775 707 145 775 707 145 775 707 145
029N042653 029N042568 029N042114 029N041956

G G G G

Byt 4+1 ve 2 NP čtyřpodlažního bytového domu. 
Zrekonstruovaný byt se zajímavou dispozicí a 
neprůchozími pokoji. 

Stavební pozemek vč. staveb. povolení a projekt. do-
kumentace obdélníkového tvaru o uliční šíři 11 m, 700 
m2,  IS na pozemku.

RD 5+2, velmi dobrý stav, ZP 120 m2, pozemek 1689 
m2, možnost využití zahrady pro staveb. pozemek sa-
most. příjezd.

Polořadový RD 3+1, vhodný k rek., pozemek 904 m2, 
ZP 222 m2, Stavba je připojena na obecní vodovod i 
vl. studna, IS.

Byt 4+1 Pozemek Dům 5+2 Dům 3+1
BrNo-líšeň, ul. koutNého rouSíNov MiloNice Nevojice u Bučovic

www.realcity.cz/rc/DURA www.realcity.cz/rc/DTEF www.realcity.cz/rc/DTEE www.realcity.cz/rc/DTED

3 700 000 Kč 1 530 Kč/m² 1 650 000 Kč 1 390 000 Kč775 707 145 777 660 860 775 707 145 777 660 860
029N041858 029N041104 029N040684 029N040505

G

ERA Point Brno 
Nové sady 2, Brno

ERA Point Bučovice 
Nádražní 582, Bučovice

Tel.: 775 707 145 
www.era-reality.cz

G G

Prodej mezonetového bytu 2+kk o výměře 
44 m2 v novostavbě v Břeclavi. Parkovací 
stání a garáže ve dvoře.

Prodej apartmánů 1+kk a 2+kk v Lednici 
na Moravě k rekreaci nebo pronájmu - uby-
tovací servis zajištěn. 

Prodej bytů 1+kk a 2+kk v Mikulově. Nad-
stand. vyb., park. stání. Cena 1+kk (31 m2) 
1 026 886 Kč, 2+kk (49 m2) 1 621 896 Kč.

Byt 2+kk mezonet Apartmány Nové byty
BřeclAv ledNice Mikulov

www.realcity.cz/rc/DVPM www.realcity.cz/rc/DVPN www.realcity.cz/rc/DVPO

1 671 629 Kč 1 151 621 Kč od 1 026 886 Kč733 532 845 733 532 845 733 532 845

Cihlový RD 3+kk 84 m2 se zahradou, poze-
mek 340 m2, lukrativní lokalita. Možnost 
dokončení na klíč. Cena hrubé stavby.

Centrum města. Lukrativní poloha, kryté 
gar. stání, výtah, terasy a spousta dalších 
výhod. Termín dokončení prosinec 2017.

Novostavba Rd Nové byty
kuRdějov Hustopeče

www.realcity.cz/rc/DVPP www.realcity.cz/rc/DVPQ

2 200 000 Kč Informace v RK774 241 009 775 349 869

Byt 62 m2 v novostavbě krásného domu 
téměř v centru města. Možno zakoupit i 
jako investici včetně poctivých nájemníků.

Sam. stojící objekt v centru Hodonína je řešen jako ubytovací budova. Nachází se zde 
77 bytových jednotek, které jsou v současné době všechny pronajaty. Pronájmy zajišťují 
dlouhodobý výnos pro majitele. K objektu náleží pozemky. Cena: nejvyšší nabídka.

Byt 2+kk veřejná soutěž o nejvyšší nabídku
Hustopeče HodoNíN

www.realcity.cz/rc/DVPR www.realcity.cz/rc/DVPS

Informace v RK nejméně za 30 000 000 Kč774 241 009 601 250 350

Brno      |      Břeclav      |      Mikulov      |      Kyjov      |      Hodonín     |      Hustopeče      |      Pohořelice

SCHMIDT REALITY s.r.o.
Veveří 365/46, 602 00 Brno
www.schmidt-reality.cz
Tel.: +420 733 532 845

více než 400 nemovitostí
na jižní Moravě
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

Prodej 2+kk, 39 m2 v OV, 2.podlaží, 
se sam. topením. Bezproblémové 
parkování. Ideální i jako investice.

Ul. Fr. Skaunicové, mezonet, 108 
m2, 2x balkon, sklep, úlož. prostory, 
blízkost MHD, zahrada k užívání.

3NP, 65,4 m2, atraktivní lok., k 
užívání zahrada. Výborná dost. do 
centra, vynikající obč. vybavenost.

Byt 2+kk Byt 4+1 Byt 3+kk
ProdEj 2+KK V oV rosIcE ProdEj BytU  4+1 Byt 3+KK, oV, ČErNá PoLE

www.realcity.cz/rc/DVR4 www.realcity.cz/rc/DVR5 www.realcity.cz/rc/DVR6

1 360 000 Kč 4 800 000 Kč 3 900 000 Kč602 489 950 602 489 950 602 489 950

EXKLUZIVNĚ

Rohový RD,terasa, okrásná zah-
rada, posezení, krb, udírna, jezírko, 
po rekonstrukci, podsklepeno. 

UP 140 m2, poz. 547 m2, podl. 
vytápění, hl. okna s trojsklem, kv. 
materiály. Nastěhování 2017.

UP 140 m2, poz. 547 m2, podlah. 
vytápění, venkovní žaluzie, použité 
kv. materiály. K nastěhování 2017.

dům dům dům
rd 8+1, BíLoVIcE N./s Ns rd 4+KK, BíLoVIcE N./s Ns rd 4+KK, BíLoVIcE N./s

www.realcity.cz/rc/DVR7 www.realcity.cz/rc/DVR8 www.realcity.cz/rc/DVR9

8 500 000 Kč 7 735 000 Kč 6 335 000 Kč602 489 950 602 489 950 602 489 950

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

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 Kč775 533 991
N00180

Veronika BáBoroVá +420 775 533 991
nemovitosti@investiceCZas.cz

odkoupíme
pohledávku zajištěnou 

nemovitostí. 
koupíme 

nemovitost či podnik 
z konkurzní podstaty.
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OSTATNÍ

Lotos Reality v.o.s. 
Svatopluka Čecha 81, 612 00 Brno 

e-mail: info@lotosreality.cz

14
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Go

Go

Skácelova 1193/5, 612 00  Brno www.remax-go.cz

Lenka Kalvodová 
+420 602 853 362

go@remax-czech.cz

NOVINKA: Prodej novostavby apart. villy se 3 luxusně zařízenými apartmány. Dále 1x apart. byt 4+kk, 
104 m2 se 3 balkony. Prodej stavebního pozemu s  IS o  celkové rozloze 321 m2, včetně projektu na  dům 
s apartmány. Letovisko Komarna (Brno-Komárna autem 10 hod.) Bližší informace v RK. Tel.+420 602 853 362

NADSTANDARDNÍ VILLA 7+KK
Brno-Útěchov
cena: informace v RK
tel.+420 602 853 362

NOVOSTAVBA RD 6+KK
Brno-Ivanovice
cena: 13 860 000 Kč
tel.+420 736 631 408

PRONÁJEM NOVOSTAVBY
Byt 3+kk, Bílovice nad Svitavou
cena: 12 000 Kč/měsíc + služby
tel.+420 602 853 362

Děkujeme všem našim klientům 
za dosavadní spolupráci, 
za důvěru nám vloženou a těšíme 
se na další spolupráci v novém roce.

Veselé Vánoce
a šťastný nový
rok 2017

Need to sell or looking for 
a new home? Are you a company 
looking for new spaces for your 
employees? Here we are! We are 

the largest international real estate 
company in the Czech Republic 

RE / MAX Go. Our team will assist 
you in selling or fi nding a property.  

Contact us by email: 
monika.kolarova@re-max.cz or by 

calling + 420776132629

Pro klienty

hledáme ke koupi
- byty všech velikostí

- rodinné domy a pozemky

Lokalita:

Brno, Pohořelice, Kuřim, 
Lelekovice, Česká.

tel. +420 731 557 051
email: go@remax-czech.cz

VILLA/RD

PRODEJ
237-N00193

PRODEJ
237-N00314 237-N00310

APARTMÁN 4+KK POZEMEK
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OSTATNÍ

Advokátní kancelář
Miloš Švanda
Mgr. Miloš Švanda působí 
v advokacii více jak 10 let. 
Mimo poskytování právních 
služeb v oblasti realit se jeho 
advokátní kancelář věnuje 
také obchodnímu a trestnímu 
právu.  

„Naše smlouvy jsou výsledkem 
mnohaletých zkušeností a jsem 
rád, že se můžeme pochlubit 
jejich 100% úspěšností ze strany 
katastru nemovitostí. Dbáme 
totiž na jejich maximální 
kontrolu.“ 

STABILNÍ PARTNER VÝZNAMNÝCH REALITNÍCH KANCELÁŘÍ 
A SOUKROMÝCH INVESTORŮ

Advokátní kancelář Miloš Švanda, třída Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno
Tel.: 545 210 127, 732 215 307, reality@aksvanda.cz

BEZPEČNÉ INVESTICE DO VAŠICH NEMOVITOSTÍ 

KOMPLETNÍ 
PRÁVNÍ SERVIS 

(vypracování smluv, 
úschova peněz a listin,

 jednání s RK, 
možnost zachování 
anonymity klienta)

PRÁVNÍ AUDIT
(posouzení právního 

stavu nemovitosti, 
řešení 

komplikovaných 
právních vztahů, 

vč. exekucí)

SPOLUVLASTNICTVÍ
(uplatnění nároků vůči 

dalším spoluvlastní-
kům, zrušení a vypořá-
dání spoluvlastnictví, 

zajištění prodeje spolu-
vlastnických podílů)

16
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OSTATNÍ

PRODÁVAJÍCÍMU NABÍZÍME ZÁLOHU NA KUPNÍ CENU

ŘEŠÍME ZADLUŽENÍ A EXEKUCE

PROVÁDÍME OKAMŽITÝ VÝKUP NEMOVITOSTÍ

Kounicova 67, Brno | Tel.: 538 711 787-9 | GSM: 603 846 609 | renc@renc.cz 

NEVÁHEJTE NÁS NAVŠTÍVIT K NEZÁVAZNé BEZPLATNé KONZULTACI VE VěCI EXEKUCE NEBO JINé ZÁSTAVy 
čI HROZÍCÍ ZTRÁTy VAŠÍ NEMOVITOSTI Z DůVODU VZNIKLéHO fINANčNÍHO ZÁVAZKU.

✆ 800 900 710

Prodej sam.stojícího nadstandard. 
vybaveného RD 4+1,už.plocha 204 
m2, dvojgaráž, krb, zahrada 564 m2.

Prodej řadového RD 3+1 na ul. 
Sokolská, obytná veranda, hospod. 
přístavba, garáž. Pozemek 393 m2.

Dům 4+1

Dům

KUŘIM U BRNA

SILŮVKY U BRNA

www.realcity.cz/rc/DVQM

www.realcity.cz/rc/DUH6

8 700 000 Kč

2 190 000 Kč

603 846 609

603 846 609

C

G

Prodej OV 3+kk z r. 2015 - nadstan-
dard. vybavený byt 73 m2+balkon 
9m2+sklep, vč. nábytku na míru. 

Prodej pozemku pro výstavbu RD 
ul. Pod Sanatorkou, klidná lokalita 
nedaleko centra města. CP 503 m2.

Byt 3+kk

Pozemek

ŘÍČANY U BRNA

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/DVQN

www.realcity.cz/rc/DSK6

3 500 000 Kč

3 360 Kč/m²

603 846 609

603 846 609

G

Prodej pozemku 1967 m2 určeného 
pro výstavbu RD v klidné lokalitě na 
kraji obce. Sítě u pozemku.

Pozemek
SIVICE U BRNA

www.realcity.cz/rc/DVDT

2 500 000 Kč603 846 609

Prodej koncového 2podlaž. RD 5+1 
ul. Kozinova, ZP 95 m2, garáž, menší 
zahrada cca 100 m2.

Dům
BRNO-SLATINA

www.realcity.cz/rc/DUH5

7 400 000 Kč603 846 609

G

Prodej mírně svažitého pozemku 
441 m2 a garáže na ul. Říčanská. 
Pozemek je určen k výstavbě RD.

Pozemek
ROSICE U BRNA

www.realcity.cz/rc/DVPI

1 450 000 Kč603 846 609

Prodej koncového RD 7+2 s garáží 
a rozlehlou zahradou za domem. 
Pozemek 2 325 m2, ZP 150 m2.

Dům
BRNO-KOHOUTOVICE

www.realcity.cz/rc/DVPH

12 500 000 Kč603 846 609

G 2+kk CENTRUM, Dřevařská, cihla, 50 m2, nezař.   8 200 Kč/měs.
3+kk BYSTRC, Větrná, cihla, 88 m2, 3 lodžie, část.zař. 13 000 Kč/měs.

OB 1+kk  KR.POLE – Chlupova za OB 1+1 Bystrc,Koh. 
Osobní vlast. 1+kk VINOHRADY – Blatnická za  OB 1+1-2+kk
OB 1+1 CENTRUM – Bayerova.  za OB 2+1 do 62 m2

OB 1+1 CENTRUM – Moravské nám.  za OB 2-3+1 Žabov.Kr.P.
OB 1+1 BYSTRC – Laštůvkova, nástavba za OB 2+1Bystrc, Žab.
OB 1+1 ČERNÁ POLE – Janouškova  za OB 2+1 Č.Pole,Lesná
OB 1+1 ČERNOVICE – Kneslova za OB 2+kk-3+1 Černovice
OB 1+1 KOHOUTOVICE – Vaňhalova za OB 2+1 Kr.Pole
OB 1+1 STARÉ BRNO  Vídeňská za OB gars./1+1 s výtahem

PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ  
HLEDÁME KE KOUPI:

- BYT 1+KK - 1+1 V BRNĚ, I PANEL
- BYT 2+KK - 3+KK S GARÁŽÍ, BRNO, CIHLA
- BYT 3+1 S NEBO Z BRNA, PANELOVÝ DŮM

DALŠÍ NABÍDKA NA www.renc.cz

PRONÁJMy:AKTUÁLNÍ NABÍDKA NEMOVITOSTÍ:

VÝMěNy:

DALŠÍ NABÍDKA VÝMěN VIZ ŘÁDKOVÁ  
INZERCE V TOMTO čASOPISE

Za klienty uhradíme závazky zatěžující nemovitost a následně ji po dohodě 
s klientem nabídneme k prodeji obvyklým způsobem. V případě přání nemo-
vitost odkoupíme od vlastníka ihned a vyplatíme tak mimo závazků také celou 
kupní cenu. 

Prodat nemovitost zatíženou závazkem ve  formě exekuce či jiné zástavy je 
po provedení nezbytných úkonů možné. čas, kdy se majitel obrátí na naši 
kancelář však hraje v takovém případě rozhodující roli. Obecně platí, čím 
dříve se vzniklá situace začne řešit, tím jsou ztráty při prodeji nemovitosti men-
ší. Neumíme vás zbavit vzniklého dluhu (pokud samozřejmě vznikl oprávněně), 
umíme však minimalizovat hrozící pokuty, poplatky exekutorů a úroky z pro-
dlení, které se velmi výrazně zvyšují s dobou, po kterou není vzniklá zástava 
na nemovitosti řešena.   

Často je nabízena služba ve formě úhrady pohledávek, případně výplata exe-
kuce a následný výkup nemovitosti. Tuto službu jsme klientům samozřejmě 
připraveni nabídnout také.

Nabízíme klientům rovněž druhou možnost, tj. okamžitou úhradu závazků, 
výplatu zálohy na další osobní potřeby vlastníka nemovitosti a následný obvyk-
lý prodej nemovitosti, který zpravidla trvá dva až čtyři měsíce. 

Výhoda takového postupu je, že má majitel přehled o nabízené ceně nemovi-
tosti, je v přímém kontaktu s kupujícími, ve výsledku tak dosáhneme obvyklé 
ceny nemovitosti a po vyrovnání vzniklého závazku s námi má majitel možnost 
použít maximální množství finančních prostředků na  nákup nového bydlení. 
Majitel tak neztrácí část kupní ceny, která je zpravidla účtována při výkupu 
nemovitosti.

Nabízíme rovněž službu prodeje nemovitosti a  současného splácení zá-
vazků prodávajícího, které není klient z vlastních zdrojů schopen v průběhu 
prodeje splácet. Zamezíme tak vzniku dalších závazků plynoucích zpravidla 
z pokut sjednaných ve smlouvách o půjčkách s nebankovními společnostmi.

Veškerý právní servis je samozřejmostí, úschova kupní ceny je vždy v advokát-
ní nebo notářské úschově. 

V souvislosti s prodejem nemovitosti zatížené exekucí či jinou zástavou posky-
tujeme rovněž pomoc s pořízením nového bydlení pro klienty ve formě levněj-
šího bytu, nájemního bytu či bydlení v nájmu dle výběru klienta.

Jak probíhá takové jednání?
Konzultace nad závazky – nabídka řešení ze strany realitní kanceláře – v pří-
padě zájmu zplnomocnění pro jednání s věřiteli a exekutory – uzavření doho-
dy o úhradě závazků – úhrada závazků ze zdrojů realitní kanceláře za klienta 
(vlastníka nemovitosti) – prodej nemovitosti běžným způsobem případně od-
kup nemovitosti – finanční vypořádání a zajištění nového bydlení.

Oblast naší působnosti:
Brno a jižní Morava, v případě dohody i jiné lokality v celé republice.

Naše realitní kancelář působí v Brně a na jižní Moravě více než 20 let. Mimo ře-
šení exekucí a zástav se zabýváme také obvyklou realitní činností – prodejem 
a pronájmem nemovitostí a výměnami obecních bytů. Naši klienti se na nás 
obracejí opakovaně také proto, že neúčtujeme nepřiměřené poplatky za uve-
dené služby a jsou s naší prací a přístupem spokojeni.

Ing. Pavel Kostrhun, jednatel RENČ - REALITY s.r.o.
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H O M E  S T A G I N G

Říkají, že to dělají, ale…
Jak má vypadat správný home staging při prodeji nemovitosti

Home staging se v posledním letech stal klíčovým nástrojem realitních kan-
celáří při prodeji nemovitostí. Úprava interiéru, estetické zúhlednění prostoru 
a příprava nemovitosti na focení a prohlídky sice nabízí řada makléřů, ovšem 
ve skutečnosti se ukazuje, že ne každý se home stagingu věnuje pořádně. Jak 
by tedy správný home staging měl vypadat?

Kanceláře v realitní síti CENTURY 21 se řídí zlatými pravidly home stagingu, 
které stanovuje nadnárodní standard. Ty vycházejí ze zahraniční praxe, díky 
níž se i české nemovitosti mohou prezentovat nadstandardním způsobem 
tak, jak je běžné v západní společnosti. Home staging kanceláří CENTURY 21 
je navíc pro klienta zdarma.

Jak tedy zjistíte, že to, co vám ostatní realitní kanceláře nabízejí, dodrží 
i ve skutečnosti? Zmínka o službě home stagingu na webových stránkách 
či letácích kanceláře ještě nic neznamená. Důležité je, aby konkrétní ukáz-
ky upravených nemovitostí byly také součástí galerie inzertních serverů, kde 
se nemovitost prodává. Právě podle reálných fotografi í si ověříte, zda home 
stagingem prošla i vaše nemovitost.

Místnost by měla být čistá, uklizená a focená na šířku
„Nastagovanou” nemovitost navíc poznáte hned na první pohled. Jedná se 
v podstatě o analogii s hotelovým pokojem. Místnost je světlá, čistá, uklize-
ná, bez předmětů osobní povahy. Home staging u CENTURY 21 však není jen 

o pečlivém úklidu. Pomocí vybraných doplňků umíme navíc dotvořit obraz do-
konalé nemovitosti a v zájemci vzbudit pozitivní emoce.

Mezi nejčastější chyby, kterých se makléři při home stagingu dopouštějí, patří 
v první řadě využití nevhodného fotoaparátu. Nafotit nemovitost na mobilní 
telefon nestačí. Je totiž například potřeba mít správně prokreslené barvy, což 
nekvalitní zařízení neumí. V potaz berte také dostatečný záběr objektivu, kte-
rý by měl být širokoúhlý. Rovněž kompozice místnosti musí dodržovat určitá 
pravidla. Například ložnici je nezbytné fotit v celé šíři namísto detailu postele 
nebo její části. 

Důležité jsou i detaily
Makléři si v poslední době také zvykli fotit místnost shora či v módu takzvané-
ho rybího oka. To má ovšem za následek zkosené svislice a nepřirozené tvary 
interiéru. V neposlední řadě si dejte pozor na detaily. Neuklizená kuchyňská 
linka, zvednuté prkénko od toalety nebo příliš tmavá fotografi e mohou zkazit 
celkový dojem.

Kvalitní prezentace nemovitosti dokáže připoutat pozornost zájemců, zvýšit 
šanci na prodej za vyšší cenu a ve výsledku najít toho pravého kupujícího. 
Přijďte se o tom přesvědčit do CENTURY 21. Poskytneme vám zdarma konzul-
taci a poradíme vám, jak nemovitosti připravit dokonalý home staging.

Proč CENTURY 21?
CENTURY 21 má na jižní Moravě již 78 makléřů a 10 kanceláří, které vzájemně spolupracují. 
Máme zájem o dlouhodobou spolupráci s klientem a k tomu spějí také naše společné akti-
vity (akce Makléřský pátek, iniciativa Makléři na straně klienta a další). Díky nim můžeme 
klientům nabídnout ten nejlepší servis. Klientům posíláme nabídky dříve, než je zveřejníme 
ostatním. Spolupracujeme také mezinárodně, protože hovoříme 11 jazyky. 

Centrála CENTURY 21:  ALL DONE s.r.o., Betlémské náměstí 351/6, 110 00 Praha 1
Tel: (+420) 272 651 480, centrala@century21.cz, www.century21.cz

http://www.century21.cz
http://tel:272651480
http://mailto:centrala@century21.cz
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HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

PRONÁJMY

BRNO - ČERNÁ POLE, UL. KRKOŠKOVA
www.realcity.cz/rc/DVP6

Pronájem bytu 1+1 po úpravách,ul.Krkoškova,
2.p/4, cihlový dům,CP 45 m²+balkón, atraktivní
lokalita, snadná dostupnost do centra! Volné ihned!
Cena+1500 inkaso!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

8 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE, TYRŠOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVQJ
Pronájem NEZAŘÍZENÉHO, cihlového bytu o dispo-
zici 3+1/4+1 se 2 balkony, jídelnou, šatnou a spížkou
v 1. patře RD o CP 90 m². Samostatné vstupy do po-
kojů.
RK Agil tel.: 736 646 769

9 000 Kč/měs.

BRNO - JUNDROV, UL. JASANOVÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVR3
Pronájem komp.zařízeného bytu 2+1 s balkonem a
sklepem.7. NP/8 s výtahem.Dům i byt po rekon-
strukci.Neprůch. pokoje.Dobrá dostupnost do cen-
tra.Cena plus inkaso.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

10 000 Kč/měs.

ROUSÍNOV, UL. NAD ŠKOLOU
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVQR
Pronájem pěkné novostavby bytu 2+kk s bal-
konem.CP 41 m², 3.p/3 bez výtahu,komp. zaří-
zeno nábytkem i spořebiči.Dobrá dostupnost.Volné
3/2017.Cena +2000Kč inkaso.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

10 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE, PALACKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVQD
Pronájem velice prostorného, zařízeného bytu
3+kk s vlastním vchodem v patře RD. CP 102 m².
Výhodou je vlastní el. kotel a sam. vstupy do po-
kojů. Ihned VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

13 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE, PALACKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVQD
Pronájem velice prostorného, zařízeného bytu 3+kk
s vlastním vchodem v patře RD. CP 102 m². Výho-
dou je vlastní el. kotel a sam. vstupy do pokojů. Ihned
VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

13 000 Kč/měs.

BRNO - VENKOV

LOMNICE U TIŠNOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DSXX
Prodej samostatně stojící chaty v lese s pozemkem
888 m² a ZP 31 m². Příjezd autem až k chatě, která
díky své poloze zaručuje naprosté soukromí.
RK Agil tel.: 736 646 769

400 000 Kč

BLANSKO

ADAMOV, FIBICHOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DV97
Prodej cihlového, udržovaného bytu 2+1 s balkonem,
2 sklepy a zahrádkou. Patro 1/2 bez výtahu. CP 57m².
Nová plast. okna, plynový kotel vč. radiátorů. VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

1 430 000 Kč

OSTATNÍ ČR

PAČLAVICE, OKR. KROMĚŘÍŽ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DTDT
Prodej RD určeného ke kompletní rekonstrukci/k vý-
stavbě nového RD, ZP domu 346 m² se zahradou o
výměře 1250 m² obec Pačlavice, okr. Kroměříž. Více
info v RK.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

325 000 Kč

POZEMKY

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

Prodej 4 stavebních pozemků od 742-806
m²,Mikulov, okr. Břeclav. Dle aktuálního ÚP slouží k
zástavbě RD. Jedná se o velmi zajímavou lokalitu
přímov v Mikulově.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 150 Kč/m²

POPTÁVKA

COLOSEUM NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/DPFN

Největší prioritou a odměnou jsou pro nás spoko-
jení klienti. Svěřte svoji nemovitost profesionálům.
Prodáváme RYCHLE, VÝHODNĚ a BEZPEČNĚ.
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 800 536 536
informace v RK

    H
LEDÁTE

NOVOSTAVBY?

   S NÁMI
NAJDETE!

ŠLAPANICE A OKOLÍ
www.realcity.cz/rc/CP1C

Pro konkrétní klienty HLEDÁME BYT, POZEMEK K
BYDLENÍ I KE KOMERCI, ZAHRADU, CHATU, RO-
DINNÝ DŮM v okolí Brna. Info v RK 736 646 769.
Odměna pro prodávající.
RK Agil tel.: 736 646 769

informace v RK

ŠLAPANICE A OKOLÍ
www.realcity.cz/rc/CP1C

Pro konkrétní klienty HLEDÁME BYT, POZEMEK K
BYDLENÍ I KE KOMERCI, ZAHRADU, CHATU, RO-
DINNÝ DŮM ve ŠLAPANICÍCH a jeho okolí. Info v RK
736 646 769.
RK Agil tel.: 736 646 769

informace v RK

HLEDÁME V LÍŠNI
www.realcity.cz/rc/CP1B

Naše REALITNÍ KANCELÁŘ hledá pro konkrétní kli-
enty byty 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1, 4+kk, 4+1 i
větší v OV i DB v Líšni. Info v RK 736 646 769.
RK Agil tel.: 545 215 188

informace v RK

PRODÁVÁTE?
www.realcity.cz/rc/DV42

ZAJÍMÁ VÁS TRŽNÍ CENA VAŠÍ NEMOVITOSTI?
NEVÁHEJTE NÁM ZAVOLAT!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

BRNO-ŠTÝŘICE
www.realcity.cz/rc/DVQE

Hledáme byt 2+kk až 3+1
Real Home Partners s.r.o. tel.: 777 845 710

informace v RK

BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/DVQF

Hledáme byt 3+kk až 3+1
Real Home Partners s.r.o. tel.: 777 845 710

informace v RK

BRNO
www.realcity.cz/rc/DVQG

Hledáme RD se zahradou, Brno-Černá Pole, Huso-
vice, Obřany, Lesná, do 7mil
Real Home Partners s.r.o. tel.: 777 845 710

informace v RK

BRNO A BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DVQH

Hledáme RD se zahradou Brno a Brno-venkov do
20km od Brna, do 10mil.
Real Home Partners s.r.o. tel.: 777 845 710

informace v RK

BRNO-MĚSTO A BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DVQI

Hledáme stavební pozemek Brno-město a Brno-
venkov
Real Home Partners s.r.o. tel.: 777 845 710

informace v RK

VÝMĚNY

VÝMĚNA OB 2+1 LESNÁ - HELENY
MALÍŘOVÉ

www.realcity.cz/rc/DRXK
za OB 3-4+1 Lesná
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 ŽABOVŘESKY -
KOUNICOVA

www.realcity.cz/rc/DRXU
za OB 3-4+1
RENČ s. r. o. tel.: 603 846 609

informace v RK

VÝMĚNA OB 1+1 ŽABOVŘESKY – KRÁLOVA
www.realcity.cz/rc/DUHH

za OB 2-3+1 Žabovřesky
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 LESNÁ – VACULÍKOVA
www.realcity.cz/rc/DUHR

za OB 3+1 Lesná
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 CENTRUM – LIDICKÁ
www.realcity.cz/rc/DUHX

za OB 2+1
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 LESNÁ - BRECHTOVA
www.realcity.cz/rc/DUHY

za OB 2+kk - 2+1
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 KR.POLE –CHLUPOVA
www.realcity.cz/rc/DUHP

za OB 2+1 Bystrc
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+KK N. LÍSKOVEC – SVÁŽNÁ
www.realcity.cz/rc/DUYU

za OB 3+1 Koh,KV,Lískovec
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

OB 2+1 ŘEČKOVICE - NOVOMĚSTSKÁ, ŽITNÁ
www.realcity.cz/rc/DUYY

výměna za OB 1-3+1
RENČ s. r. o. tel.: 733 737 683

informace v RK

OB 2+1 ŽABOVŘESKY - POD KAŠTANY
www.realcity.cz/rc/DUYZ

výměna za OB 2+kk-2+1 Bysrc, Kohoutovice
RENČ s. r. o. tel.: 733 737 683

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 ŽABOVŘESKY –
KOUNICOVA

www.realcity.cz/rc/DUZ1
za OB 2-3+1 Kohoutovice
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 BYSTRC - ČERNÉHO
www.realcity.cz/rc/DVPT

za OB 2+kk-2+1 Žab,Bystrc, Č.Pole
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 Č.POLE – BIEBLOVA
www.realcity.cz/rc/DVPU

za OB 3-4+1
RENČ s. r. o. tel.: 733 737 683

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 JULIÁNOV - KRÁSNÉHO
www.realcity.cz/rc/DVPV

za OB 3+1 s balkonem
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 JULIÁNOV –
BOETTINGROVA

www.realcity.cz/rc/DVPX
za OB, DB gars.-2+1 v Brně
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

OB 3+1 BYSTRC - VONDRÁKOVA, EČEROVA
www.realcity.cz/rc/DVPY

výměna za OB 1-2+1
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 KOHOUTOVICE –
VOŘÍŠKOVA

www.realcity.cz/rc/DVPZ
za OB 2+1 Kohout,Bystrc
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 LÍŠEŇ – JÍROVA
www.realcity.cz/rc/DVQ1

za OB 2 – 3+1 Bystrc, Žabovřesky
RENČ s. r. o. tel.: 733 737 683

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 ST.LÍSKOVEC – KYJEVSKÁ
www.realcity.cz/rc/DVQ2

za OB 2+1 Lesná
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 788

informace v RK

VÝMĚNA OB 4+1 BYSTRC – FOLTÝNOVA
www.realcity.cz/rc/DVQ3

za OB 2-3+1 Bystrc
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK
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TEXTOVÁ INZERCE

KOMERCE

ŽIDENICE, ŽIVOTSKÉHO
Třída C

www.realcity.cz/rc/DVQB
Pronájem 5 kanceláří ve 2. patře bez výtahu v nově
postaveném komplexu o CP 268 m² s možností par-
kování 5 vozů. Rozvedena PC síť, telefon ( pevná linka
), alarm.
RK Agil tel.: 736 646 769

1 900 Kč/m²/rok

ŠLAPANICE, BRNĚNSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DV99
Pronájem pěkné kanceláře v samém centru města,
nacházející se 20 m od konečné zastávky trolej-
busu č. 31. Samostatná kancelář o CP 26 m² v pří-
zemí kom. budovy.
RK Agil tel.: 736 646 769

5 000 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE, UL. KRKOŠKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DULC
Pronájem obchodního prostoru v cihl. domě. CP 17
m², 1.NP s výlohou do ulice. Zastávka MHD 2min.
od domu. Parkování před domem. Atraktivní lokalita.
Volné ihned.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

5 000 Kč/měs.

ŽELEŠICE, OKR. BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVP7
Pronájem 2 kanceláří (18,5 m² a 18,95 m²) v historic-
kém objektu s nebytovými prostory po kompletní re-
konstrukci s parkováním. Výborná dostupnost z Brna.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

6 000 Kč/měs.

Hledáte
pronájem?

s námi najdete!

ŠLAPANICE, ČECHOVA
Třída D

www.realcity.cz/rc/DV98
Pronájem obchodu s dětskou a dámskou použitou
konfekcí, který se skládá ze 2 místností a nachází se
v samém středu obce, v blízkosti OC Albert. CP 44
m².
RK Agil tel.: 736 646 769

8 500 Kč/měs.

BRNO - STŘED, UL. BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DKTI
Pronájem kancelářských prostorů (3 kanceláře + re-
cepce) 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

12 000 Kč/měs.

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/DRD5

Nabízím k prodeji obchod.prostory v Hodoníně ,70
m², po rekonstrukci,všestr.využití. Možnost i pro-
nájmu. Cena za nájem 7 tis.Kč/měsíc. Cena za pro-
dej je:
D-Investing s.r.o. tel.: 724 288 277

780 000 Kč
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   Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 

www.realnovostavby.cz  .

bRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 324 od 19. 12. 2016 do 15. 1. 2017

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST brNO-ČErNá POLE

B96 kWh (m2.rok)

CENA OD 1 540 000 Kč vč. DPH

66 GArSONEK | 29 GAráŽÍ | DOKONČENÍ 7/2017

PrODEJ PŘÍMO OD DEVELOPErA

WWW.ZONEINVEST.CZ Třída Generála Píky 11     613 00 brno

http://www.realnovostavby.cz


aktuálně z nové výstavby

Nové treNdy v bydleNí 2017  
Čím se obklopíte?

Asi málokomu uniklo, že se v posledních letech v našich interiérech zabydlely přírodní materiály, tlumenější barvy a věřte nebo 
ne, tyhle trendy budou pokračovat i v roce následujícím. Designéři nás samozřejmě překvapí nějakými novinkami nebo oprášenou 
novotou, ale podstata zůstane. Velmi to souvisí i s životní filozofií, i tady je návrat k přírodě a opravdovosti jednoznačně markantní.

možná právě finišujete s dostavbou domu či rekonstrukcí 
bytu a  čeká vás vybavení jednotlivých místností. v kaž-
dém případě se hodí vědět, jakým směrem se bytový de-
sign posune v příštím roce.

Zelená se nA pěkné čAsy
volba barev by se dala pro ten příští rok shrnout v jedno 
slovo: uklidňující. přesně takové jsou zemité a  přírodní 
tóny, které ovládnou naše příbytky nejen po dobu příští-
ho roku. vévodit bude hlavně zelená. Jako je naše země. 
Jde o  velmi ošemetnou barvu, neboť správné, zemité 
a přírodní tóny nás uklidňují a celkově harmonizují. Jde 
o barvu listí, olivovou, zemitě zelenou, a ty jsou rozhod-
ně „trefou do černého”. Jak již ale bylo řečeno, při jejich 
výběru dejte opravdu pozor. snadno se dá sklouznout 
k odstínům, které nás nepříjemně iritují. 

nAučte se kombinoVAt
k čemu se tyto tóny hodí? vhodně kombinovat tyto tóny 
barev můžete třeba s  béžovou nebo cihlově červenou. 
podlahy, zdi i doplňky určitě oživí i zářivá žlutá, hluboká 
modř, temně šedá a  pastelové barvy v  čele s  růžovou, 
která rozhodně není jen barvou do  dívčích pokojíčků. 
o tom jsme vás již informovali na našem webu www.re-
alcity.cz. 

kromě barev jsou tu samozřejmě i materiály. těm bude 
vévodit nadále dřevo, proutí i kámen.  Dřevo je, jak víte, 
evergreen. Už nějakou dobu se u  nás dobře zabydlel 
skandinávský styl a  nábytek z  masivu. oba ještě něja-

kou dobu přežijí na výsluní. a určitě s nimi neuděláte zle 
i v dobách, kdy bude moderní něco jiného.

RAtAne Vítej
ano, návrat slaví i  ratan terakota, ovšem s  povrchem 
zmatněným. Jestli chcete vystoupit ze stínu staroby a tro-
chu svůj domov osvěžit, určitě vsaďte na matný vzhled. 
Glazurované obkladačky už jsou zkrátka pasé. teď se 
jede ve  stylu terakota nebo štípaná břidlice. lesklé se 
dobře vyjímá v hotelech a restauracích. v těch novějších 
je ovšem už také nepotkáte.

oteVřené pRostoRy
tady je to na tenkém ledě. otevřené prostory lákají, a tak 
se kuchyně stále stávají součástí obývacích pokojů. naše 
touha po soukromí ovšem začíná pomaloučku převládat, 
a tak se prostory pomyslně začínají dělit různými mobilní-
mi kusy nábytku, textiliemi, paravany apod. v roce 2017 
a dalších letech se pravděpodobně vrátíme k jasně defi-
novaným místnostem v bytě. proč? protože jsou útulnější!

něco pRo Zútulnění
výklenky, arkýře a jiné relaxační koutky u nás budou tak-
řka pravidlem. zkrátka přichází čas udělat si doma útul-
no a trochu více soukromí pro naše rozjímání, a to nejen 
o svátcích. příjemný pocit navodíte i květinami, těch roz-
hodně není nikdy dost. obklopte se jimi všude, kde pro 
ně najdete alespoň trochu toho světlého místa. pokud 
máte v koupelně okno, určitě je dejte i tam.

korek by neměl chybět v žádném in-
teriéru. korková nástěnka v moder-
ním pojetí místnost oživí, proteplí. 

-  zbavte se nápisů na  stěnách, ty 
jsou sice milé, laskavé motivační, 
ale už je jich opravdu moc. ve vý-
zdobě svého bytu buďte kreativ-
nější

-  na ústupu je mramor, jeho leštěné 
plochy nahradí terakota s  matnou 
povrchovou úpravou

-  kovové předměty a  části nábytku 
zmatní (místo leské mědi bude 
trendy spíš tmavá industriálně 
vzhlížející ocel)

supeR tip: koRek

co už je opRAVDu out

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

eleganci a důstojnost dodá 
vašemu interiéru břidlicově 
šedá. v následujícím roce to 
bude také dost o originalitě, 
určitá uniformita, která ovládla 
naše domovy, je na štěstí 
na ústupu. 
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Trend pro leTošní  rok - velkoformáTové dlaždice
Velkoformátové dlaždice jsou stále ve větší oblibě a je to přičítáno hlavně mnoha výho-
dám při jejich použití. Velkoformátové dlažby nebo obklady mohou být jak podlahové, 
ale i nástěnné, překračují několikanásobně standardní velikost a vyrábějí se v čtverco-
vých nebo obdélníkových tvarech. Jejich hlavní předností je esteticky příjemný vzhled, 
který dodává pocit otevřeného a uceleného prostoru a může být aplikován v jakémkoliv 
obytném nebo komerčním interiéru. Jednoduchý, nadčasový a moderní design bude vy-
hovovat i těm nejnáročnějším klientům a požadavkům architektů a designérů. Spotře-
bitelé oceňují kromě estetického vizuálu také mnohem snadnější údržbu, vyplývající ze 
zabroušení a minimálního počtu a menších spár. Speciální výrobní technologie zase 
například zaručují dlouhodobější udržitelnosti nebo speciální antibakteriální povrch.

Značka SANEO, představuje současné trendy a nejzajímavější produkty výrobců kera-
mických obkladů a dlažeb, které najdete v našem sortimentu. Specialitou jedné z nej-
větších keramiček na světě RAK ceramics je velkoformátová dlažba SLABS v rozměru 
120x180 cm a díky svým rozměrům je tak vhodná například k výrobě kuchyňských linek, 
schodišťových nášlapů, umyvadlových desek a parapetů. Další keramičkou, která při 
výrobě a návrzích spolupracuje s renomovaným týmem designerů, je společnost LEA 
Ceramiche. V našem sortimentu koupíte například jejich speciální výrobek, slinutou 
dlažbu ve formátech 20x100 cm až 100x300 cm. Díky tloušťce 3,5 mm se může použít 
při rekonstrukcích a dá se s ní přelepit například stávající obklad.  Používaná techno-
logie Microban, kdy jsou do dlaždice před výpalem zalisované ionty stříbra, pak ničí až 
99,9% bakterií. Poslední novinkou na českém trhu, jejichž produkty najdete také v naší 
nabídce, je spojení vysoce kvalitního materiálu v podobě keramických dlažeb a dobře 
známého luxusního designu pod značkou Tonino Lamborghini Tiles & Style.

SANEO 
Kohoutova 1a (nad Husovickým tunelem), 613 00 Brno 
+420 602 738 454, obchod@saneo.cz 
www.saneo.cz

Reprezentuje vše 
pro koupelny, ob-
klady a dlažby. 

Jsou to výrobky cenově dostupné, ale přitom 
kvalitní, nadčasové, moderní a s atypickým 
vzhledem, které se mohou stát běžnou součás-
tí vašeho života. Sortiment značky SANEO pat-
ří do portfolia produktů společnosti Stavebniny 
Šťastný s.r.o., která jako její přímý zástupce 
působí na trhu od roku 1992 a díky svým dlou-
holetým zkušenostem a stabilnímu postavení se 
stala spolehlivým dodavatelem stavebního ma-
teriálu a zboží pro vybavení koupelen a interiérů 
v celé České republice. Naším cílem je posky-
tovat zákazníkům široký sortiment a materiály, 
které odpovídají nejnovějším trendům a tech-
nologiím, společně s profesionálním servisem.  
Kromě velkého výběru zboží v našem eshopu, 
můžete také navštívit prodejnu s vzorkovnou 
a koupelnovým studiem, kde se vám budou věno-
vat odborní prodejci nebo využít individuálních 
konzultací přímo ve vašem interiéru. Každý mě-
síc pro vás navíc připravujeme novinky a slevy. 
Více na www.saneo.cz

http://www.saneo.cz
http://www.saneo.cz
http://tel:+420602738454
http://mailto:obchod@saneo.cz


TIP SPECIALISTY (BRNO-VENKOV) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Rosice mají velmi dobrou občanskou vybavenost. Oby-

vatelům zde dobře slouží dvě mateřské školky, při-

čemž jedna z nich je zaměřena na  logopedii. Najdete 

tu také Centrum volného času, kde je možné docházet 

na  kroužky se zaměřením na  sport, umělecké obory, 

ale i  studovat jazyky apod. Mladé rodiny jistě přivítají 

i  základní školu, stejně jako Základní uměleckou ško-

lu, SPŠ a SOU nábytkářství. Naopak starší lidé mohou 

pohodlně strávit podzim svého života v  místním pen-

zionu pro seniory. Obyvatelům Rosic je k  dispozici 

rovněž celá řada služeb a nákupních center např. Lidl, 

Penny Market a  další. Výhody zdejšího bydlení jsou 

patrné nejen z občanské vybavenosti, ale i strategické 

polohy města vůči Brnu. S ohledem na tento fakt není 

překvapením, že se město každoročně rozrůstá nejen 

o nové obyvatele, ale i o nové rodinné domy a přibý-

vající bytovou výstavbu. Dochází rovněž k neustálému 

zvelebování historického jádra a rekonstrukci místních 

památek včetně modernizace chodníků a komunikací. 

Nechybí zde ani velké množství možností kulturního 

a  společenské vyžití. Opravdu se dá říci, že Rosice 

kulturně žijí.

Ceny nemovitostí jsou v  Rosicích určitě několikaná-

sobně nižší oproti Brnu. Co se týče prodeje nových 

bytů, je zájem především o ty s vlastní zahrádkou nebo 

terasou. Jde zejména o  středně velké byty.  Těch je 

v Rosicích nedostatek a poptávka po nich je opravdu 

velká. 

Město Rosice se nachází asi 15 kilometrů 

západně od  Brna. Je snadno dostupné 

individuální i veřejnou dopravou a do sa-

motného centra je to přes Bosonohy 18 

kilometrů, tedy 20 minut. Nejen z tohoto 

důvodu jsou Rosice pro bydlení nebo in-

vestici perfektní lokalitou.

Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti

1.Rosická s.r.o.
Slavíčkova 827/1a
638 00  Brno

tel.: +420 800 442 442
       +420 602 489 950

info@1rosicka.cz
www.1rosicka.cz

Naše společnost provádí v Rosicích výstavbu projek-
tu 47 rodinných domů a  21 bytových jednotek, kde 
jsme nyní ve fázi dokončování projektu.  S ohledem 
na požadavky a situaci na trhu s nemovitostmi, jsem 
se rozhodli udělat v  konečné fázi  změnu projektu.  
Několik rodinných domů jsme předělali na byty. Tím 
vzniklo velmi komfortní  bydlení  v  domech o  dvou 
samostatných bytových jednotkách 3+kk. Zájemci si 
mohou vybrat, zda chtějí byt se zahradou nebo tera-
sou s garáží.

Posledních 8 
volných bytů

www.1rosicka.cz

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

www.domybilovice.cz
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

Současné architektonické trendy velí propojit interiéry 
s exteriéry. Pryč je doba rozsáhlých zahrad, které majiteli 
přidávaly akorát práci a nutily ho takřka nepustit sekačku 
z ruky. Dnes vládnou domkům elegantní zahrádky, které 
slouží především k relaxaci.

Vlastní kousek přírody
Rodinné domy ALEA v Říčanech u Brna jsou ztělesněním přes-
ně tohoto trendu. Stačí otevřít dveře a z prosvětleného obýváku 
vkročí majitel přímo na zahrádku. Pěstování bylinek, terasa s po-
hodlným zahradním nábytkem nebo třeba vířivka… prostor na-
bízí svou ideální velikostí maximální variabilitu využití. Zahrádku 
navíc skvěle využijete během léta i zimy. V horkých měsících si 
můžete vychutnat příjemné teplé večery s grilováním a poseze-

ním s přáteli, zatímco v zimě si vaše ratolesti dosyta užijí sněhu 
a stavění sněhuláků v bezpečí domova.

Kdo šetří, má za tři! Seznamte se s retenční nádrží
Dalším benefi tem vlastních zahrádek je místo pro retenční nádrž 
na dešťovou vodu, která v dnešní době výrazně šetří rodinný 
rozpočet. Akumulace dešťové vody do speciální plastové nádrže 
umístěné pod zemí řeší její odvod ze střechy a následně umožňu-
je využití při zavlažování zahrady. Nádrže jsou vzhledem k stopro-
centní nepropustnosti nejen bezpečné, ale díky plastovému ma-
teriálu nepodléhají korozi a mají takřka neomezenou životnost.

Sepište si všechny výhody a nadstandardy v našem projektu 
a vyražte na průzkum po konkurenci! Uvidíte, že jsme pro Vás 
připravili jedinečný projekt!

Domov začíná již přede dveřmi…

výhradní prodejce

TO JE PŘEHLÍDKA 
NADSTANDARDNÍCH PRVKŮ 
A MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

acreal@acreal.cz
www.ricanydomy.cz

800 442 442
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  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
+420 777 699 754 
karvajmarek@gmail.com

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

3.750.000 Kc¡
na klíč

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 18 300 klientů.   www.mig.cz/newsletter

Inzerce MIG do RC_200x131mm_12_12_.indd   1 12.12.2016   15:44:51

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
Ušetříme vám čas i námahu!

Využijte náš dostupný a přehledný časopis.
Najděte si bydlení na míru!
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800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

Cena: info v RK www.domyvranov.cz

Ceny již od 1 359 000 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 168 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

Prodáno 

70%
bytů
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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)

b / 52 kWh (m2/rok)

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

InvestoR: Maison Vrabel, s.r.o.

InvestoR: NOME a.s.

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

+420 545 428 120
www.reko.cz
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ŽIJTE NAD BRNEM
na prestižní adrese Kociánka-Sadová

www.rezidenceduo.cz 
+420 724 373 072

KVALITNÍ  BYDLENÍ  S  PANORAMATICKÝMI  VÝHLEDY NA BRNO

80 % BYTŮ JIŽ PRODÁNO. ENERGETICKÁ NÁROČNOST STUPEŇ B.

REZIDENCE DUO KOCIÁNKA
Bydlení s nadhledem
O DEVELOPEROVI:
Jednatel společnosti ESPRIT living s.r.o. je současně výrob-
cem leteckých vrtulí. Preciznost, nutnou u jejich výroby, přenáší 
i  do  stavby rezidence DUO. Vždy důsledně trvá na  maximálně 
kvalitním výsledku. Obklopuje se lidmi podobného smýšlení - 
profesionály, kteří jsou špičkami ve svých oborech.

POPIS PROJEKTU:
Luxusní bydlení plné teras se nachází v  krásném prostředí br-
něnské Kociánky. Mírný svah nad Kociánkou situovaný jižním 
směrem zaručuje z rezidence Duo úchvatný výhled na panorama 
města Brna – dominanty Petrov a Špilberk. Heslo „Bydlení s nad-
hledem“ zde není pouhá fráze. V Brně je jen pár tak výjimečných 
míst k bydlení. Duo Rezidence je na hranici dvou světů. Na jedné 
straně klid a příroda, na opačné blízkost města. V lese, který je 
za domem, můžete být za tři minuty. Do deseti minut se můžete 
ocitnout v hospodě Na stojáka nebo v kavárně pod Špilberkem. 
Jde o klidné místo obklopené lesy, k zastávkám veřejné dopravy 
je to pouhý krok a centrum je co by kamenem dohodil. Naši kli-
enti mají často dilema, pro jaký byt se rozhodnout. Každé patro 
má nějakou přidanou hodnotu. V  přízemí se nachází zahrádky 
o  výměře 50-70 m2. V  1.NP velké terasy o  výměře 30-100 m2. 
Ve 2. a 3.NP jsou sice terasy „jenom“10-15 m2,ale celoskleněné 
zábradlí umožňuje oslňující výhled na  historické město. Téměř 
všechny pokoje v bytech mají terasu a  jsou orientované na  jih. 
Tudíž lze obdivovat výhled na město a okolní zeleň nejen z obý-
vacího pokoje, ale i z ložnice či dětského pokoje. Ve 4 .NP budou 
uspokojeni i ti nejnáročnější klienti. Najdou zde nejen okouzlující 
výhledy na Špilberk, Petrov a v pozadí zvednuté kopce Pálavy, 
ale i  velké terasy s  celoskleněným zábradlím, hliníková okna 
od podlahy až po strop, vysoký standard…. Propojení atraktivního 
bydlení plného teras v krásném přírodním prostředí v návaznosti 
na městský život posouvá rezidenci Duo k bydlení snů. Právem 
jsme přesvědčeni, že ani jeden z našich klientů nezalituje, že re-
zidence DUO je jeho domovem.

http://www.rezidenceduo.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

RD WaRiant 520 
Hajany

Cena: 6 500 000 Kč

Výstavba dvoupodlažního RD 
o dvou bytových jednotkách 
(patrový dvojdům) – 2x 4kk o UP 
100m2/bytovou jednotku) , tera-
sa, park. stání, možnost garáže, 
pozemek 1 135 000 m2.

LineaR 324 Hajany

Cena: od 7 200 000 Kč  
do 7 990 000 Kč

Výstavba RD 4kk UP domu 136 m2, 
sam. stoj. funkcional. typu, mo-
derní RD, hliníková okna – trojsk-
la, garáž, pozemek 525 – 810 m2, 
terasa, ložnice s koupelnou, klidné 
slunné místo s výhledem.

RD Laguna 440 
Hajany

Cena: 6 990 000 Kč

Výstavba RD 4kk UP 137 m2 s pro-
stornou garáží, půdní prostor, po-
zemek 619 m2.

RD WaRiant 512 
Hajany

Cena: 5 990 000 Kč

Výstavba RD o dvou bytových 
jednotkách (dvojdomy) 2x 4kk, 
UP každého bytu 88 m2, pozemek 
950 m2 + terasa, park. stání 2 
auta, možnost garáže, orient. 
jižní, přízemní bezbariérový RD.

RD Laguna 16 Hajany

Cena: 5 990 000 Kč

Výstavba RD 3kk o UP 103,6 m2, 
bezbariérový, samostatně stojící, 
prostorná terasa, park. stání, 
možnost krytého stání. Pozemek 
450 – 500 m2.

RD 6+1 s DvojgaRáží 
MoRavany

Cena: 8 990 000 Kč

Prodej dvojpodlažního sam. stojí-
cího RD, ZP 139 m2, UP 159,28 m2, 
pozemek 476 m2, v přízemí topení 
v podlaze, v patře radiátory, krb, 
terasa, pergola, dvojgaráž. Klidné 
místo.

RD tuřany

Cena: 9 700 000 Kč

Prostorný, polořadový patrový RD 
5+1, 2x koupelna, šatna, půda 40 m2, 
částečně podsklepený RD, velmi dobrý 
stav, využitý i půdní prostor (fitness), 
velká garáž 28 m2, po rekonstrukci, nová 
KL vč. spotřebičů, plastová okna, krb, 
zastřešená terasa, studna 2x, bazén, 
sklep, zahrada, možnost výstavby 
řadového patrového RD (2x stavební 
parcela). UP 187 m2 , pozemek 926 m2.

RD 4KK s DvojgaRáží 
Hajany

Cena: 7 490 000 Kč

Výstavba sam. stojících, 
bezbariérových RD 4kk, UP 160 
m2, pozemek 660 m2. Koncové 
pozemky s krásným výhledem, 
klidná lokalita.
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B

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ DŮM

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ 
VE SLAVKOVĚ U BRNA

T: +420 725 688 312       /       E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

B

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

PF20   7
Šťastný a veselý nový rok!

Byty 4+kk 119 m2, 5NP s terasou
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• 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

PŘEJEME VÁM

VESELÉ VÁNOCE

A ŠŤASTNÝ NOVÝ 

ROK 2017

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


www.realcity.cz/rc/DTAS www.realcity.cz/rc/DTAV www.realcity.cz/rc/DURC

VIDEOPROHLÍDKA

BRNO-STRÁNICE
Luxusní 3.NP vila 5+kk po kompl.rekonstrukci 

s okras.zahradou a dvojgaráží. CP pozemku činí 518 
m2, UP domu je 300 m2, ZP domu 256 m2, 

PP 225 m2. PENB: C 117 kWh/m2 za rok.
Informace v RK

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

zahrada 558 m2, wellness se saunou, kompl.
zateplený. ZP 258 m², UP 516 m², CP pozemku 

816 m², zahrada 558 m². PENB: 109 kWh/m2 za rok.
9 900 000 Kč

BRNO-JUNDROV
Dvougenerační RD se dvěma byt. jednotkami,3.NP s 
dvojgaráží, fantastický výhled, okrasná zahrada.CP 

pozemku 386 m2, ZP 180 m2, UP 310 m2 
a zahrada má 204 m2. PENB: D 157 kWh/m2 za rok.

11 600 000 Kč

ROSICE, BRNO-VENKOV
Rustikální samostatně stojící vila 6+kk s prostornou 
zahradou 1 500 m² a garáží pro 2 auta, zateplený, 

krb, KL včetně spotřebičů, terasa, kolaudace r. 2011, 
nízké náklady. PENB: B 110 kWh/m2 za rok. 

8 250 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DTEI www.realcity.cz/rc/DVLP www.realcity.cz/rc/DURB www.realcity.cz/rc/DV1A

VIDEOPROHLÍDKA

BRNO-ŽEBÉTÍN
Krásný RD 5+1 s dvojgaráží s okrasnou zahradou, 

venkovním bazénem, wellness s vířivkou, saunou a 
vinným sklepem, krb, kompletně podsklepen. PENB: 

C 117 kWh/m2 za rok.
15 600 000 Kč

třída Kpt. Jaroše 28, 602 00 Brno      tel.: +420 800 888 979      mobil: +420 733 525 123      info@ambienten.cz

BRNO-SOKOLNICE
Samostatně stojící RD 5+kk s terasou a dvojgaráží, 
2.NP nadstand. UP 400 m2, CP pozemku 980 m2,

udržovaná zahrada, zateplený, KL včetně spotřebičů, 
krb, 1.NP bezbariérový. PENB: G.

10 538 467 Kč

BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC
Koncový rohový RD s upravovanou vzrostlou 

krásnou zahradou. CP pozemku 582 m2, UP 300 m2, 
ZP 115 m2, zahrada 467 m2, absolutní 

soukromí, výhodná investice. PENB: G.
9 320 000 Kč  

RD POPŮVKY, BRNO-VENKOV 
Prostorný řadový 6+kk v nové zástavbě, garáž + 
další park.stání pro 3 auta, opl.zahrada 166 m2, 
zastřešená terasa 32 m2. CP pozemku 330 m2, 

r. 2016 kompl.rekonstrukce. PENB: G.
6 100 000 Kč   

www.realcity.cz/rc/DVQL

www.realcity.cz/rc/DVPK

BRNO-ČERNÁ POLE
Velmi útulná 2.podlažní vilka 4+kk po kompl. rek., ZP 

123 m2, UP 162 m2, OP 99 m2, obestavěný 
prostor 1 060 m3, CP pozemku 405 m2. Vhodná 

k bydlení i k sídlu fi rmy. PENB: C 122 kWh/m2 za rok.
13 400 000 Kč

BRNO-ČERNÁ POLE
Luxusní 3.NP vila 5+kk po kompl.rekonstrukci 

s okras.zahradou a dvojgaráží. CP pozemku činí 518 
m2, UP domu je 300 m2, ZP domu 256 m2, 

PP 225 m2. PENB: C 117 kWh/m2 za rok.
15 840 000 Kč

BRNO-PISÁRKY
Samostatně stojící prvorepubliková vila 

s nádherným výhledem na Petrov a Špilberk. CP 
pozemku 1 138 m2, soukromí, v r. 2003 rekonst., 

garáž, terasa, zimní zahrada, zahr. altán.PENB: G.
Informace v RK

www.realcity.cz/rc/DVPJ

BRNO-KOHOUTOVICE
Prostorný, pěkný RD 6+kk s dvojgaráží 

po kompletní rekonstrukci v těsné blízkosti lesa, 
terasa, zahrada, krb CP pozemku 350 m2, 

UP 250 m2, ZP 173 m2. PENB: D 114 kWh/m2 za rok.
Informace v RK

www.realcity.cz/rc/DURDwww.realcity.cz/rc/DV9S
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http://www.realcity.cz/rc/DURC
http://www.realcity.cz/rc/DTEI
http://www.realcity.cz/rc/DVLP
http://www.realcity.cz/rc/DURB
http://www.realcity.cz/rc/DV1A
http://www.realcity.cz/rc/DVQL
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