
RODINNÉ BYDLENÍ V BYTECH S BAZÉNEM A ZAHRÁDKAMI
Více na www.chrliceplace.cz, lince zdarma 800 442 442 nebo na str. 29

CHRLICE
place

BRNO A JIŽNÍ MORAVA

7 | od 15. 5. do 4. 6. 2017

V těsné blízkosti brněnské přehrady, 
nádherné výhledy, dispozice 6+KK, garáž, 

UP 420 m2, poz. 1 988 m2. Nadstand. 
společenské zázemí a wellness zóna 
(bazény, sauny, whirpool, posilovna, 

venkovní altán, posezení u grilu). Více 
info: mazura@minimal-reality.cz

MINIMAL REALITY Tel.: 603 891 261

Velkoryse řešený 
sruboVý dům

www.realcity.cz/rc/dy6y

V Á Š  D L O U H O L E T Ý  P R Ů V O D C E  S V Ě T E M  R E A L I T  W W W . R E A L C I T Y. C Z



Více než 95 % 
bytů prodáme 
do 14 dnů!

Chci prodatza nejlepší
cenu

800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

Prodejte s námi 
svůj byt rychle 
a bezpečně i Vy

My najdeme prověřeného kupce 
a Vy získáte z prodeje svého bytu 
nejvyšší možnou cenu!

Michal Chemišinec - specialista na nábor bytů v Brně a okolíwww.realspektrum.cz

nastavíme správnou prodejní cenu

připravíme perfektní prezentaci

oslovíme klienty z vlastní databáze    

inzerujeme na všech hlavních realitních serverech

vyhotovíme veškeré smluvní dokumenty vč. kupní smlouvy

zařídíme kupujícímu úvěr na bydlení 

zajistíme bezpečnou úschovu kupní ceny u advokáta

postaráme se o převod vlastnictví i družstevního podílu

vyřídíme potřebné formuláře pro úřady a banky 

podáme návrh na vklad do KN

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

významných asociací



800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

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

významných asociací

• prostorná rekreační chata s větším pozemkem 1 052 m² 
• nemovitost je ve výborném stavu s možností okamžitého 
užívání• krásné lesnaté prostředí Hornosvratecké vrchoviny

N/RSB/16372/17 1 150 000 Kč

ZDĚNÁ CHATA, KUNŠTÁT NA MORAVĚ

• pronájem slunného bytu 3+1 po rekonstrukci • jeho součástí 
je balkon orientovaný do zahrady s výhledem na vilu Tugendhat
• elekronické zabezpečení , vlastní plynový kotel

N/RSB/16385/17 17 900 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTŮ 3+1, BRNO - ČERNÁ POLE

• větší stavební pozemek vhodný pro výstavbu jednoho nebo více 
rodinných domů • celková výměra 3 237 m² • pěkná lesnatá loka-
lita severním směrem od Brna • výborná dostupnost

N/RSB/16255/17 1 000 Kč/m²

STAVEBNÍ POZEMEK, BOŘITOV

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

N/RSB/15060/15 910 000 Kč

NADSTANDARDNÍ CHATA, ŽĎÁREC

• pronájem nových nezařízených bytů 1+kk až 2+kk • kompletně
vybavené kuchyňské kouty vč. myčky na nádobí a lednice 
• v přízemí domu se nachází prodejna potravin Brněnka

N/RSB/16295/17 Cena: info v RK

LUXUSNÍ BYDLENÍ U MORAVSKÉHO NÁMĚSTÍ

• převod družstevního podílu k bytu 80,3 m² vč. balkonu • šatna, 
komora, vlastní plynový kotel • cihlový dům nedaleko zastávky 
IDS • bezplatný převod do OV v roce 2023

N/RSB/16269/17 3 000 000 Kč

PŘEVOD BYTU 3+KK, KUŘIM

• podsklepený dům se stodolou a větším pozemkem • dobrý 
stav s nutnou modernizací • krásná lesnatá lokalita na hranici 
CHKO Moravský kras • dům je vhodný k trvalému bydlení

N/RSB/16326/17 1 895 000 Kč

RODINNÝ DŮM, OLOMUČANY

• řadový, částečně podsklepený rodinný dům 5+1 s větším 
pozemkem • po částečných rekonstrukcích • možnost rozšíření 
o půdní vestavbu • klidná lokalita jižně od Brna

N/RSB/16099/16 3 750 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PŘIBICE

• družstevní podíl k velmi pěknému bytu 45,5 m² • jižně 
orientovaný byt je po zdařilé rekonstrukci • oddělená koupelna a 
WC, sklep • devitípodlažní revitalizovaný dům 

N/RSB/16267/17 2 450 000 Kč

PŘEVOD BYTU 2+KK, BRNO - N. LÍSKOVEC

• větší stavební pozemek vhodný k výstavbě tří rodinných domů 
a jednoho bytového domu • veškeré inženýrské sítě jsou 
na hranici pozemku • celková výměra 6 136 m²

N/RSB/16331/17 1 000 Kč/m²

STAVEBNÍ POZEMKY, KANICE

• starší rodinný dům 1+1 s hospodářskými stavbami • dům je 
vhodný ke kompletní rekonstrukci nebo demolici a následnému 
využití jako stavební místo • výměra pozemku 499 m²

N/RSB/16373/17 495 000 Kč

RODINNÝ DŮM, KLOBOUKY U BRNA

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

N/RSB/15946/16 3 400 000 Kč

RODINNÝ DŮM, OŘECHOV

G G

Neplatíte daň 
z nabytí 

Neplatíte daň 
z nabytí 

Cena: info v RK www.domyvranov.cz

• výstavba čtyř moderních domů s vlastní garáží • prostorné třípodlažní domy 
o velikosti 4+kk splňují vysoké nároky na klidné rodinné bydlení • užitná 
plocha 186 m², pozemky 218 m² až 317 m² • krásná lesnatá lokalita na severní 
hranici Brna

Rodinné domy Vranov u Brna B

• výstavba nových bytů 1+kk a 2+kk jen 10 minut od centra Brna • dva bytové domy se společným zatravněným dvorem • většina bytů 
je vybavena balkonem nebo terasou • možnost dokoupení sklepní kóje a krytého parkovacího místa • dokončení 5/2018

www.rezidencealfabeta.cz Cena již od 2 749 000 Kč

REZIDENCE ALFA&BETA

• velmi pěkný rodinný dům 3+1 s větším pozemkem o výměře 2 264 m² • částečně podsklepený  dům je v dobrém technickém stavu 
a je možné ho rozšířit o půdní vestavbu • krásná lesnatá lokalita na úpatí Drahanské vrchoviny jen 6 km severovýchodně od Vyškova

N/RSB/16344/17 2 950 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PUSTIMĚŘ
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Poslední volné
byty

Neplatíte
provizi



DĚLÁME REALITY JINAK, NA NÁS SE MŮŽETE SPOLEHNOUT, VŽDY STOJÍME ZA SVÝM KLIENTEM.

Brno_249_04

  

800 400 237

REALITNÍ CENTRUM

Přijedeme k Vám

VOLEJTE 
ZDARMA

www.patreal.cz

 

Riegrova 1, Brno-Královo Pole 612 00

Tel.: 541 245 579, Mobil: 774 859 998 Přijedeme k VámPřijedeme k VámPřijedeme k Vám

facebook.com/patreal.cz

www.patreal.cz

   

   

   

   

   

 OV 3+1, ul. Slámova, 2.p., CP 78 m2, balkón, po GO, 
garáž. 

 OV 2+1, ul. Božetěchova, CP 59 m2, 3 NP, balkón, 
výtah. 

 Pronájem bytu 4+kk/2x T, CP 110 m2, 4.NP/4, část. 
vybavený, 2x park. místo,  2 km od Brna. 

 NS RD 7+1, sam. stoj., dvougaráž, CP poz. 1061 m2, 
možnost vlast. výběru úprav v interiéru. 

 Dvougenerační RD 3+1/ 4+1, podsklepený, CP poz. 
1790 m2, 2x garáž, hospod. budovy, zahrada. 

 Chata v zahr. osadě, Sadová, poz. města 400 m2,  
elektř., studna nedaleko. Krásné klidné místo. 

 Byt 3+1 

 Byt 2+1 

 Byt 4+kk 

 Dům 

 Dům 

 Rekreační objekt 

  BRNO-ČERNOVICE 

BRNO-KRÁLOVO POLE 

OSTOPOVICE 

ŠEBROV-KATEŘINA 

DUKOVANY 

BRNO-KRÁLOVO POLE 

 www.realcity.cz/rc/  DY9Y 

 www.realcity.cz/rc/  DY9U 

 www.realcity.cz/rc/  DY86 

 www.realcity.cz/rc/  DY83 

 www.realcity.cz/rc/  DY82 

 www.realcity.cz/rc/  DY8Q 

 4 000 000 Kč 

 3 000 000 Kč 

 17 000 Kč/měs. 

 7 826 462 Kč 

 3 000 000 Kč 

 140 000 Kč 

 608 645 164 

 777 764 160 

 608 645 164 

 608 764 166 

 777 764 160 

 608 859 992 

 08580 

   08571 

   08560 

   08558 

 08575 
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 OV 2+kk, ul. K Babě, bezbariérový, 4.NP, 2 x balkón, 
CP 69 m2.   

 OV 2+1, ul. Jihlavská, CP 61 m2, 2.NP, cihla, nedaleko 
Campusu. 

 RD 5+1, sam. stoj., dvougaráž, zahrada 569 m2, CP 
718 m2, bazén, atraktivní lokalita. 

 RD sam. stoj., po GO, bazén, garáž, vjezd, zahrada, 
vinný sklep, CP 892 m2. 50 km od Brna. 

 Po GO v rekr. obl. 50 km  od Brna, 2x kachl. kamna, 
sam. stoj., zahr. 698 m2 v blízkosti sjezdovka. 

 Zavedená trafi ka na lukrativ. a frekventovaném místě. 
Prodává se vč. vybavení. Elektř. zavedena. 

 Byt 2+kk 

 Byt 2+1 

 Dům 

 Dům 

 Chalupa 5+1 

 Komerční objekt 

BRNO-MEDLÁNKY 

BRNO-BOHUNICE 

BRNO - ŘEČKOVICE 

JEVÍČKO 

STUPAVA 

BRNO-KRÁLOVO POLE 

 www.realcity.cz/rc/  DXZT 

 www.realcity.cz/rc/  DVTF 

 www.realcity.cz/rc/  DRKF 

 www.realcity.cz/rc/  DY84 

 www.realcity.cz/rc/  DXZS 

 www.realcity.cz/rc/  DY8O 

 3 900 000 Kč 

 2 850 000 Kč 

 10 500 000 Kč 

 5 200 000 Kč 

 1 920 000 Kč 

 100 000 Kč 

 608 764 166 

 608 764 166 

 608 764 166 

 775 764 765 

 777 764 160 

 777 764 160 

   08513 

   08468 

   08306 

 08561 

   08540 

   08574 
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 OV 3+1, ul.Družstevní, cihla, 69 m², 2.NP, balkon, 
šatna, sklep. 

 OV 1+1, ul. Vavřinecká, CP 32 m2, NP 7, lodžie, výtah. 

 Prvorepubliková vila se třemi byty, ul. Mezníkova, ba-
zén, zahrada, vjezd. Žádaná rezidenční čtvrť. 

 Dvougenerační novostavba lux. RD,  2 x 3+1, k 
dokončení fasády, 5 km od Brna.  

 Dvoupodlažní chalupa, okr. Svitavy, krbová kamna, 
obec. vod., septik, CP poz. 572 m2. 

 Pozemek určen ke kom. výstavbě, CP  792 m2, ul. š. 30 
m, délka cca 36 m. IS na hranici pozemku.  

 Byt 3+1 

 Byt 1+1 

 Dům 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Pozemek 

BRNO-ŘEČKOVICE 

BRNO-KOMÍN 

BRNO-ŽABOVŘESKY 

TROUBSKO 

JEDLOVÁ 

SLOUP 

 www.realcity.cz/rc/  DVTE 

 www.realcity.cz/rc/  DY9V 

 www.realcity.cz/rc/  DY8N 

 www.realcity.cz/rc/  DX7L 

 www.realcity.cz/rc/  DXZR 

 www.realcity.cz/rc/  DXY6 

 3 430 000 Kč 

 1 990 000 Kč 

 9 900 000 Kč 

 5 450 000 Kč 

 890 000 Kč 

 600 000 Kč 

 608 645 164 

 775 764 765 

 608 764 166 

 608 764 166 

 608 764 166 

 777 764 160 

 08466 

   08572 

   08482 

 08534 

 08511 
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 OV 3+1, ul. Veletržní, bezbariérový, CP 68 m2, 5. p./11, 
zděné jádro, balkón. 

 OV 1+kk, ul. Spolková, CP 41 m2, 4NP/6, výtah, 
balkón. 

 NS RD 4+1, sam. stoj., garáž, CP poz. 1776 m2, 
možnost vlast. výběru úprav v interiéru. 

 RD novostavba, kvalitní mat., možnost vlastního 
dokončení, 20 km od Brna. Cena k jednání. 

 Chata se zahradou v obci Ostopovice, CP poz. 675 m2. 

 Dva st. poz. CP 803 m2 a 677 m2 ul. š. 23 m, IS na 
hranici pozemků. 

 Byt 3+1 

 Byt 1+kk 

 Dům 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Pozemek 

BRNO- STŘED 

BRNO-ZÁBRDOVICE 

   ŠEBROV-KATEŘINA 

IVANČICE-NĚMČICE 

OSTOPOVICE 

KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ 

 www.realcity.cz/rc/  DXE2 

 www.realcity.cz/rc/  DXZV 

 www.realcity.cz/rc/  DY8P 

 www.realcity.cz/rc/  DXZY 

 www.realcity.cz/rc/  DXZU 

 www.realcity.cz/rc/  DY9Q 

 3 250 000 Kč 

 1 890 000 Kč 

 7 911 350 Kč 

 3 870 000 Kč 

 390 000 Kč 

 799 Kč/m² 

 608 645 164 

 608 645 164 

 608 764 166 

 777 764 160 

 777 764 160 

 777 764 160 

   08492 

 08549 

   08559 

 08553 

 08548 

 08577 

G

BG
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800 400 237

REALITNÍ CENTRUM

Přijedeme k Vám

VOLEJTE 
ZDARMA

www.patreal.cz

 

MÁTE PRAXI V REALITNÍ ČINNOSTI?
STAŇTE SE I VY ČLENEM ÚSPĚŠNÉHO TÝMU! Přijedeme k VámPřijedeme k VámPřijedeme k Vám

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu BYSTRC-LESNÁ-ČERNÁ POLE-
KRÁLOVO POLE - ŽABOVŘESKY - ŠTÝŘICE 

•  Chatu na vlastním pozemku Brno a okolí, okr. Blansko, Vysočina

•  Hledám RD Řečkovice, Královo pole, Žabovřesky, Komín, Černá Pole do 15 mil. Kč

•  Hledám byt 2+1, 3+1 Komín, Jundrov, Kohoutovice, Bohunice, Bystrc, Lesná

•  Hledám byt OV 1+1 Bystrc, Medlánky, Řečkovice, Žabovřesky, Komín, Kr. Pole

•  Celoročně obyvatelnou chatu Tišnovsko, Blanensko, jižní Morava

  “Ptejte se mě na co chcete, 
rád Vám na vše odpovím.”

“Nechceme být největší, 
chceme být nejlepší.”

Jaroslava WISZOVÁ

 +420 608 764 164 j.wiszova@patreal.cz

Jaroslav ŠLEZINGR

 +420 608 764 166 j.slezingr@patreal.cz

•   Vykupujeme bytové jednotky všech velikostí v Brně

•   Hledáme velkometrážní nadstandardní bytové jednotky v Brně nad 100 m2

•   Vícegenerační dům nebo menší nájemní dům v Masarykově čtvrti, Komíně, 
Černých Polích, Žabovřeskách, Pisárkách, Králově Poli, Jundrově

•   Rodinné domy, vily ve vyšších cenových relacích v Kr. Poli, Řečkovicích, 
Medlánkách, Komíně, Žabovřeskách, Jundrově, Černých Polích apod.

•   Pro naše klienty s hotovostí hledáme stavební pozemky v Brně a okolí 

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu ŠLAPANICE-CHRLICE-MODŘICE 

•   Byty všech velikostí – Adamov, Ivančice, Rousínov, Vyškov

•   Pro naše solventní klienty hledám pronájmy bytů všech velikostí v Brně

•   Hledám RD se zahradou, Šlapanice, Podolí, Jiříkovice, Bedřichovice, Prace a okolí 

•   Hledám RD nebo celoročně obyvatelnou chatu u Novomlýnských nádrží

•   Rekr. chatu s el. +vodou, na vlastním pozemku v okolí Brna do 2,5 mil.

•   Zahrádky s chatkou i bez, kdekoli v Brně a okolí, i bez IS

“Líná huba, holé neštěstí.”

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu BRNO-STŘED, ŽIDENICE-   
JULIÁNOV-KOHOUTOVICE-BOHUNICE

•   Byt 2+kk, Bohunice, St. Lískovec, Kamenný Vrch, Líšeň, Vinohrady 

•   Novostavby bytů všech velikostí v Nových Medlánkách, Ivanovicích, Bystrci

•   Novostavbu sam. stoj. RD s garáží, v Brně a blízkém okolí do 10 mil. Kč

•   Rekreační chatky nebo zahrady v Brně Bystrci, Jundrově, Komíně 

•   Rodinné domy k rekonstrukci či demolici kdekoli v Brně a blízkém okolí

“Chtít nestačí, je potřeba 
pro to něco udělat.”

Dita HOLASOVÁ

 +420 774 859 998 d.holasova@patreal.cz

Janette KLÍČNÍKOVÁ

 +420 608 645 164 j.klicnikova@patreal.cz

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu ŘEČKOVICE-MEDLÁNKY–KOMÍN-
JUNDROV–ŽEBĚTÍN

•   Byty v Kuřimi všech velikostí k prodeji i pronájmu pro evidované klienty 

•   RD po opravách v okolí do 20 km od Brna, nutnost zahrady do 6. mil.

•   RD se zahrádkou dispozice 2+kk až 4+1 kdekoli v Brně a okolí

•   Komfortní chata Tišnov, Blansko, Kunštát, Boskovice, Letovice, Ivančice, Želešice

•   Stavební pozemek nebo RD sever Brna do 10 mil. Kč

•   Zděné byty velkometrážní i před rekonstrukcí v centru Brna a blízkém okolí

“Když se chce, všechno jde.“

Markéta OTOVÁ

 +420 775 764 765 m.otova@patreal.cz

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu SLATINA-LÍŠEŇ-VINOHRADY-
HUSOVICE-KAMENNÝ VRCH-STARÝ LÍSKOVEC-NOVÝ LÍSKOVEC

•   Byt 2+1, 3+1, 3+kk Ivančice, Bystrc, Komín, Lesná, Jundrov, Č. Pole, Řečkovice

•   RD i před rekonstrukcí kdekoliv do 50 km od Brna do 2 mil. Kč

•   RD 3-4+1 se zahradou, do 30 km od Brna, do 3,5 mil. Kč

•   Hledám RD ideálně Brno jih, zahrada, soukromí, do 6.5 mil. Kč

•   Byt 3-4+1 Řečkovice, Bystrc, Medlánky, Lesná, Kohoutovice, Žebětín do 5 mil. Kč 

•   Zem. usedlost (příp. větší chalupa) i k rekonstrukci do 50km od Brna

 “Zrozena k jízdě.”

Ing. Pavlína HOJECKÁ

 +420 777 764 160 p.hojecka@patreal.cz

 Neobávejte se exkluzivní smlouvy,
obávejte se jen špatně vybrané realitní kanceláře.

Životopis zasílejte 
na d.holasova@patreal.cz

Životopis zasílejte na d.holaso-
va@patreal.cz
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MIcHaela ŠoPÍKoVÁ 
Jednatel společnosti

602 583 853 
m.mackova@credoreal.cz

JSeM TU Pro VÁS VÍce  
JaK 19 leT, ProTo 
POTŘEBUJETE-LI PORADIT  
S PRODEJEM ČI PRONÁJMEM, 
NEVÁHEJTE MI ZAVOLAT!

eMIlIe MacKoVÁ 
Vedoucí odborný poradce architektury  
a stavebnictví

774 88 33 00 
e.mackova@credoreal.cz

RÁDA VÁM POMOHU NEJENOM 
S PRODEJEM VAŠEHO RD! JSEM 
TU PRO VÁS 17 LET!

SIMONA HARÁKOVÁ 
Asistentka prodeje  
a pronájmu nemovitostí

774 883 390 
s.harakova@credoreal.cz

zaVoleJTe MI KdYKolIV, 
rÁda VÁM PoradÍM S VaŠIM 
PRONÁJMEM BYTU NEBO 
DOMU!

JAKUB LITERA 
Real estate broker

607 068 342 
j.litera@credoreal.cz

SPECIALISTA NA PRONÁJMY 
A PRODEJE BYTŮ A KOMERCE. 
JSeM TU Pro VÁS KdYKolIV 
BUDETE POTŘEBOVAT!

Marcela elŠÍKoVÁ 
Real estate broker

774 88 34 92 
m.elsikova@credoreal.cz

JSeM TU Pro VÁS VÍce 
JAK 12 LET, NABÍDNĚTE 
SVOU NEMOVITOST 
PROFEISONÁLOVI!

PRONÁJMY 1+KK AŽ 2+KK BRNO-STŘED 
Ulice Lidická. Novostavby bytů s terasami i bez, vybavené 

KL se spotřebiči, krásné koupelny ve všech bytech. 
Nabízíme velký výběr bytů, klíče v RK!

od 10 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 2+1 BRNO-STŘED
Ulice Anenská. CP 60 m2, výborná dostupnost,  

majitel upřednostňuje studenty. Služby 2 200 Kč měsíčně. 
Volný od 1.7.2017, klíče v RK!

11 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 1+KK BRNO-STŘED
Ulice Nové Sady. Jedná se o centrum Brna, možno zajistit 

parkování za poplatek. Vybavený, krásný o CP 50 m2. 
Služby 1 500 Kč měsíčně.  Volný ihned, klíče v RK!

9 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 1+KK BRNO
Židenice, ulice Svatoplukova. Klidná část obce.  

CP 23m2, cihla. Byt je zařízen a volný od 3.6.2017.  
Cena včetně služeb!
9 000 Kč/měs.

PRODEJ  OV 1+KK/B BRNO
Ulice Spolkova, krásný, cihlový  byt s výhledem na Brno. 
CP 40,5 m2. Byt je po kompletní rek., měsíční náklady  

3 691 Kč vč. záloh na elektřinu. Klíče v RK!
2 190 000 Kč

OV 2+1 ČESKÁ U BRNA
Krásný, cihlový byt se zaskl.lodžií a výhledem na okolní 
lesy o CP 51m2. Bydlení v této lokalitě nabízí výbornou 

dostupnost s Brnem a zároveň spojení s přírodou.
2 999 000 Kč

OV 3+1 SLAVKOV U BRNA
Pěkný byt s balkónem o CP 67 m2. Byt je volný ihned  
a nachází se přímo u zámeckého parku a golfového 

hřiště. Doporučujeme i jako investici!
2 500 000 Kč

KOMERČNÍ POZEMEK ŽDÁNICE
Okr. Hodonín, CP 2 265 m2. U pozemku jsou z jedné 
strany RD, z druhé průmyslová zóna. Možno postavit  

ubytovnu, obchod atd. Výborná investice, doporučujeme!
160 Kč/m2

PRODEJ RD 3+1 ROUCHOVANY
Okres Třebíč, zahrada, CP 1 256 m2, z toho ZP 438 m2. K 

dobu patří dvůr, dílna, sklad, stodola a zahrada.  
Klíče v RK!

550 000 Kč

ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST PROSTĚJOV
CP 26 700 m2. Vhodné pro chov koní, dobytka, atd.  

Na pozemku jsou dvě budovy, bývalá RD a hospodářská 
budova. Doporučujeme jako investici!

1 350 000 Kč

PRODEJ CHATY 2+1 U BLANSKA 
Sam. stojící chata v nádherném prostředí, 3km od Blan-

ska. CP chaty a pozemku v OV 80 m2. Okolní pozemky lze 
pronajmout. Pstruhová voda 100metrů, klíče v RK!

750 000 Kč

HÁJENKA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Samostatně stojící chata v obci Zahrádka, CP 1 357 m2. 
Ihned obyvatelná, na pozemku je chata, chlévy, dílny, 

stodola, sklípek, společenská místnost. Klíče v RK!
2 490 000 Kč

PRODEJ AREÁLU U TŘEBÍČE
Obec Smrk. CP 4 626 m2. Uzavřený komplex s několika 

budovami, vhodný ke skladování, lehké výrobě, 
 ale i výstavbě bytů. Volný ihned!

4 999 000 Kč

PRONÁJEM OBCHODNÍCH PROSTOR BRNO 
Žabovřesky, ulice Stránského (u supermarketu Billa). 

Krásné nebytové prostory o CP 29 m2 s výlohou,  
skládající se ze 2 místností. Volné ihned!

10 000 Kč/měs.

PRONÁJEM GALERIE V CENTRU BRNA
Přenechání nájemní sml. na krásnou, reprezentativní 

galerii na ul. Josefská o CP 193 m2. Součástí galerie je  
i byt. Jedná se o jednu z nejrušnějších pěších zón v Brně. 

13 124 Kč/měs.

PRONÁJEM GARÁŽOVÝCH STÁNÍ 
Brno-Veveří, ul. Minská. Jedná se o garáž pro méně aut, 

vše je střežené a ovládání el. vraty. Volné ihned, nabízíme 
po výrazné slevě ! Klíče v RK!

2 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYT 3+KK BRNO
Židenice. Jedná se o novostavbu cihlového bytu  

s velkou terasou. Byt je kompletně vybaven 
 a volný ihned. Bezproblémové parkování.

13 500 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 1+KK BRNO
Ul. Sevastopolská. Velmi hezký byt s balkónem  

o CP 32,70m2. Byt je částečně zařízen a ihned volný. 
Cena včetně služeb, klíče v RK!

8 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 3+KK MASARYKOVA ČTVRŤ
Ulice Neumannova. Krásný byt o CP 73,31 m2, 2x lodžie, 
výhled na celé Brno. Součástí pronájmu je i garáž. Volné 
od 1.6.2017, prohlídky možné kdykoliv! Cena vč. služeb!

14 500 Kč/měs.

PRONÁJEM 4+1 BRNO-ŽIDENICE
Ulice Pechova. Nádherný mezonetový, plně zařízený byt 

se dvěma balkóny o CP 115 m2. Služby 2 900 Kč měsíčně, 
volný od 1.7.2017, prohlídky možné kdykoliv.

16 900 Kč/měs.
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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.

GRand REALCitY - unikátní nejčtenějŠí 
čaSoPiSY S nabídkou Realit v čR

  2 regionální vydání  
  PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY 
  BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

  komplexní přehled o realitním trhu

  3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu

  náklad přibližně 2 miliony výtisků za rok

  téměř 5 milionů čtenářů za rok - nulová remitenda

REALCODE (Jedinečné propojení časopisu s webovým portálem 
www.realcity.cz). Několikanásobné zvýšení dopadu inzerce, 
uživatelsky jednoduchý a uspoří čas zájemci o reality.

Jaro je tu a s ním přichází setí a vý-
sadba různých plodin. tedy pokud 
máte zahrádku a jste vášniví do jejího 
obdělávání. a co všechno by měl dě-
lat správný hospodář, aby měl dobrou 
úrodu?

Více si přečtete ve článku  
na našich webových stránkách  
www.realcity.cz/magazin.

jak PřiPRavit zaHRádku,  
abY vám PřineSla Hojnou úRodu



JAKÁ JE SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU 

S NEMOVITOSTMI V BRNĚ A OKOLÍ? 

I  u  nás rostly ceny nemovitostí rychleji než inflace. 

Za  posledních 5 let stouply ceny hlavně u  residenč-

ních nemovitostí zhruba o třetinu. Průměrná cena bytů 

v Brně se pohybuje kolem částky 50 000 Kč za m2. Jde 

ale o cenu průměrnou. V realitách bude vždy určovat 

tržní cenu nemovitosti hlavně lokalita, stáří, technický 

stav a její konkurenceschopnost. Velký zájem je o no-

vostavby, kterých je v Brně málo. Nejčastěji vyhledáva-

né jsou pak byty, které svým novým majitelům nabízí 

příznivý poměr mezi výši budoucího výnosu z  proná-

jmu a počátečních, vstupních investic. 

ČÍM JE TO PŘESNĚ ZPŮSOBENO?

Hlavní příčinou je obrovská poptávka a historicky nej-

nižší úrokové sazby hypoték. Jak už jsem zmínila, Brno 

má na trhu omezenou nabídku nově postavených bytů.  

Největším hybatelem rychle rostoucích cen byly také 

levné a lehce dostupné hypoteční úvěry. Kromě toho, 

Češi mají zkrátka v oblibě ukládat své peníze do nemo-

vitostí a taky chtějí dobře a hezky bydlet. Koupě nemo-

vitosti je  pro nás jednou z nejjistějších a nejbezpeč-

nějších investic. Lidé v  produktivním věku si investicí 

v podobě pořízení dalšího bytu chtějí pojistit budoucí 

alternativní příjem. Nákup nemovitosti prostřednictvím 

hypotečního úvěru a  její následný pronájem považují 

za efektivní způsob i ti, kteří si chtějí zabezpečit určitou 

životní úroveň na důchod. 

JAKÉ JSOU ZMĚNY V POSKYTOVÁNÍ 

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ A DOTKNOU SE NĚJAK 

REALITNÍHO TRHU? 

Česká národní banka vydala s  platností od  letošního 

dubna určitá doporučení, která mají poskytování 

hypotečních úvěrů výrazně zpřísnit. Tvrdší pravidla 

začínají pociťovat někteří zájemci o bydlení a půjčky už 

nyní. Banky přestaly půjčovat víc než je 90 % hodnoty 

nemovitosti. Hypoteční úvěry ve  výši mezi 80 % až 

90 % ceny nemovitostí mohou být uděleny maximálně 

15 % žadatelů o nové hypotéky.  Pro větší část klientů 

bez dostatečného množství vlastních prostředků bude 

pořízení bydlení pomocí hypotéky mnohem hůře 

dostupné. Na přelomu tohoto roku začalo také pomalé 

navyšování samotných úrokových sazeb. Finanční 

a hypoteční analytici se celkem shodují, že tato přísnější 

opatření se můžou dotknout poměrně velké části trhu 

a  mít za  následek nižší poptávku po  nemovitostech, 

než tomu bylo doteď, a  zpomalení růstu cen. Navíc, 

na  konečné schválení čeká také novela zákona 

o ČNB, která by mohla platit již od letošního léta. Podle 

ní by ČNB měla pravomoc nejen doporučovat, ale 

nekompromisně nařizovat a mít možnost regulovat trh 

s úvěry a zamezit jeho přehřátí.  

VAŠE KANCELÁŘ LETOS OSLAVÍ 10LETÉ VÝROČÍ  

PŮSOBNOSTI  NA BRNĚNSKÉM TRHU. ČÍM SE 

MŮŽETE POCHLUBIT NEBO CO VÁM DĚLÁ  

PŘI VAŠÍ PRÁCI  RADOST? 

Jsem ráda, že fungujeme úspěšně a naše kancelář je 

vybudována na  pevných základech a  stabilním týmu 

lidí, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Vždy se nám 

dovoláte, nemáme totiž tisíce zakázek, a proto se mů-

žeme plně a  osobně věnovat všem našim klientům. 

Snažíme se být pro každého klienta spolehlivým part-

nerem a jde nám o dobré vztahy. Jsme si vědomi toho, 

že pro řadu lidí je prodej vlastního domu nebo bytu ži-

votní událostí a k tomu patří určitá míra nejistoty a ner-

vozity. Vybíráme třeba zákazníkům makléře, který je 

provádí celým procesem tak, aby si lidsky porozuměli. 

Ano, i to je na našem řemesle umění. Dávat lidi dohro-

mady tak, aby to bylo příjemné pro všechny strany.

Také neustále hledáme nové možnosti a kromě oslo-

vování zájemců z vlastní databáze, inzerce nemovitostí 

na realitních serverech a v kvalitních, specializovaných 

tištěných mediích s širokou distribucí, využíváme i mo-

derní prezentace nemovitostí pomocí videoprohlídek 

a  jejich sdílení na  sociálních sítích. S  jistotou se nám 

potvrdilo, že taková forma prezentace nemovitostí 

ušetří čas  mnoha lidem, majitelům nemovitostí i zájem-

cům. Vždy se snažíme dělat maximum pro klid a  po-

hodlí našich klientů.

realitní kancelář  měSíce

ceny nemovitostí neustále stoupají 
ZPříSNěNí PoDmíNeK HyPoTéK TeNTo TreND JISTě ZměNí

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

ceny nemovitostí v  ČR rostly v  minu-
lém roce vůbec nejrychlejším tempem 
v rámci celé eu a přesáhly dokonce své 
maximální hranice z  doby ekonomické 
konjunktury roku 2008. Hlavním důvo-
dem byla výrazně převyšující poptávka, 
zájem o  nákup nemovitostí a  omezená 
nabídka realit na  trhu. Rok 2017 přinesl 
změny v  podobě zpřísnění a  navyšují-
cích se úroků u hypoték, které by měly 
trh s nemovitostmi ochladit. 

UNICAREAL  
SVÝM KLIENTŮM NABÍZÍ

 Profesionální realitní služby

 Výkupy nemovitostí

 řešení exekucí

 Kompletní právní servis

 Advokátní úschovu peněz

 Znalecké posudky

  Průkaz energetické  

náročnosti

 Homestaging

 Vyklízení nemovitostí

 Přepisy energií

 Daňové přiznání

 odborné konzultace

  profesionální  

video prohlídky nemovitostí

 Zajišťujeme financování  

valerie magić 
majitelka společnosti

UNICAREAL S.R.O.
roubalova 4 
602 00  Brno

tel.: +420 541 211 876 
GSm: +420 774 740 345

www.unicareal.cz 
www.facebook.com/Unicareal
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   Řadový dům 3+1 s možností rozšíření, ul. Jemelkova, 
ihned volný. 

  VILKA STARÝ LÍSKOVEC 

 3 350 000 Kč  774 293 326   
 01436 

 Podsklepená zděná chata 4x4 m s přístavkem, CP: 
1 882 m2, vysázeny ovocné stromy, pouze elektřina.

   ZDĚNÁ CHATA POUZDŘANY 

  590 000 Kč  774 740 347   
 01400 

   

 Pěkný, nadstandardně zrekonstruovaný byt s lodžií, ul. 
Mikulčická, 6.p./6, dům po revitalizaci. 

DB/OV 3+1 SLATINA 

 3 250 000 Kč  774 740 363   
 01421 

   VIDEO 

 Novostavba samostatně stojící, stylové restaurace se 
zavedeným jménem, se 2 byty a velkým technickým 
zázemím, zajímavá investice. 

 RESTAURACE S BYDLENÍM HABROVANY 

 7 900 000 Kč  774 293 326   
 01398 

   VIDEO 

 Sam.stojící, luxusní nízkoenergetický dům v  klidné 
lokalitě blízko zámeckého parku, CP: 645 m2. 
 

 VILA 6+KK VALTICE 

 5 800 000 Kč  774 740 345   
 01330 

   

 Samostatně stojící, přízemní dům 3+1 se zahradou, 
bazénem a vinným sklepem, CP: 2418m2. 

NOVOSTAVBA VALTICE - ÚVALY 

 5 350 000 Kč  603 856 372   
 01416 

   

 Krásný dům 5+1 po kompletní rekonstrukci s velkým 
pozemkem, ihned volný, CP: 2 400 m2 

RD DRYSICE 

 3 250 000 Kč  606 332 902   
 01442 

   

 Rodinný dům s garáží po částečné rekonstrukci v obci 
Lipovec, CP: 470 m2 

RD LIPOVEC 

 69 000 Kč  774 740 347   
 01378 

   VIDEO 

 Vila v nejvyhledávanější lokalitě Černých Polí, ulice 
Muchova, v blízkosti vily Tugendhat, 2 bytové jednotky, 
garáž, CP: 403 m2.  

 SAMOSTATNÁ VILA ČERNÁ POLE 

 Informace v RK  739 085 315   
 01328 

   

 Byt v OV s balkonem, CP: 57 m2, 4.NP/4 v kompletně 
zrevitalizovaném domě. Byt ve standardu. 

CIHLOVÝ BYT 2+1 ŘEČKOVICE 

 2 490 000 Kč  774 740 346   
 01380 

   VIDEO 

 Prostorný byt 119 m2 s balkonem v secesním domě, 
3.NP/5 bez výtahu  s luxusním výhledem na Botanick-
ou zahradu a hrad Špilberk. 

 CIHLOVÝ BYT  3+KK V CENTRU 

  5 000 000 Kč  739 085 315   
 01148 

   VIDEO 

 Dům po nedávné kompletní rekonstrukci v r. 2013 
v Lažanech, okr. Blansko, CP: 1 008 m2, ideální k pod-
nikání, provozovna či sídlo fi rmy. 

 KOMERČNÍ NEMOVITOST LAŽANY 

  4 600 000 Kč  608 402 850   
 01392 

   VIDEO 

 Architektonicky zajímavý, samostatně stojící dům 
4+kk, velká zahrada s krásným výhledem 1 755 m2, 
Bystrc - Pod Mniší horou. 

 PASIVNÍ VILA BRNO 

 15 000 000 Kč  774 740 346   
 01388 

   VIDEO 

 Dům 3+1 se zahradou a garáží, letní kuchyní ve dvoře 
a možností rozšíření, CP: 706 m2.

 RD S GARÁŽÍ MODŘICE 

  5 250 000 Kč  739 085 315   
 01419 

   

 Samostatně  stojící zděnná chata okr. Žďár nad 
Sázavou, CP 314m2.

CHATA VELKÉ DÁŘKO 

  2 490 000 Kč  774 740 346   
 01431 
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 Krásný byt 4+kk s podílem zahrady a komerčních 
prostor, CP: 154 m2  

OV 4+KK BRNO OBŘANY 

 6 250 000 Kč  608 402 850   
 01425 
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Společnost Unicareal s.r.o. má řádně uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti 
realitní kanceláře a pojištění odpovědnosti podnikatelů Komplex. www.unicareal.cz

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

David
Kšica
608 402 850

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



aktuálně z regionu … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Služby realitních kanceláří se za poslední roky významně změnily. Když najdete tu pravou, splní vám téměř vše, co vám na očích uvidí. Často 

i bez příplatku v ceně standardní provize. Naprosto běžný je dnes např. právní i finanční servis, který lze často odbavit přímo v realitní kance-

láři. Snaha poskytnout klientovi komplexní servis vede k dalšímu rozšiřování nadstandardních služeb, které jistě oceníte.

NejČaStější Služby RK
V praxi nejčastěji služby rK, za které náleží společnosti 
provize, zahrnují inzerci a s ní spojené poplatky, sehnání 
kupce nebo nájemce, právní služby a tedy vypracování 
smluv. Co v ceně nemusí být zahrnuto, je například plat-
ba za odhad ceny nemovitosti pro určení daně z převo-
du nemovitosti. Ten dělá znalec s  takzvaným kulatým 
razítkem, který není zaměstnancem realitní kanceláře. 
některé realitky mají i toto zajištěno v rámci své provize. 
Vždy je dobré se dobře informovat a ideálně vše nechat 
zanést do smlouvy. 

ÚKlid a homeStagiNg NemovitoSti
zatímco v Americe je tahle služba již poměrně běžnou 
záležitostí, u nás se teprve postupně zabydluje. Úpra-
va interiéru je, jak se ukázalo, pro prodej jednou z nej-
důležitějších. A  proto se stále častěji objevuje facelift 
v nabídce realitních kanceláří, někdy i pod názvem ho-
mestaging. Díky němu se dá nemovitost prodat za vý-
razně vyšší cenu. realitní odborníci to dobře znají a umí 
poradit. 

PojištěNí Nájmu a Kauce? PRoČ Ne!
některé realitní kanceláře aktivně spolupracují také 
s pojišťovnami a nabízí speciální službu - pojištění nájmu 
v rezidenčních projektech. Ve skutečnosti jde o dva roz-
dílné produkty poskytované jedním subjektem, pojištění 
nájmu pro pronajímatele a pojištění kauce pro nájemce.

Při pojištění nájmu si pronajímatel sjednává pojistnou 
smlouvu, která mu zajišťuje, že v případě neplacení ná-
jmu nájemcem obdrží dlužné nájemné od  pojišťovny. 
Pohledávku pak vymáhá po nájemci pojišťovna sama. 

u pojištění kauce si klient platí speciální pojištění, na je-
hož základě obdrží certifikát na  požadovanou částku, 
a není nutné platit kauci. Je to garance majiteli, že oso-
ba je prověřená, a bude-li kauce nutná, uhradí ji pojiš-
ťovna. nájemce se vyhne počátečnímu placení nájmů 
předem a má přehled o tom, jak je s penězi nakládáno. 
Pojistka přes rK vás vyjde výrazně levněji, než kdybyste 
si ji sjednali na vlastní pěst.

PRověřeNí NemovitoSti
Dnes více než kdy jindy záleží při koupi starší nemovi-
tosti na  tom, abyste si ji důkladně prověřili. To ovšem 
zvládne jen málokdo z  nás. A  od  toho je revize. Kdo 
vám opravdu zaručí, že je nemovitost v dobrém technic-
kém stavu? Autorizovaný inspektor! A jeho služby nabízí 
opět i realitní kanceláře. Jak to probíhá v praxi? osoba 
s  příslušným stavebním vzděláním prověří nemovitost 
a poukáže na její případné vady. Výsledkem je podrob-
ná zpráva, která vám o nemovitosti napoví všechno to 
zásadní a důležité. 

Je zřejmě, že doby, kdy vám realitní kancelář zprostřed-
kovala za provizi „pouze“ prodej nebo pronájem nemo-
vitosti, jsou dávno pryč. Služby realitních kanceláří za-
čínají být opravdu komplexní a tak to má být. Je ovšem 
velmi důležité vybrat si tu správnou rK, která se vám 
plně věnuje a tím vám ušetří hodně času a peněz. Jak si 
vybrat tu spolehlivou, vám poradíme v našem magazínu 
na www.realcity.cz.

Financování nemovitosti - nechte 
si poradit od odborníků s výběrem 
financování vaši nemovitosti. zvolte 
si společně tu nejlepší možnost. 
Poradce dohlédne také na procesy 
schvalování hypotéky.

Zajištění průkazu energetické 
náročnosti - musí ho vlastnit každá 
novostavba od 1. 1. 2013 a obsahuje 
veškeré informace o energetickém 
provozu budovy.

výkup nemovitostí – i tuto službu 
realitní kanceláře poměrně často na-
bízí. Tady je výběr rK ještě důležitější 
než kdy jindy. Dejte na reference 
vašich blízkých, prověřte si firmu, 
kontaktujte klienty, kteří s rK spolu-
pracovali, a ptejte se na jejich zkuše-
nost a názor. naletět neprofesioná-
lovi či nechat se „opít“ podvodným, 
leč lákavým inzerátem, vás může stát 
opravdu mnoho peněz. 

další Služby, KteRé RK NabíZejí

Potřebujete poradit s výběrem 
bytu, zajistit vyklizení 
nemovitosti nebo třeba řešit 
exekuci? realitní kancelář 
vám s tím pomůže. Kromě 
prodeje a pronájmu nemovitostí 
poskytuje i další užitečné 
služby. Vsadit na odborníky, 
kteří mají veškeré zákony 
o nemovitostech a potřebnou 
dokumentaci v malíku, se 
vyplatí, pokud si vyberete 
správnou rK. Výběru proto 
věnujte dostatečný čas 
a pozornost.

NadstaNdardNí služby realitNích kaNceláří 
Co VšeChno zA ProVizi DoSTAneTe?
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Byt 2+kk s terasou, Brno-Medlánky, Ul. Hrázka

Cena: 3 900 000 Kč + provize
49162 602 117 882
www.realcity.cz/rc/DY9G

Byt 4+kk s balkonem, Brno-centrum, ul. Nám. 28. října

Cena: 5 900 000 Kč + provize
48950 602 117 882
www.realcity.cz/rc/DY9H

RD 3,5+1 , Ořechov u Brna

Cena: 2 590 000 Kč + provize
49206 737 908 347
www.realcity.cz/rc/DY9D

Byt 3+1, Brno-Štýřice, ul. Bakalovo nábřeží

Cena: 3 900 000 Kč + provize
49250 602 117 882
www.realcity.cz/rc/DY9F

Byt 3+1 s balkonem, Brno-Žebětín, 68 m2

Cena: 3 790 000 Kč + provize
49253 737 908 347
www.realcity.cz/rc/DY9B

Byt 3+1, Brno-Židenice-Vinohrady

Cena: 3 490 000 Kč + provize
49251 737 908 347
www.realcity.cz/rc/DY9C

Byt se zahradou ve výstavbě PortaResoluta.cz

Cena: 6 451 615 Kč vč. provize
49176 604 889 207
www.realcity.cz/rc/DY99

Byt 3+1, Brno-Černovice, 86 m2

Cena: 3 990 000 Kč + provize
49255 737 908 347
www.realcity.cz/rc/DY9A

Přízemní byt 3+kk se zahrádkou 97 m2, Jundrov

Cena: 5 517 240 Kč vč. DPH + provize
48998 603 575 319
www.realcity.cz/rc/DY7S

Zavedená a plně vybavená kavárna Kuřim.

Cena: 10 800 000 Kč + DPH
49254 604 889 207
www.realcity.cz/rc/DY98

Nebytový prostor, Starý Lískovec, 90 m2

Cena:4 200 000 Kč + 21 % DPH + provize
49163 777 231 709
www.realcity.cz/rc/DY7Q

Apartmán 2+kk + terasa s výhledem na vodu, Pavlov

Cena: 3 650 000 Kč + provize
49240 603 575 319
www.realcity.cz/rc/DY7R

Lidická 26
602 00 Brno
www.gaute.cz

Byt 1+kk + garáž, Brno-Zábrdovice, ul. Francouzská

Cena: 3 050 000 Kč + provize
49210 731 185 908
www.realcity.cz/rc/DY7P

OV 4+kk Lesná, ul. Majdalenky
Nové nízkoenergetické byty, ateliéry a komerční prostory do osobního vlastnictví v Brně. Bytový projekt ve výstavbě na pomezí městských části Černá Pole, Lesná a Husovice. PENB: A. 

www.PortaResoluta.cz
731 185 908

ReALitNí MAKLéřVáŠ
Prodáváte či pronajímáte 
nemovitost?

Pro  společnost GAUTE, a.s. 
pracuji již 20 let a odměnou jsou 
pro mě klienti, kteří jsou s mojí 
prací spokojeni a rádi se za mnou 
vrací.

Zkuste to i VY !

Nikola Charvátová
603 575 319
charvatova@gaute.cz

Klienti z naší 
databáze jsou 

připraveni koupit 
vaši nemovitost. 



Máte obavu z pronájmu vaší nemovitosti nebo špatnou zkušenost 
s nájemníky? Chcete být spokojeným majitelem, mít pravidelně 
zaplacený nájem a o nic víc se nestarat?   Nechte vše na nás –
VÁŠ NÁJEMNÍK VITOM převezme kompletní odpovědnost, agendu 
spojenou s pronájmem a  GARANTUJE  VÁM PLATBU NÁJEMNÉHO 
a další služby na období 2-10 let bez ohledu na fakt, zda je váš byt 
prázdný, nebo obsazený nájemníkem. 

VÁŠ NÁJEMNÍK VITOM
VITOM HOUSE
Vídeňská 18b
639 00  Brno

+420 724 432 145 (Viktor)
+420 774 415 441 (Tomáš)

info@vitom.cz
www.vasnajemnikvitom.cz
www.garantovanynajem.cz

JAK SLUŽBA VÁŠ NÁJEMNÍK VITOM
PŘESNĚ FUNGUJE?
My sami si pronajmeme váš byt nebo celý 
nájemní či bytový dům na období 2-10 let. 
Jako nájemci přebíráme na sebe všech-
ny starosti a rizika. Byty připravíme, třeba 
i vymalujeme a vybereme našeho klienta, 
respektive podnájemce, který v bytě bude 
fakticky bydlet. Celou dobu vám platíme 
pravidelně, každý měsíc, sjednané nájemné 
a služby spojené s užíváním bytu bez ohle-
du na to, zda je byt obsazen, nebo prázdný. 
Zároveň, jako VÁŠ NÁJEMNÍK VITOM ručíme 
za stav vaší nemovitosti a máme sjednané 
řádné pojištění. Byty chodíme pravidelně 
kontrolovat a komunikujeme s podnájem-
ci. VÁŠ NÁJEMNÍK VITOM za vás řeší běžné 
problémy spojené s užíváním bytu a také 
s ukončením nebo prodloužením nájem-
ních smluv. Zajištujeme opravy v bytě, 
pravidelnou údržbu a vyúčtování služeb. 
Sledujeme legislativu a zabezpečujeme 
právní servis. Na nás jsou starosti s ad-
ministrativou, s dodatky nebo předávacími 
protokoly. V každém případě dohlížíme, aby 
vše řádně fungovalo, a jak majitelé nemovi-
tostí, tak i bydlící nájemníci byli spokojení. 
Dodržujeme totiž řádnou platební morálku 
a staráme se.

Tato služba je běžně rozšířená hlavně 
v zahraničí. Na velké oblíbenosti získá-
vá i na českém trhu. Na nás se nejčastěji 
obracejí majitelé nemovitostí, kteří bydlí 
v jiném městě,  pravidelně cestují, nemají 
čas nebo nechtějí mít starosti, ale vědí, ko-
lik jim pronajmutí nemovitosti může reálně 
vydělávat. 

Přinášíme vám krátký rozhovor s naší 
klientkou, paní Kalinovou, která službu 
VÁŠ NÁJEMNÍK VITOM využívá.

Jak jste se o službě VÁŠ NÁJEMNÍK VITOM 
dozvěděla? Jsem majitelkou bytu, který už 
4. rokem pronajímám. Pravidelně se za-
jímám o nemovitosti a listuji časopisem 

GrandREALCITY. V době, kdy skončila již 
druhá nájemní smlouva a já musela nechat  
skoro nový byt znovu vymalovat, opravit 
a začít  hledat  dalšího a ideálně solventní-
ho nájemníka, jsem si přečetla o službě VÁŠ 
NÁJEMNÍK VITOM.

Jaký byl váš první dojem? Byla jsem překva-
pená, že samotní majitelé VÁŠ NÁJEMNÍK 
VITOM, pan Mejzlík a pan Suchomel, hned 
reagovali. Domluvili jsme si osobní schůz-
ku přímo v bytě, který jsem chtěla znovu 
pronajmout. Na místě mi službu důkladně 
vysvětlili a rovnou mi navrhli výši nájemné-
ho, kterou garantovali a platí každý měsíc 
v přesně domluveném termínu. Ještě ten 
den jsem od nich obdržela řádně vypraco-
vanou nájemní smlouvu, kterou jsem poté 
potvrdila.  

Co potom následovalo a jak jste spokoje-
ná? Už rok a půl mi chodí na účet pravidelné 
nájemné a já mám klid. O všechno vyúčto-
vání spojené s dodávkou jednotlivých ener-
gií i drobných oprav v bytě se stará VÁŠ 
NÁJEMNÍK VITOM a své závazky plní bez 
výjimek. Před nedávnem jsem se v mém 
bytě byla podívat. Je udržovaný, čistý, pěk-
ně zařízený a já vím, že je o moji nemovi-
tost dobře postaráno. Jsem moc spokojená 
a všem tuto službu mohu jen doporučit.

Stojí vás služba VÁŠ NÁJEMNÍK VITOM jako 
majitele nemovitosti nějaké peníze? Mě 
prakticky nic. Běžný majitel nemovitos-
ti přece také neplatí svému nájemníkovi 
za to, že může být jeho nájemníkem. Hned 
na začátku jsme se domluvili na pevné výši 
nájemného, kterou mi VÁŠ NÁJEMNÍK VI-
TOM  pravidelně platí. To byl jeden z hlav-
ních důvodů, proč jsem se pro ně rozhodla. 
Přebrali na sebe riziko, že platí i bez ohledu 
na to, zda je byt, třeba i krátkodobě obsa-
zen. Mají dlouholeté zkušenosti v oblasti 
nájmů a jsou to profesionálové. 

Váš nájemník VITOM patří 
do skupiny VITOM Group, která 
funguje na brněnském lokálním 
trhu od roku 2007. Myšlenka ga-
rantovaného nájmu vznikla v roce 
2013 a komerčně jsme ji začali 
nabízet od roku 2014. Zaměřu-
jeme se na pronájem bytových 
domů a bytů. v současné době 
máme přes 100 objektů v proná-
jmu na průměrnou dobu 7 let. 

 VITOM první nájemník, který garantuje váš nájem

  garance zaplaceného nájmu
  100% obsazenost bytů 

  na trhu od roku 2007
  102  bytových domů/bytů

P R O Č  C H T Í T  Z A  N Á J E M N Í K A  V I T O M ?

BRNO PRAHA OSTRAVA HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Byty:
Byty 1+kk, od 25 m2 | od 1 690 000 Kč
Byty 2+kk, od 50 m2 | od 3 105 000 Kč
Byty 2,5+1 od 77 m2 | od 3 866 000 Kč
Byty 3+kk, od 70 m2 | od 3 883 000 Kč

OBchOdní prOstOry:
1) 20,5 m2 | 1 430 000 Kč
2) 35,8 m2 | 2 505 000 Kč

prOdej Bytů a OBchOdních prOstOr, rezidenční dům
cihlářsKá 7 | BrnO

Byt 3+KK, 87m², neprůchOzí pOKOje, tOp staV 
VídeŇsKá | BrnO-střed

Byt 3+KK, 75m2 
sedláčKOVa | BrnO-líšeŇ

g

Tomáš Suchomel 
+420 774 415 441

Tomáš Suchomel 
+420 774 415 441

Chcete bydlet v centru města? Pak 
pro vás máme vzdušný a velmi 
vkusně vybavený byt se zahradou 
v novostavbě pod Červeným 
kopcem v klidné uličce z Vídeňské 
ulice.
Cena: informace v rK

Chcete bydlet v lokalitě, kde je vše 
na blízku? Velmi hezky udržovaný 
byt v lukrativní lokalitě nabízí 2 
samostatné pokoje a jeden velký 
obývací pokoj s kuchyní. Šatna, 
terasa, samostatné WC, vestavěný 
nábytek.
Cena: 3 990 000 Kč

B

g

Viktor Mejzlík 
 +420 724 432 145

dO 30 dnů prOdáme neBO prOnajmeme  
71,3 % nemOVitOstí

Sídlo VITOM House, Vídeňská 18b, 639 00 Brno | +420 774 415 441| na trhu od roku 2007

               

 Převod zrekonstr. slunného 4+1 
s lodžií ul. Velkopavlovická. CP 81 
m2, neprůchozí pokoje 

 Prodej zrekonstr. 2+1 se dvěma 
lodžiemi, ul. Novoměstská, zrevital. 
dům s výtahem. 

 Prodej cihlového 3+1/B o ploše 
126 m2 na ul.Úvoz. Neprůchozí po-
koje, vhodné na pronájem .

 Prodej 3+kk/B v nadstavbě na 
zrevital. domě na ul. Ramešova, 
dokončení 12/17 .

 Prodej zrekonstr. bytu 4+kk s lodžií 
o ploše 116 m2 v historickém 
domě na pěší zóně. 

Prodej rodinného domu o disp. 
5+kk s park. stáním, poz. 367 m2, 
dokonč. 3/2018

 Byt 4+1  Byt 2+1  Byt 3+1  Byt 3+kk  Byt 4+kk Dům  5+kk 
  BRNO-VINOHRADY BRNO-ŘEČKOVICE BRNO-VEVEŘÍ BRNO-KRÁLOVO POLE BRNO-CENTRUM DRÁSOV 

www.realcity.cz/rc/DXZZ www.realcity.cz/rc/DY24 www.realcity.cz/rc/DY12 www.realcity.cz/rc/DTM4 www.realcity.cz/rc/DX7C www.realcity.cz/rc/DY9X

 3 420 000 Kč  3 390 000 Kč  5 000 000 Kč  3 590 000 Kč  6 990 000 Kč 3 590 000  Kč  604 232 218    602 857 231    775 620 237    777 645 193    604 232 218   777 645 193
 000638  000640  000630  000566  000618  BM0541 

            

 Prodej přízemního ŘRD 3+1 na ul. 
Podstránské. Pozemek 151 m2, za 
domem dvorek .

 Prodej chaty na konci obce blízko 
přehrady, zav.elektřina, septik, 
studánka, pozemek obce .

 Prodej přízem. RD 3+1 s 
přístavbou, za domem menší zah-
rada.

 Prodej pozemku o výměře 3.392 
m2 ke kom. využití, u komunikace 
na Svitavy. Více info v RK .

 Dům 3+1  Chata  Dům  3+1  Pozemek 
BRNO-SLATINA ROZDROJOVICE RAČICE-PÍSTOVICE LELEKOVICE 

www.realcity.cz/rc/DY13 www.realcity.cz/rc/DY14 www.realcity.cz/rc/DXL1 www.realcity.cz/rc/DC9S

 2 999 999 Kč  329 000 Kč   1 350 000 Kč  3 222 400 Kč  604 232 218    602 857 231    775 620 237    602 857 231   
 000635  000632  000624  BM0309 

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

Pobočky: Brno | Ostrava

B GC G BB

GG

Našim fanouškům 
na Facebooku 
neuteče žádná 
důležitá informace 
ze světa realit.

Přidejte se 
k nám taky!
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BRNO

REZIDENČNÍ PRODEJ

KOMERČNÍ PRONÁJEM

Kompletní realitní servis při prodeji a pronájmu rezidenčních
a komerčních nemovitostí v Brně. Investiční a developerské poradenství.

BISKUPSKÁ 267/8, 602 00 BRNOSTŘED   |  WWW.SVOBODAWILLIAMS.COM   |  +420 543 250 711

REZIDENČNÍ PRONÁJEM

RD 5 + kk, 222 + 1 304 m2, Brno – Ivanovice

16 600 000 Kč

Novostavba komfortního, nízkoenergetického rodinného domu 
v krásné přírodě obklopené lesy a v rychlém dosahu centra. 

PENB B

Byt 5 + 1, 178 + 53 m2, Brno - Úvoz 

9 490 000 Kč

Nadstandardně prostorný byt s vlastním dvorem a širokou 
variabilitou využití v lukrativní lokalitě vedle parku Špilberk.

PENB G

Showroom, 357 – 781 m2, Brno, Palachovo nám.

Cena na vyžádání

Komerční prostory se světlou výškou stropu 6 m2 (možnost mezi-
patra) v administrativním komplexu, splňujícím nejvyšší standardy.

PENB A

Kanceláře, 150 – 951 m2, Brno, Smetanova

299 – 315 Kč/m2

Nový polyfunkční objekt situovaný v centru Brna. Komplex byl 
navržen tak, aby splňoval požadavky malých i velkých fi rem.

PENB C

Kanceláře, 170 – 500 m2, Brno, Bohunická

217 Kč/m2

Kancelářské prostory v administrativním komplexu, který 
se skládá ze tří propojených budov a je obklopen parkem.

PENB G

Byt 2 + kk, 42 + 3 m2, Brno, Česká

26 312 Kč/měsíc

Částečně zařízený byt v 5. patře historické budovy s výtahem v 
centru, přímo na pěší zóně, jen pár kroků od náměstí Svobody.

PENB B

Byt 2 + kk, 44 + 3 m2, Brno, Slepá

29 880 Kč/měsíc

Částečně zařízený byt s lodžií a výhledy na dominanty Brna v 7 NP 
projektu Rezidence Slepá, navržené architektem Petrem Hrůšou. 

PENB B

RD 4 + kk, 250 + 798 m2, Brno – venkov

13 300 000 Kč

Rodinný dům s profesionálně navrženou zahradou a garáží 
pro 2 vozy v rezidenční oblasti přilehlé přírodní rezervaci Babí.

PENB C

RD 7 + kk, 416 + 1363 m2, Brno, Kobylnice

42 000 Kč/měsíc

Prostorný dům s venkovním bazénem, klimatizací,  dvojgaráží, 
venkovním posezením a okrasnou zahradou v  Kobylnicích. 

PENB C

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

 Prodej velmi pěkného dvougeneračního RD po úpravách s velkou zahradou a dalším stav. místem v obci 
Řícmanice. CP pozemku 3436 m2, ZP 122 m2, UP 260 m2. Byty 2+kk a 4+kk s balkóny v 1. a 2.NP, společenská 
místnost s krbem, 2x dílna/garáž, 3x kryté parkovací stání. Vlastní studna. Cena k jednání! 

 Dům 
  ŘÍCMANICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DXXT

 14 200 000 Kč  775 077 502 
 909 

G

   

 Prodej RD 6+kk s velkou zahradou. ZP a nádvoří 330 
m2, CP pozemku 1 011 m2, obytná plocha 186m2 
+terasa +skepy 86 m2. K jednání. Vice info v RK. 

 Dům 
NÁSEDLOVICE, OKRES HODONÍN 

www.realcity.cz/rc/DSYE

 1 890 000 Kč  775 077 502 
 850 

G

   

 Prodej kvalitní novostavby RD 4+1 v obci Malhostovice. Dvoupodlažní polořadový RD, UP 159 m2, CP pozemku 
570 m2. Dostupnost do Brna autem cca 20 minut. Náklady na dodělání cca od 400 tis. Kč. Byly použity kvalitní 
materiály. Možnost dům dokončit na klíč. Neplatíte daň z nabytí, cena k jednání! 

 Dům 
MALHOSTOVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DXFL

 4 900 000 Kč  775 077 502 
 901 

C

 Prodej RD 2+1 v řadové zástavbě. Klidná lokalita, 
těsná blízkost Brna. CP pozemku 178m2. V okolí 
pěkná příroda. Cena k jednání! 

 Dům 
   JINAČOVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DTDS

 1 600 000 Kč  775 077 502 
 856 

G    

 Prodej RD 5+1 se zahradou a garáží +sklep, ZP 406 
m2. Dvoupodlažní RD  k modernizaci, sedlová střecha. 
Pěkné místo. K jednání. 

 Dům 
PRACE, BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DY89

 2 750 000 Kč  775 077 502 
 921 

G

      

 Prodej prost. světlého bytu 3,5+1 v OV, CP 134 m2 
vč.sklepu 23 m2, 2x balkón, 3.NP/4. Secesní dům po 
kompl. rek., neprůchozí pokoje. K jednání. 

 Moderní prost. novostavba bytu 2+kk/L, OV, garáž, 
CP 65 m2, 3.NP, výtah. Byt je vybaven značkovými 
spotřebiči a klimatizací. Lokalita Kamechy. 

 Byt 3+1  Byt 2+kk 
BRNO - STARÉ BRNO, ULICE VÝSTAVNÍ BRNO - BYSTRC, ULICE ŘÍČANSKÁ 

www.realcity.cz/rc/DVUQ www.realcity.cz/rc/DY2T

 5 190 000 Kč  3 790 000 Kč  775 077 502  775 077 502 
 894  917 

      

 Prodej cihlového bytu 3+1 v OV, ul. Pilcova v Modřicích, 
3.NP, CP 83m2, sklep. Byt je v udrž. stavu. Nízké nákla-
dy na bydlení. Výborná dostupnost do Brna. 

 Prodej jedineč. stav. pozemku u lesa s výhledem do 
kraje, CP 3 382 m2, elektř. na pozemku, voda v dosahu. 
Krajní pozemek, za kterým již nelze stavět! 

 Byt 3+1  Pozemek 
MODŘICE, BRNO - VENKOV BUKOVINKA, OKRES BLANSKO 

www.realcity.cz/rc/DXFM www.realcity.cz/rc/DY81

 2 850 000 Kč  1 950 Kč/m²  775 077 502  775 077 502 
 903  923 

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

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

   

 Prodej zahrady u přehrady, CP 1 500 m2, příjezd až 
k pozemku. Na pozemek přivedena elektřina. Je zde 
několik chatek. Cena k jednání! 

 Pozemek 
BRNO - KNÍNIČKY, ULICE REKREAČNÍ 

www.realcity.cz/rc/DY2S

 1 200 Kč/m²  775 077 502 
 916 

   

 Prodej bytu 1+kk v OV, CP 20 m2, zvýšené přízemí, ori-
entace do vnitrobloku, byt určen k rekonstr., dům je po 
celkové revitalizaci, nízké náklady na bydlení. 

 Byt 1+kk 
BRNO - STŘED, TŘÍDA KPT. JAROŠE 

www.realcity.cz/rc/DYG9

 1 390 000 Kč  775 077 502 
 927 

G

G C G

   

 Prodej bytu 3+1 v OV, CP 79 m2 + sklep, zvýšené 
přízemí, byt po částečné rekonstr. (KL, koupelna, vl. 
topení, části el., okna), dům po celk. revitalizaci. 

 Byt 3+1 
BRNO - STŘED, TŘÍDA KPT. JAROŠE 

www.realcity.cz/rc/DYG8

 3 950 000 Kč  775 077 502 
 928 

G       

 Převod družstev. podílu k bytu 2+1/B, sklep, v centru 
Brna, CP 59 m2, po kompl. rekonstr. ve 3.NP cihlového 
domu s výtahem. Dům také revitalizován. 

 Prodej stav. pozemků od 349 - 850m². V ceně veškeré 
IS vč. komunikace a veř. osvětlení. Výstavba IS již za-
hájena. Dok. podzim 2017. Cena již vč. DPH. 

 Byt 2+1  Pozemek 
BRNO - STŘED, ULICE ANTONÍNSKÁ SYROVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DY87 www.realcity.cz/rc/CN7R

 3 850 000 Kč  3 509 Kč/m²  775 077 502  775 077 502 
 926  468 
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BRNO

 Pro klienta s hotovostí 
hledáme ke kouPi

  rodinný dům / pozemek

lokalita: Brno-Řečkovice, 
medlánky, Jehnice, ivanovice, 

lelekovice, Česká.

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

Go
Skácelova 1193/5, 612 00  Brno

Den otevřených dveří v realitní kanceláři  RE/MAX Go v Brně

www.remax-go.cz

Lenka Kalvodová 
+420 602 853 362

go@remax-czech.cz

aPartmánový dům
Prodej novostavby apart. domu, ve kterém se nachází 
3 luxusně zařízené apartmány (2x 65 m2 - a 1x 130 m2). 
Letovisko Komarna (Brno-Komarna autem 10 hod.) 
Bližší info v RK. 
cena: informace v rk  |  tel. +420 602 853 362

oBecní mezonetový Byt 3+1/l
Prodej obecního mezonetového bytu 78m2 s  lodžií, 
předplacený nájem, převod za 1 kč v r. 2020. 

cena: informace v rk  |  tel. +420 602 853 362

ov 3+1, 128 m2, Brno-líšeň
Novostavba cihlového mezonet. bytu 3+1, Brno – 
Líšeň. Velmi slunný byt s jižní orientací, nacházející se 
ve 2 a 3NP bytového domu s výtahem. Byt je ihned 
volný.
cena: 5 140 000 kč  |  tel. +420 736 631 408

ov 3+1, 81 m2, Panel, Brno-Bystrc
Panelový byt 3+1 se zděným jádrem v Brně – Bystrci.
Byt o CP 81 m2 je situován v 6.NP/9. Dům prošel 
postupnou revitalizací.V domě kolárna, prádelna, 
sušárna.
cena: 3 690 000 kč  |  tel. +420 736 631 408

ProdeJ 
237-N00388

ProdeJ 
237-N00405

ProdeJ 
237-N00403

ProdeJ 
237-N00387

zděná chata, nedvědice
Prodej samost. stojící, zděné chaty 40m2 na krásném 
a  klidném místě, obklopeném nádhernou přírodou, 
lesy, louky, 100m od  lyžařského vleku, Lískovec 
u Nedvědice.
cena: 470 000 kč  |  tel. +420 602 853 362

dB 4+kk, 112 m2, terasa, Brno-lesná
Prostorný družstevní byt 4+kk, 112 m2  s terasou 98 
m2 a 2mi garážovými park. stáními, Brno-Lesná. Byt 
bude v roce 2019 bezúplatně převeden do OV. TIP 
makléře! 
cena: 6 424 000 kč  |  tel. +420 736 631 408

Byt 3+kk, 82,5 m2, Bílovice n/svit.
Krásná novostavba slunného, prostorného, cihlového 
bytu, 3+kk, 82,5 m2, s prostornou terasou, balkónem, 
sklepní kojí a 2x privátní parkovacím stáním u domu.
 
cena: informace v rk  |  tel. +420 602 853 362

ProdeJ 
237-N00362

ProdeJ 
237-N00368

ProdeJ 
237-N00385

 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

neByt. Prostor, 177 m2, Brno-ceJl.
K pronájmu nebyt. prostory v podzemním podlaží 
domu v Brně na ul. Cejl, 177,15 m2. Prostory vhodné 
pro přípravu jídel s rozvozem, vinný sklep, sklad.
 
cena: 16 500 kč/měs.  |  tel. +420 602 853 362

cihlový Byt v ov 3+1, Brno-ŽeBětín
Cihlový byt v OV, dispozičně řešený jako 3+1 s lodžií 
68 m2, nacházející se ve 3.NP/3.NP bez výtahu, ve 
vyhledávané, žádané a klidné lokalitě Brno-Žebětín.
 
cena: 3 590 000 kč  |  tel. +420 602 853 362

víceúČelové Prostory, Brno
K dlouhodobému pronájmu 3 patra sklad. / výrobních 
/ velkoobchod. prostor vč. kanceláří se soc. zázemím, 
na ul. Tkalcovská v Brně. Různé výměry.

cena: informace v rk  |  tel. +420 602 853 362

PronáJem 
237-N00384

ProdeJ 
237-N00355

PronáJem 
237-N00375

Rádi bychom se Vám přiblížili a připravujeme pro Vás den otevŘených dveŘí. 
Tato akce v minulosti zaznamenala velký úspěch, a proto bychom rádi toto setkání zopakovali.

  Kdy: 17. května 2017
  Kde: kancelář re/maX Go, skácelova 1193/15, Brno-královo Pole
  Čas:  od 9.00 do 16.00 hod. pro Vás bude kancelář otevřena  

a my se Vám budeme  věnovat po celý tento čas.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy na téma „vše kolem realit“ – např. prodej  nebo pronájem nemovitostí,  průběh obchodu,  
situace s nemovitostmi a cenami na trhu, odhady tržních cen, navázání spolupráce s naší kanceláří,  vše kolem daní 

a poplatků,  právní otázky a odpovědi,  a vše jiné, co Vás zajímá a na co potřebujete znát odpověď.

Rádi přivítáme i potenciální nové kolegy, které zajímá práce v realitách :) Těšit se na vás budou:

máme pro vás připravené menší pohoštění a dárek :) těšíme se na vás.

Majitelka kanceláře a certifikovaná  
realitní makléřka paní lenka kalvodová

Vždy úsměvná paní asistentka 
kanceláře hanka Flochová

Dlouholetí realitní a certifikovaní makléři pan marek Bělský,   
pan Jakub dvořák a pan richard holánekTel.: +420 731 508 274 

email: radim.ptacek@re-max.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

777 259 000                  www.sovareality.cz

RD 4+kk se zahradou
a zastřešeným parkovacím
stáním v obci Mokrá-Horákov
15 km od Brna. Vysoký
standard, sauna, kompletní 
vybavení domu v ceně.
Nová kůlna, dřevěná pergola. 
Pozemek 367 m2.

Cena: 6.550.000 Kč

Dvougenerační dům
(2 byty 3+1) se zahradou,
bazénem a velkou dvojgaráží, 
dílnou. Podsklepeno, pod
garáží další skladová místnost. 
Klidná tichá ulice, krásné 
výhledy. UP 257 m2, CP 605 m2. 
Brno-Bosonohy, ulice Padělíky.

Cena: 7.700.000 Kč

777 259 000                  www.sovareality.cz777 259 000                  www.sovareality.cz

1. architektonicko-realitní kancelář 

SOVA-RealCity200x131-02.indd   1 9.5.2017   10:01:34

PENÍZE IHNED
tel.: 602 737 222

Přijedeme a vykoupíme
byty, rodinné domy, 

nájemní domy, pozemky, 
developerské projekty

(i s dluhy, zástavou nebo exekucí)

VÝKUP
NEMOVITOSTÍ

PRODÁNO ZA 14 DNÍ

Pro evidované klienty hledáme RD, pozem-
ky  v lokalitě Brno-venkov a Brno město.

 Dům 4+1 
RD 4+1 BORKOVANY www.realcity.cz/rc/  DYG7  DYG7 

 EXKLUZIVNĚ

Prodej hotelu Vyhlídka v obci Lažánky u Veverské Bitýšky. Zděná budova s 2 NP a 1 PP. V 
1.NP restaurace + salonek s kapacitou 74 míst. V 2. NP sál s pódiem s kapacitou 120 os., 
3 apartmány a 5 pokojů. Vlastní poz. 1678 m2, parkoviště. Lze předělat na byty.

   Komerční objekt 
 HOTEL S RESTAURACÍ A SÁLEM LAŽÁNKY  www.realcity.cz/rc/  DSMS 

8 450 000 Kč 602 737 222  1 340 000 Kč 602 737 222

   PŘIPRAVUJEME G

G

Připravujeme k prodeji RD 7+1 Soběšice s vnitřním bazénem, garáží a okrasnou zahra-
dou, kolaudovaný v roce 2003. Celková plocha pozemků je 1 155 m2. Na RD je instalová-
na solární elektrárna o výkonu 14 kw. Projektová dokumentace a bližší info v RK.

Dům 7+1
RODINNÝ DŮM 7+1, SOBĚŠICE  www.realcity.cz/rc/  DYG7  DYG7 

Informace v RK      602 737 222 

  

   NOVINKA 

 STP k výstavbě RD o výměře 1413 m2 a šíři 
30m, nedaleko Brna. IS  el, voda a kanali-
zace před pozemkem v obecní komunikaci 

 Pozemek 
 STAVEBNÍ POZEMEK KANICE  www.realcity.cz/rc/  DYG7 

 1 990 Kč/m²  602 737 222 

G

Náměstí Republiky 797/19, 614 00 Brno
e-mail: rk@rklederer.cz, tel.:  602 737 222, 777 554 043

www. rk ledere r.cz
NABÍZÍME ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE A PRONÁJMU, ŘEŠENÍ EXEKUCÍ, DĚDICTVÍ ČI VÝKUP NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ S OSOBNÍM PŘÍSTUPEM
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BRNO

DB/OV s možno převést do OV 
2+kk, ul. Spodní. CP bytu 44 m2, po 
částečné GO.

OV 3+1, ul. M. Kudeříkové, zděné 
jádro, nová kuchyňská linka, bal-
kon, 4.p. s výtahem.

Prodej 3 pozemků 1 294 m2,  
1 559 m2, 3485 m2, v ÚP určeno 
k zástavbě. 

Byt 2+kk Byt 3+1 Pozemek
Brno-Bohunice Juliánov vernÍŘovice

www.realcity.cz/rc/DXRT www.realcity.cz/rc/DXRR www.realcity.cz/rc/DXZA

2 350 000 Kč 2 990 000 Kč 485 Kč/m2721 260 495 608 156 499 773 665 593

Sam. stojící dvougenerační RD, CP 
pozemku 811 m2, zahrada 294 m2, 
vjezd, 2x garáž, určen k modernizaci.

Pronájem krásného bytu 2+kk, ul. 
Smetanova, CP 55 m2, byt po kom-
pletní GO, zařízený + energie. 

K prodeji obchodní prostor v 
přízemí domu, ul. Slovákova. CP 
50 m2, výloha, 3 místnosti. 

Dům 4+2 Byt 2+kk Kom. objekt
liPůvKa Brno-město Brno-stŘeD

www.realcity.cz/rc/DXRO www.realcity.cz/rc/DY74 www.realcity.cz/rc/DXZ9

4 190 000 Kč 15 000 Kč/m. 2 900 000 Kč778 705 604 778 705 604 608 706 073

www.pjreality.cz

Václavská 225/13
603 00  Brno

Tel.: +420 542 210 330

Realitní kancelář s 20-ti letou tradicí 

Volejte zdarma: 800 700 010

GG

G c G

Samostatně stojící třípodlažní viladům s velkou okras-
nou zahradou, 6 ložnic, 2 koupelny, fitness, garáž pro 
více automobilů, bazén, UP 393 m2.

Řadový 4.NP dům s garáží a zahradou. Klidné místo. 
Bezbariérový přístup. 5 pokojů, 3 obytná podlaží a 
suterén. Výhled jižním směrem. UP 240 m2.

Koncový ŘRD. Dvě bytové jednotky, půda s možností  
vestavby. Rozlehlá zahrada za domem. Vhodné pro 
přestavbu na více bytových jednotek.

Koncový ŘRD s garáží na ul. Kozinova. Dům má dvě 
obytná podlaží, je podsklepen. Plocha pozemku 197 
m2. Zastavěná plocha 95 m2. 

Dům Dům Dům Dům
RD Kobylnice u bRna RD bRno-lesná RD bRno-Kohoutovice RD bRno-slatina

www.realcity.cz/rc/DY7F www.realcity.cz/rc/DY7G www.realcity.cz/rc/DVPH www.realcity.cz/rc/DUH5

10 500 000 Kč 7 700 000 Kč Informace v RK 6 400 000 Kč603 846 609 603 846 609 603 846 609 603 846 609
00197 00196 00106 00081

c G G G

Prodej nemovitosti v OV – nebyt. prostoru v přízemí  
domu Kotlářská/Botanická. CP 106 m2. Vhodné jako 
restaurace, obchod, reprezentativní prostory.

Pozemek na severním okraji Brna.  Určen k výstavbě 3 
rodinných domů. Umístěn v centrální části obce. Sítě 
na hranici pozemku. CP 2.470 m2. 

Prodej mírně svažitého, konc. pozemku pro výstavbu 
RD na ul. Pod Sanatorkou, v klidné lokalitě na kopci 
nedaleko centra města. CP 503 m2. 

Stavební pozemek na okraji obce Sivice, celkem 1967 
m2, rovinatý, sítě nedaleko pozemku. Možnost výstav-
by více řadových rodinných domků.

Komerční objekt Pozemek Pozemek Pozemek
RestauRace ulice KotlářsKá PozemeK svinošice PozemeK blansKo PozemeK sivice u bRna

www.realcity.cz/rc/DY7I www.realcity.cz/rc/DY7H www.realcity.cz/rc/DSK6 www.realcity.cz/rc/DVDT

Informace v RK 2 500 Kč/m² 3 500 Kč/m² 2 500 000 Kč603 814 857 603 846 609 603 846 609 603 846 609
00192 00173 PO-11108 00104

G

  PROVÁDÍME OKAMŽITÝ VÝKUP NEMOVITOSTÍ

✆ 800 900 710

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

Exkluzivně

Patrový RD po částečné rekonstrukci v samotném centru Brna, samostatně stojící, 2x bytová jednotka 
(každá s vlastním vstupem), 2 x terasa, k nemovitosti nelze přijet automobilem, pouze pěší chůzí, ZP 
324 m2, zahrada 493 m2, CP 817 m2.

Dům 6+2
Brno - StřED, ul.HlinkyTřída F

www.realcity.cz/rc/DXEX

8 200 000 Kč vč. provize RK734 216 920

F

tel.: 734 216 920, 736 151 516    I    email: info@realprogresbrno.cz
www.REalpRogREsbRno.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Exkluzivně Exkluzivně Exkluzivně Exkluzivně

Prodej velice vkusně a funkčně zařízeného, 
polořadového RD  4+1 s plast.i okny, dvorem, garáží, 
studnou a zahradou. CP 464 m2. IS: všechny.

Prodej bytu 2+1 v OV. Patro 10/10. CP 50m2 + 2 
lodžie a sklep. Velkou výhodou bytu jsou samostatné 
vstupy do pokojů. Byt je ihned VOLNÝ.

Prodej CIHLOVÉHO, zrekonstr. bytu 3+1/B v OV se 
šatnou a balkonem (u křižovatky Křenová / Špitálka). 
Patro 1/4. CP 98 m2. Byt je ihned VOLNÝ.

Prodej posled. 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. 

Dům Byt 2+1 Byt 3+1 Pozemek
ŠlAPAniCE, POněTOvSkÁTřída G ADAMOv, SADOvÁTřída C BRnO, ŠPiTÁlkATřída D ŠlAPAniCE, WuRMOvA

www.realcity.cz/rc/DXFH www.realcity.cz/rc/DY1X www.realcity.cz/rc/DY1T www.realcity.cz/rc/DPGB

4 490 000 Kč 1 249 000 Kč 4 650 000 Kč 1 100 Kč/m²736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
528913 534513 536673 1326

G C D

Exkluzivně Exkluzivně Exkluzivně Exkluzivně

Pronájem kompletně zrekonstr., prost. bytu 3+1 s bal-
konem a sklepem. Patro 1/7 (pod bytem je také byt). 
CP  71 m2 + balkon 4,8 m2 + sklep 2,2 m2. 

Pronájem pěkné kanceláře v samém centru města, 
20 m od konečné zastávky trolejbusu č. 31. Sam. 
kancelář o CP 26 m2 v přízemí kom. budovy.

Pronájem zavedené a prosperující PÁLENICE/
MOŠTÁRNY. CP 228 m2, celková  ZP objektem je  
156 m2 + venkovní prostor 72 m2. 

Pronájem kancelářského, nezaříz. prost. ve 2. patře v 
nově postav. komplexu v žádané lokalitě. CP 79 m2. 
Kompletně rozvedena PC síť, telefon, alarm.

Byt 3+1 komerční objekt komerční objekt komerční objekt
lÍŠEŇ, BEDnAŘÍkOvATřída C ŠlAPAniCE, BRněnSkÁTřída G ŠlAPAniCE, kOMEnSkÉHOTřída G ŽiDEniCE, ŽivOTSkÉHOTřída C

www.realcity.cz/rc/DYA9 www.realcity.cz/rc/DV99 www.realcity.cz/rc/DY1Y www.realcity.cz/rc/DVQB

12 000 Kč/měs. 5 000 Kč/měs. 18 000 Kč/měs. 1 900 Kč/m²/rok736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
540633 518723 530533 324273

C

Koliště 55, Brno 602 00
gsm 736 646 769

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

G G C

HLEDÁME 
pro konkrétní klienty

byty cihlové a panelové  
i k rekonstrukci. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

ZaVOLEJTE si O bEZpLaTné a nEZÁVaZné pOsOuZEní rEÁLné Tržní cEny Vaší nEMOViTOsTi

HLEDÁME 
rodinné domy a chaty  
k prodeji či pronájmu,  
pro vzrůstající zájem 

klientů!

VOLEJTE 
+420 800 100 455

rD 4+1 s TErasOu, KuřiM, brněnsKÁ

Zastavěná plocha 157 m2, dům k rekonstrukci  
s vypracovaným projektem.

 cena: 2 590 000 Kč             tel: 777 730 521

rD 4+1 syrOVicE

RD část. podskl. s možností nádstavby a přístavby do dvora 
se zahradou a park. stáním před domem. CP 453 m2.

 cena: 2 890 000 Kč             tel: 777 555 920

OV 3+1 JugOsLÁVsKÁ, brnO

CP 87 m2, v bytě je nová kuchyňská linka, plastová 
okna, vlastní plynové topení, nízké měsíční náklady.

 cena: 3 890 000 Kč             tel: 777 730 521G

GG

UVAŽUJETE  
O PRODEJI VAŠÍ 
NEMOVITOSTI  
A ZAJÍMÁ VÁS  

REÁLNÁ  
TRŽNÍ CENA???

VÍTE, cO OVlIVňUJE 
cENU VAŠÍ 

NEMOVITOSTI??? 
NAPŘ. LOKALITA, 

OBČANSKÁ 
VYBAVENOST, STAV 
NEMOVITOSTI, AJ.

VÍTE ZA KOlIK SE 
PRODÁ BYT 1+1,  

2+1, 3+1 ... ???

OBRAŤTE SE NA 
PROFESIONÁLY 
O BEZPLATNÉ 

PORADENSTVÍ!
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BRNO

E-dražba, dne dne 8. 6. 2017 v 10:20 h. 
na www.prokonzulta.cz

Samostatný, dřevěný o 1 NP, s podkro-
vím, podsklepený, garáž, vl. studna, okna 
dřevěná, napojen na el.síť, vodovod, sep-
tik, plynovod není zaveden.

 RD 5+1 ÚsobRno
www.realcity.cz/rc/DY1O

Vyvolávácí cena: 420 000 Kč
Tel.: 604 619 921

www.prokonzulta.cz

PROKONZULTA, a.s., Brno, Křenová 26, tel: 543 255 515, info@prokonzulta.cz

E-dražba, dne 22. 6. 2017 od 10:15 h. 
na www.prokonzulta.cz

Ul. Brodská, CP 55,52 m2, 1 NP/4 NP, 
cihla, zateplen, plastová okna, dálkové 
ústř. topení, po částečné rekonstrukci. 
Byt je v dobrém stavu.

byt 2+1 Město ŽďáR
www.realcity.cz/rc/DY9J

Vyvolávácí cena: 952 000 Kč
Tel.: 776 806 022

E-dražba, dne 8. 6. 2017 v 10:00 h.
na www.prokonzulta.cz

Ul. Tyršova, zděný, samostatný s 1 NP, 
obytné podkroví a dvougaráž, všechny 
IS, plynový kotel, na zahradě chatka, ba-
zén, CP: 1 466 m2. Dům z r. 2001.

RD 8+2 MoRavská třEbová
www.realcity.cz/rc/DY9L

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

E-dražba, dne dne 1. 6. 2017 v 09:00 h
na www.prokonzulta.cz

Ul. U Náhonu, vnitřní řadový, 1 PP, 2 NP 
plochá střecha, garáž, nová okna ve 2NP, 
vl. studna, dobrý stav. Prodej vč. země-
dělských pozemků.

RD 3+1 Rousínov u vyškova
www.realcity.cz/rc/DY9K

Vyvolávácí cena: 3 000 000 Kč
Tel.: 777 948 131

Dražba lesních pozemků dne 8. 6. 2017 v sídle společnosti Prokonzulta, a.s.
Tel.: 604 619 921

Vyvolávácí cena: 140 000 Kč Vyvolávácí cena: 530 000 Kč

Vyvolávácí cena: 80 000 Kč Vyvolávácí cena: 330 000 Kč

Vyvolávácí cena: 1 700 000 Kč Vyvolávácí cena: 210 000 Kč

JEvíčko-PřEDMěstí

Celková plocha: 115 758 m2

ChoRniCE

Celková plocha: 6 403 m2

JaRoMěřiCE

Celková plocha: 10 028 m2

koClířov

Celková plocha: 14 051 m2

slatina u JEvíčka

Celková plocha: 22 691 m2

slatina u JEvíčka

Celková plocha: 35 875 m2

HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU
SPECIALISTU NA ZADLUŽENÉ 
NEMOVITOSTI V EXEKUCI!!!

Pracujete na trhu s nemovitostmi?

 Zdá se Vám Vaše odměna  
za Vaši práci nedostatečná?

Chcete změnu?

Máte chuť se posunout dál  
a dělat zajímavou práci 

s nadstandartním oceněním  
formou podílového zisku z případu?

KONTAKTUJTE NÁS!

reality@brnenskyzvonec.cz
777 555 920
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Nabízíme prodej svažitého pozemku (zahrady) v 
zahrádkářské oblasti nad Libušiným údolím. Na 
pozemku stojí menší chata 14 m2.

Prodej RD o dispozici 4+kk, 144,6 m2. Zabezpečovací 
systém, nadstandardní zařízení, zahrada. Parkování na 
příjezdové cestě i v garáži.

Pronájem parkovací stání v areálu garáží na ulici 
Kubánská. Areál je oplocen a vjezd je zajištěn branou. 
Volné od 1. 5. 2017 - 31. 10. 2017.

V nadstandardním provedení s balkonem, sklepem a 
soukromou zahrádkou. Možnost garáže i parkovacího 
stání. Společná zahrada s bazénem.

Pozemek Dům

Garáž Byt 3+kk

ZahraDa Brno - Pisárky novostavBa rD 4+kk Říčany u Brna

Parkovací stání Brno-ŽaBovŘesky ProDej Bytu 3+kk Brno-chrlice, 108 m2

www.realcity.cz/rc/DQhX www.realcity.cz/rc/DvPc

www.realcity.cz/rc/Dy7v www.realcity.cz/rc/Dy9P

740 000 Kč 6 065 077 Kč

800 Kč/měs. 5 795 563 Kč

731 516 417 731 516 417

731 516 417 731 516 417

ACR700 ACR 735

AC752 AC745

G

G G

www.acreal.cz
ZDARMA LINKA:
800 442 442

Dělnická 39, Brno-Komín
zastávka Svratecká creal.cz

Cihlový RD 5+kk vč. pozemku 354 m2, ul. Nad Farou. 
Dům se prodává kompletně hotový. Obytná plocha 
111 m2, užitná pl. 142 m2. Před domem park. stání. 

Polořad. dům 5+kk vč. pozemku 353 m2 v obci 
Střelice. Dům se prodává ve fázi hrubé stavby se za-
teplenou fasádou a obklad. pásky Klinker.  UP 142 m2.

Dům 5+kk Dům 5+kk
PRODEJ NOVOSTAVBY RD, STŘELICE PRODEJ CIhL. RD 5+kk S CIhL. OBkLADY

www.realcity.cz/rc/DY78 www.realcity.cz/rc/DY79

5 440 000 Kč 5 199 500 Kč734 622 372 734 622 372

Polořadový RD (dům vlevo) vč. pozemku 354 m2, ul. 
Nad Farou, obec Střelice. Dům se prodává hotový. 
Užit.plocha 111 m2. Možnost parkování u domu.

Dům se prodává ve fázi hrubé stavby, vč. pozemku 
552 m2, ul. Nad Farou, Střelice. Před domem park. 
stání, přípojky sítí. V nabídce jsou další 2 stejné domy. 

Dům 5+kk Dům 6+kk
PRODEJ CIhLOVé NOVOSTAVBY 5+kk PRODEJ SAm. STOJíCíhO DOmu 6+kk

www.realcity.cz/rc/DY7A www.realcity.cz/rc/DY7B

5 590 000 Kč 5 850 000 Kč734 622 372 734 622 372

C C

2, možnost rozšíření 
2, zahrada 114m2, ul. šířka 9,5m. 

Veškeré sítě, studna, plyn.kotel, sklep. Volné ihned. 

Prodej řad. RD 5+1+jídelna, garáž pro 2 auta, parkování 
před domem, ZP 93m2, zahrada 96m2. Vyhledávaná 
pěkná lokalita, klidná slepá ulice. Volný dohodou.

Dům 5+1 Dům 6+1
PRODEJ RD 5+1 UNKOVICE PRODEJ RD BRNO - STRÁNICE

www.realcity.cz/rc/CGTV www.realcity.cz/rc/C97T

RK Satis Group s.r.o.
Telefon: 734 622 372

www.rksatis.cz
Blatného 36, 616 00 Brno

RK Satis Group s.r.o.
Grohova 101/2, Brno

Telefon: 734 622 372
www.rksatis.cz
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OSTATNÍ

Přijďte se bavit do ZOO Brno. Užijete si spoustu zábavy … 
 a hlavně každou korunkou pomůžete nemocným a postiženým dětem!

A jAké AtrAkce nA děti v Areálu zAhrAdy čekAjí?
 Karate ZOO 
 Malování na obličej
 Rituální kmenové zoo tetování
 Hravé dílničky
 Na kolečkových bruslích zvířecí dráhou
 Překážková dráha a hravá výuka ze školy pro děti s autismem
 Práce psovodů a prohlídka spec. výstroje Městské policie Brno
 Návštěva hvězd z Holywoodu aneb Živé sochy
 Nazuj skákací boty a staň se klokanem
 Komentovaná krmení známých osobností

nA co se těšit nA pódiu u dětské zoo?
 Zazpívá Victoria, patronka Velvet Smile 
 Zatančí tanečníci z Centra tance 
 Au-band sbor ze ZŠ pro děti s autismem
 Divadélko pro děti – Líšeňský spolek Marvánek

Dětský den s úsměvem pro vás již potřetí připravila  
obecně prospěšná společnost Velvet Smile.

Jako dobrovolníci na akci pomáhají a Velvet Smile, o.p.s.  
podporují rovněž makléři Gaute, a.s.

děkujeme všem, kteří nám pomáhAjí pomáhAt! 
Více info na facebook.com/velvetsmileops a www.velvetsmile.com

dětskÝ den s Úsměvem
Sobota 3. června 2017 od 9:00 do 17:00 hodin. 

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

REALmix s.r.o.
Bayerova 23, 602 00  Brno
Telefon:  775 077 502
 775 077 503

realmix@realmix.cz
www.realmix.cz

Více jak 10 let 
zkušeností 
na realitním trhu

Prodávajícím
a pronajímatelům 
poskytujeme 
naše služby zdarma

Zajímá vás 
tržní cena vaší 
nemovitosti?

Zdarma 
vypracujeme 

odhad.

Potřebujete 
odhad 

pro účely 
dědického

řízení?

Jste nuceni 
prodat vaši 
nemovitost 

a chcete 
se vyhnout 

výkupu?

Nebojte se nás oslovit
a využijte našich zkušeností.

Kromě práce také aktivně a závodně sportujeme 
a je pro nás samozřejmostí pracovat pro naše klienty fér

 a s plnou zodpovědností za náš osobní výkon!!!

603 333 999�STAVBA A PRODEJ ZAHÁJENY

15 bytů 2+kk a 3+kk  8 ateliérů 1+kk  1 obchodní prostor 
 parkování  byty mají vlastní balkon nebo terasu

Termín dokončení: červen 2018  | www.pd-starebrno.cz

POLYFUNKČNÍ DŮM NA STARÉM BRNĚ
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRO NOVĚ VZNIKAJÍCÍ KANCELÁŘ V BRNĚ HLEDÁME

M A N A Ž E R A / R K U

P O Ž A D U J E M E :
   znalosti z oboru podmínkou
   komunikativní a organizovanou osobu 
   SŠ min. vzdělání
   ochotu převzít zodpovědně celý tým makléřů

N A B Í Z Í M E :
   služební automobil BMW
   telefon, počítač
   fl exibilní pracovní dobu

   měsíční paušál

Pro více informací si dohodněte osobní schůzku 
a zašlete váš strukturovaný životopis na:

m.russegger@russegger.cz, tel.: 602 791 990
paní Ing. Russeggerová Monika ( jednatelka společnosti)

EXKLUZIVNĚ

Dům i  byt po  kompletní rekonstrukci o  CP 
44,3 m2 + zvětšená lodžie 6,5 m2, ul. Armen-
ská, orientován na J. 

Byt 2+kk  
PRODEJ OV 2+KK, BRNO-BOHUNICE     

www.realcity.cz/rc/DXYV

  2 595 000 Kč 731 484 294  
MPB1183DB

Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel. +420 731 484 294
e-mail: info@mpczech.cz

www.mpczech-real.cz
www.mpczech-investment.cz 

Náš tým je složen z odborníků, kteří mají znalost 
lokálního trhu, dobrý úsudek o cenách v okolí, právní 

základy, jsou komunikativní a vstřícní. Máme v nabídce 
i neveřejně inzerované nemovitosti. Jsme schopni 

nabídnout vám nemovitosti přímo dle vašich požadavků.

G

EXKLUZIVNĚ   

 Vícegenrační ŘRD po  nadst. rekonstrukci, 
CP 249 m2, z toho ZP 168 m2 a UP 352 
m2. Orientován na Z/V. 

Dům 9+4
PRODEJ RD 9+4 BRNO-ŽIDENICE  

www.realcity.cz/rc/DXZ2

10 290 000 Kč731 484 294
MPRD1115DB 

G
Hledáme sympatického kolegu/kolegyni

na pozici

REALITNÍHO MAKLÉŘE 

Žádné vstupní poplatky - Bezplatná školení 
Nadstandardní fi nanční ohodnocení 

Peníze každý týden - Časová fl exibilita

Pro více informací volejte 731 484 294 
nebo pište na cerna@mpczech.cz.

Pro klienta s hotovostí hledáme investiční byt na pronájem 
- Staré Brno, Štýřice, Bohunice, Starý a Nový Lískovec.

Hledáme ke koupi RD v původním nebo 
i zrekonstruovaném stavu s možností přestavby 
na vícegenerační RD v Líšni, Židenicích, Slatině, Černovicích.

Hledáme RD Brno a Brno venkov ke koupi s pozemkem 
od 450 m2.

Poptáváme novostavbu od velikosti 2+kk s vybavenou 
kuchyní a balkonem.

Hledáme hezký RD od 5+kk s bazénem a garáží v klidné 
lokalitě.

Hledáme pro klienta ke koupi bar na lukrativním místě 
v centru města Brna.

Hledáme pro naše klienty pronájem RD Brno a Brno-venkov.

Finanční poradce hledá byt ve Štýřicích a Starém Brně.

Mladá rodina hledá RD v Brně a okolí do 8 mil. Kč.

PŘIJĎTE

MEZI N
ÁS
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TEXTOVÁ INZERCE
PRONÁJMY

MODŘICE, UL. HUSOVA, BRNO-VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY2U
Pronájem bytu 2+1 v Modřicích, CP 53 m², 2.NP v
cihl.domě. Vybaven novou KL vč. spotřebičů. Vlastní
plyn. kobi.kotel. Za domem hřiště. Volné ihned.
Cena+ink.3tis
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 000 Kč/měs.

ROUSÍNOV, UL. NAD ŠKOLOU, OKR.
VYŠKOV

Třída G
www.realcity.cz/rc/DVQR

Pronájem velmi pěkné novostavby bytu 2+kk s bal-
kónem, Rousínov, CP 41 m² +balk., 3.p/3, kompletně
zařízeno nábytkem i spořebiči. Volné ihned. Cena +
2tis Kč ink.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

10 000 Kč/měs.

BRNO - ZÁBRDOVICE, UL. FRANCOUZSKÁ
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAF
Pronájem pěkné novostavby bytu 2+kk ve 2.NP na ul.
Francouzská, CP bytu 40 m², částečně zařízeno (KL
vč. spotř., vest. skříně). Volné od 5/2017. Cena + ink.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 000 Kč/měs.

LÍŠEŇ, BEDNAŘÍKOVA
Třída C

www.realcity.cz/rc/DYA9
Pronájem kompletně zrekonstr., prostorného bytu
3+1 s balkonem a sklepem. Patro 1/7 ( pod bytem je
také byt ). CP 71 m² + balkon 4,77 m² + sklep 2,23 m².
RK Agil tel.: 736 646 769

12 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BRNO, ŠPITÁLKA
Třída D

www.realcity.cz/rc/DY1T
Prodej CIHLOVÉHO, zrekonstruovaného bytu 3+1 v
OV s šatnou, balkonem a sklepem ( u křižovatky Kře-
nová / Špitálka ). Patro 1/4. CP 98 m². Byt je ihned
VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

4 650 000 Kč

BRNO - VENKOV

PRODEJ ROZESTAVĚNÉ CHATY
CHUDČICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/DY77

Zděná chata 3+1 s rozlehlým pozemkem, terasou,
CP 3856 m², ZP 65 m², el.+voda. Příjezd až k po-
zemku.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

1 400 000 Kč

ŠLAPANICE, PONĚTOVSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DXFH
Prodej velice vkusně a funkčně zařízeného, polořa-
dového RD 4+1 s plastovými okny, dvorem, garáží,
studnou a zahradou. CP 464 m². IS: všechny.
RK Agil tel.: 736 646 769

4 490 000 Kč

BLANSKO

ADAMOV, PETRA JILEMNICKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYAA
Prodej bytu 1+1 v OV se sklepem v Adamově ve vy-
hledávané lokalitě na ulici Petra Jilemnického. Patro
2/5 s výtahem. CP 40m² + sklep. Byt je ihned VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

995 000 Kč

ADAMOV, PETRA JILEMNICKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYAA
Prodej bytu 1+1 v OV se sklepem v Adamově ve vy-
hledávané lokalitě na ulici Petra Jilemnického. Pa-
tro 2/5 s výtahem. CP 40 m² + sklep. Byt je ihned
VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

995 000 Kč

ADAMOV, SADOVÁ
Třída C

www.realcity.cz/rc/DY1X
Prodej bytu 2+1 v OV se 2 lodžiemi a sklepem. Patro
10/10. CP 50 m² + 2 lodžie a sklep. Velkou výhodou
bytu jsou samostatné vstupy do pokojů. Byt je ihned
VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

1 249 000 Kč

POZEMKY

MIKULOV, OKRES BŘECLAV.
www.realcity.cz/rc/DY7Y

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

1 150 Kč/m²

POPTÁVKA

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE
www.realcity.cz/rc/DXSU

Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.
Volejte tel.: 777 555 920

dohodou

CHCETE PRODAT SVOJI NEMOVITOST?
www.realcity.cz/rc/DXDE

Hledáte vysněnou nemovitost ke koupi? Svěřte
se profesionálům. Prodáváme stovky nemovitostí
ročně a máme tisíce spokojených klientů. Abso-
lutní TOP RK na Moravě!
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 800 536 536
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 v okolí Brna. Info v RK 736 646 769. Od-
měna pro prodávající.
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 3+1 v OV i DB v Líšni.
RK Agil tel.: 545 215 188

informace v RK

HLEDÁME DŮM NEBO BYT
www.realcity.cz/rc/DX6S

Pro bonitního klienta hledáme prostorný byt nebo
dům v Brně, Brno-venkov, s dobrou dostupností.
Cena do 13 000 000 Kč.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

dohodou

HLEDÁME RD DO 30 KM OD BRNA
www.realcity.cz/rc/DX6T

Mladý pár koupí starší RD k úplné rekonstrukci či jako
stavební místo.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

dohodou

HLEDÁME RD NEBO POZEMEK V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DX6U

Hledám pro klienta rodinný dům s větším pozemkem
nebo pozemek v okolí Líšně, Ochoz u Brna do 8 000
000,-Kč. Prosím nabídněte.
MP CZECH real tel.: 731 419 010

dohodou

HORSKÝ APARTMÁN 2-3+1
www.realcity.cz/rc/DX6V

Hledáme ke koupi horský apartmán o velikosti 2+kk,
2+1, 3+kk na horách. V blízkosti lanovky, převážně Je-
seníky, Orlické hory.
MP CZECH real tel.: 731 419 010

informace v RK

BYT V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DX6X

Rodiče pro dceru hledají byt v Brně do 3,5mil.
MP CZECH real tel.: 604 255 641

informace v RK

VÝMĚNY

VÝMĚNA OB 1+1 BYSTRC - LAŠTŮVKOVA
www.realcity.cz/rc/DY8L

za OB 2+1 Bystrc, Žab,Kr.P, Koh
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 ŽABOVŘESKY –
KOUNICOVA

www.realcity.cz/rc/DY8K
za OB 2-3+1
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+KK N. LÍSKOVEC – SVÁŽNÁ
www.realcity.cz/rc/DY8J

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

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 ČERNÁ POLE -
DURĎÁKOVA

www.realcity.cz/rc/DY8I
za OB 1+1 v Brně
RENČ s. r. o. tel.: 603 846 609

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 KOMÁROV – ZA MOSTEM
www.realcity.cz/rc/DY8G

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

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 LESNÁ –
H.MALÍŘOVÉ,NÁST

www.realcity.cz/rc/DY8F
za OB 2+kk-2+1N. Lískovec
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

informace v RK

VÝMĚNA OB 2+1 PISÁRKY -
KAMENOMLÝNSKÁ

www.realcity.cz/rc/DY8E
za OB 1+1 v Brně
RENČ s. r. o. tel.: 538 711 780

dohodou

VÝMĚNA OB 3+1 BYSTRC – EČEROVA
www.realcity.cz/rc/DY8D

za OB 2+1 s balkonem v Brně
RENČ s. r. o. tel.: 733 737 683

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 KR.POLE – PALACKÉHO TŘ.
www.realcity.cz/rc/DY8C

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

informace v RK

VÝMĚNA OB 3+1 ST.LÍSKOVEC – KYJEVSKÁ
www.realcity.cz/rc/DY8B

za OB 2+1 Lesná
RENČ s. r. o. tel.: 733 737 683

informace v RK

KOMERCE

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVP7
Pronájem 2 kanceláří (2x 18 m²) v histor. objektu s
nebytovými prostory po komp. rekonstrukci s parko-
váním. Výborná dostupnost z Brna i dálnice. Cena
vč.en.+DPH!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 000 Kč/měs.

BRNO - STŘED, ULICE BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY8H
Pronájem kanceláře 18m² v centru na ul. Bayerova ve
2.NP admin. budovy u OD Lidl. Předsálí, kuchyňský
kout, možno i vč. vybavení. Volné ihned. Cena vč.en.a
sl.!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 050 Kč/měs.

IVANČICE, OSLAVANSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVQC
Nabízíme pronájem obchodního - kancelářského
prostoru o CP 86m², skládajícího se ze 3místností.
Obchod se nachází cca 200m od OC Tesco a cca
250m od náměstí.
RK Agil tel.: 736 646 769

6 000 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

10 500 Kč/měs.

BRNO - STŘED, ULICE BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY8M
Pronájem pěkných kanceláří vhodných pro sídlo
firmy v centru, ul. Bayerova, 2.NP admin.budovy uOD
Lidl. CP 77 m² +18 m² terasa. Volné od 1.7.. Cena vč.
en.a sl.!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

16 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE, NA POŘÍČÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DX8R
Pronájem velice zavedeného restauračního zaří-
zení. CP restaurace vč. zázemí 123 m² z toho 50m²
samotná restaurace s 50místy k sezení, zahrádka
21 míst k sezení.
RK Agil tel.: 736 646 769

22 000 Kč/měs.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY72
Pronájem kanceláří CP 117 m²+terasy (4 kance-
láře, hala atd.=celé 2.NP) v exkluz.admin. ob-
jektu zámečku po kompl. rekonstrukci, park. místa.
Cena+en.cca 3000/měs.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

28 000 Kč/měs.
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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 7 od 15. 5. do 5. 6. 2017

603 333 999�

4 apartmánové domy  12 jednotek 2+kk (alt. 3+kk)  vlastní zahrádka  parkování před domem  vlastní skladovací prostor

Termín dokončení: červen 2018  |  www.ad-pavlov.cz

APARTMÁNOVÉ DOMY PAVLOV CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST PÁLAVA – OBEC PAVLOV



aktuálně z nové výstavby

Prim ve vyhledávání nemovitostí ke koupi hrají v současnosti specializované internetové servery. Tištěná média ale ještě „ne-
umřela“, neboť důležitým zdrojem informací jsou podle odborníků i realitní časopisy a lidé na ně ještě nezanevřeli. A podobné 
výsledky průzkumů máme i my v rámci časopisu Grand Realcity. Statistiky ovšem poukazují i na další oblíbený zdroj – mobilní 
aplikace. Jak a kde tedy dnes ideálně hledat svůj nový domov? 

TiSk nebo inTeRneT? ZkuSTe To dohRomAdy!

ačkoli by se mohlo zdát, že tištěná média při vyhle-

dávání nemovitostí ustupují do pozadí, praxe ukazuje, 

že stále ještě hrají jednu z hlavních rolí. Důvodem je 

jistá důvěryhodnost, kterou si papír zachovává. s vy-

dáním je přeci jen poměrně dost práce a něco to stojí. 

opravdu relevantní zájemci o  nemovitosti rádi sáh-

nou po klasickém tisku, od kterého očekávají přesně 

ty informace, po kterých prahnou. Realitní kanceláře 

často prohlašují, že většina klientů přichází z  webu. 

ale! tato tvrzení mohou být zkreslená, neboť z  pra-

xe víme, že jen málokdo si pamatuje, kde nemovitost 

poprvé uviděl.  

inTeRneT JAko infoRmAční doPlněk 

Jak jsme již předeslali, tištěná média mají v povědo-

mí čtenářů stále ještě určitou váhu. Je to z důvodu 

množství nerelevantních informací, které spolu s těmi 

relevantními internetové prostředí nabízí.

Je prokazatelné, že dnešní doba velmi úzce spoju-

je realitní časopisy s  internetem. Role časopisu je 

přitom zcela jasná. Pomocí svých inzerátů propagu-

je a  zveřejňuje webové stránky realitních kanceláří 

a developerů. ty pak dále slouží jako jeden z nejpo-

užívanějších informačních zdrojů v rámci vyhledávání 

informací o nemovitostech a stavu realitního trhu. tak 

praví statistiky. U  novostaveb hrají pochopitelně roli 

i offlinové reklamy jako billboardy apod. 

RoSToucí ZáJem o mobilní APlikAce. hlAv-

ně v PRAZe A velkých měSTech

Mezi hlavní výhody realitních mobilních aplikací ne-

pochybně patří možnost přistupovat k  informacím 

odkudkoli – z  tramvajové zastávky, z  dopravního 

prostředku i  z  čekárny u  lékaře. spektrum možností 

je téměř nekonečné a nejvíce kreativní jsou v tomto 

směru podle nejaktuálnějších statistik lidé v  Praze. 

vyzkoušet můžete i naši realitní aplikaci.

budoucnoST Je v SymbióZe

s ohledem na chování trhu a zájemců o koupi nemo-

vitostí při jejich vyhledávání je budoucnost v  symbi-

óze všech zmíněných médií. Uvidíme, zda se časem 

neobjeví i jiné technologické vychytávky. Do té doby 

si jistě vystačíme s tím, co trh nabízí.

Při nahlížení do inzerátů hrají fotky 

důležitou roli. Majitelé nemovitostí 

často dělají chybu, že jim nevě-

nují příliš pozornosti. ačkoli fotky 

o nemovitosti dost prozradí, vždy 

je lepší byt vidět naživo a přesvěd-

čit se na vlastní oči. Může vám tak 

snadno díky chybě majitele uniknout 

opravdový klenot, kterému se jen 

nevěnoval dostatek pozornosti.

o ceně se dá vždy jednat. Pokud 

se vám nemovitost líbí, ale nemáte 

dostatečný obnos peněz, určitě ne-

házejte flintu do žita a zkuste navrh-

nout vlastní variantu. Mnoho majitelů 

nemovitostí má zkreslenou představu 

o tržní ceně v dané lokalitě a díky 

přemrštěným požadavkům se z bytu 

stává zbytečně ležák. zvláště, 

pokud jedná osoba na vlastní pěst. 

v případě, že je zastoupena realitní 

kanceláří či makléřem, problém 

s cenou nebývá. I tak je jistá možnost 

smlouvat. třeba budete mít štěstí.

PoZoR nA foToGRAfie

cenA mnohdy neodPovídá

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

až si budete hledat vhodnou 
nemovitost, nezapomeňte si 
ji „proklepnout“ i na Katastru 
nemovitostí. ten je zdrojem 
velmi cenných informací. 
K prohlídce se vyplatí pozvat 
i stavebního specialistu nebo 
si vyžádat dokumentaci, která 
prokáže technický stav budovy 
i nemovitosti jako takové. 

Kupujete nemovitost?  
HleDeJte efeKtIvně!
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tip specialisty (hajany) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Klidná rezidenční oblast  |  10 min autem z centra brna  |  bungalovy 3 až 5+KK 
  garáž  |  výběr pozemKů od 250 do 1 000 m2  |  nadčasová architeKtura

naše společnost se v  samotných hajanech již třetí 
rok podílí na vzniku nové rezidenční oblasti a úspěš-
ně realizuje 2. a 3. etapu výstavby komplexu rodin-
ných domů. jde o moderní projekt, který nabízí sa-
mostatné, přízemní rodinné domy, dvougenerační 
domy 2x 5+kk, inteligentní dispozice, nadčasovou 
architekturu a kvalitu. nově postavené domy z našich 
předchozích etap jsou již obydleny svými majiteli.  
pro tyto naše klienty byly moderní domy v hajanech 
hlavně zajímavou volbou už v tak malé nabídce nově 
postavených domů v okolí Brna a přitom splnily jejich 
vysoké nároky na pohodlí, kvalitní vybavení, soukro-
mí a finanční možnosti. 

samotná výstavba domů je situovaná v  klidné čás-
ti obce lemované hájkem, stromovými sady a  poli.  

Klienti mohou volit mezi velikostmi pozemků od 250 –  

1 000 m2. na výběr je také několik typů bungalovů 

s  rovnou i  valbovou střechou a  autorizovaná pro-

jekční kancelář, která přizpůsobí projekt domu dle 

potřeb klienta a velikosti konkrétního pozemku. při-

danou hodnotou je jednoznačně kvalita použitých 

stavebních materiálů, technologií a vybavení domů, 

které se běžně v projektech nenabízí. 

Domy jsou stavěny na klíč a v základním vybavení je 

například podlahové vytápění s úsporným konden-

začním kotlem nebo vnitřní žaluzie, plastová okna 

s  trojskly/hliníková okna. V  domech je navíc stan-

dardně zabudovaná klimatizace s dálkovým ovládá-

ním, alarm se zabezpečením v každém pokoji a ga-

ráži, příprava na osázení hD kamer a vybrané domy 

budou mít venkovní žaluzie. 

Budoucí majitelé oceňují, že se jim domy předávají 

s již oplocenými pozemky vč. opěrných zídek i upra-

veného terénu.

Fotogalerii z výstavby  i dokončené rodinné domy,  

ve kterých dnes spokojeně bydlí naši klienti, a další 

konkrétní informace najdete na www.moderni-haja-

ny.cz.  seznámit se s námi postavenými domy může-

te také v lokalitách Moravany, nebovidy, podolí nebo  

Zbýšov u Brna. 

obec hajany představuje příjemnou oblast  
v  těsné blízkosti brna, jen 10 min autem od sa-
motného centra města a přitom uprostřed příro-
dy. tato malebná lokalita i  s  přilehlými obcemi 
ořechov a želešice získává v posledních letech 
na své oblibě a díky rozvoji nové rezidenční vý-
stavby se rozšiřuje i nabídka občanských služeb 
a zázemí nejen pro rodiny s dětmi.  bydlení jižně 
od brna láká čím dál více nových obyvatel, a to 
hlavně svojí pohodlnou a  rychlou dostupností, 
silničním napojením a  pravidelnými dopravními 
spoji. 
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eva boráková
jednatelka společnosti

REAL mAjoR s.r.o.  
Kobylnická 8
664 51 Brno – Šlapanice
Česká republika

tel.:  +420 605 018 056 
+420 776 387 287

info@realmajor.cz
www.realmajor.cz
www.moderni-hajany.cz

moDERNÍ HAjANY – lÁKaVÁ lOKalita s nOVOU ResiDenČnÍ VÝstaVBOU
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NOVOSTAVBY

+420 777 457 075
docekal@natmal.cz

Ivo Dočekal
manažer projektu

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

Kaunicův dům je unikátní bytový komplex 
vystavěný na  půdorysu historického pan-
ského dvora ve Slavkově u Brna. Kombinu-
je tak moderní architektonická a technolo-
gická řešení s  historickou tradicí lokality. 
Projekt je výjimečný i  po  finanční stránce, 
v  ceně bytů je zahrnuto garážové stání, 
sklepní kóje i  moderní kuchyňská linka se 
spotřebiči. Podívejte se na  výhody, které 
projekt nabízí, a  nechte se okouzlit uni-
kátním developerským projektem, který 
v České republice nemá obdoby. 

Uvažujete o  koupi bytu v  okolí Brna a  přijde 
vám, že v  současné době nedokážete najít 
zajímavou nabídku, kterou byste si mohli do-
volit? V tom případě zvažte projekt Kaunicův 
dvůr. Naši architekti jej navrhli tak, aby vám 
v něm nechybělo nic, co ve 21. století potře-
bujete ke spokojenému životu. Přidanou hod-
notou je fascinující příběh místa, na  kterém 
Kaunicův dvůr stojí.  

NoVý domoV se slaVNoU historií 
Bytový komplex je postaven na přesném pů-
dorysu historického panského dvora šlech-
tického rodu Kouniců. Propojuje tak moderní 
architektonická řešení s jedinečnou minulos-
tí této lokality. atmosféru místa podtrhuje 
uzavřený relaxační park s bohatou zelení, la-
vičkami a okrasným jezírkem, kde si můžete 
dopřát odpočinek.

KUchyňsKá liNKa se sPotřeBiči V ceNě
celkem 78 nadstandardních a  prostorných 
bytů se nachází v uzavřeném komplexu, který 
poskytne svým obyvatelům dostatečné sou-
kromí a bezpečí. K dispozici jsou byty o veli-
kostech 1+kk až 4+kk, na své si tedy přijdou 
mladé páry i velké rodiny.

Všechny byty jsou navíc vybavené moderní 
značkovou kuchyňskou linkou se základními 
spotřebiči a  moderní koupelnou. Vybavení 
nepředstavuje žádné náklady navíc, ale je 
standardní součástí každého bytu. Nedílnou 
součástí bytů jsou také částečně kryté terasy, 
atria a balkony s výhledem do zeleně. Přízem-
ní byty mají vlastní terasy se zahrádkami.

V  ceně každého bytu je také sklepní kóje 
a garážové parkovací stání umístěné v dvou-
patrovém parkovacím domě, obyvatelé tak 
nebudou muset řešit problémy s parkováním.

Kaunicův dvůr poskytne svým obyvatelům 
příjemné a  klidné prostředí. Zeleň obklopu-
je celý areál a  v  budoucnu bude obohacena 
o další nově vysazené stromy.

sKVělá doPraVNí dostUPNost
Kaunicův dvůr se nachází pouze 20 kilome-
trů východně od centra Brna, kam se autem 
dostanete do  dvaceti minut. díky svému 
umístění a  dopravním uzlům poskytuje vý-
borné spojení nejen na Brno, ale také Prahu, 
ostravu, olomouc, Bratislavu, Vídeň nebo 
Budapešť. Ze svého domova se tak lehce do-
stanete téměř kamkoliv.

oBčaNsKá VyBaVeNost
slavkov u  Brna je malebné a  turisticky ob-
líbené místo, které se proslavilo díky Bitvě 
tří císařů. Je tak skvělým místem pro výlety, 
ale i  pro život. Vše důležité najdete kousek 
od Kaunicova dvoru. do školy a školky to vaše 
děti budou mít pouhých pět minut cesty. Blíz-
ko komplexu se nachází také poliklinika, úřa-
dy, banka a obchod s potravinami.

ideálNí VolBa Pro miloVNíKy sPortU
Kaunicův dvůr se nachází v  bezprostřední 
blízkosti sportovního areálu a koupaliště. Pro 
fanoušky golfu máme dobrou zprávu – byty 
se nachází na  lukrativní lokalitě vedle golfo-
vého resortu, což ještě zvyšuje jeho hodnotu. 

ZaJímaVá iNVestice
Kaunicův dvůr je nejen skvělým místem pro 
váš domov, ale také výhodnou investicí. hod-
nota bytů v této lokalitě v poslední době na-
růstá a  je srovnatelná s  tržními cenami no-
vých bytů v Brně.

Pokud se vám projekt Kaunicův dvůr líbí, 
s  koupí bytu rozhodně neotálejte – polovina 
bytů své majitele už zná. Podívejte se na náš 
web www.kaunicuvdvur.cz a  domluvte si 
s  námi co nejdřív prohlídku! celý komplex 
bude k nastěhování v srpnu 2018. 

ZamiLujte Si uNiKátNí PRojeKt KauNicův dvůR ve SLavKově 
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PŮDORYS BYTU:
Příklad bytové jednotky s dispozicí 3+KK 
a bytovou plochou 89 m2. Účelové dispozice 
oddělují spací zónu s balkonem a denní zónu 
v podobě obývacího pokoje s kuch. koutem 
a přímým vstupem na terasu, která je propo-
jená s vlastním částí soukromé zahrady. 

WWW.CHRLICEPLACE.CZvýhradní prodejceacreal@acreal.cz
800 442 442

CHRLICE PLACE – moderní a unikátní rezidence, kterou v Brně a jeho okolí jen tak nenajdete. Jedinečný a ve světě 
velmi oblíbený koncept, který se nese ve spojení vysokých nároků na pohodlí v bytě a zároveň všech příjemných 
benefitů, které představuje život v rodinném domě. Samotná lokalita a umístění projektu garantuje vše, co je 
ke komfortnímu  rezidenčnímu bydlení potřeba. Skvělá a pohodlná dostupnost do centra Brna, pravidelné spojení 
MHD, kompletní občanská vybavenost, nákupní příležitosti, restaurace a blízkost největších obchodních center. 
Přitom klid a příležitosti k volnočasovým, venkovním aktivitám a sportovnímu i kulturnímu vyžití. 

Rezidence Chrlice Place je ideální příležitostí pro pořízení moderního rodinného bydlení bez kompromisů. Projekt charakte-
rizuje nadčasová architektura, nadstandardní zařízení, kvalita a důraz na detail. Navíc poskytne svým novým rezidentům 
příjemnou oddychovou zónu a zázemí v podobě uzavřené soukromé zahrady se zelení, luxusního zapuštěného bazénu 
a možností vlastní zahrádky. Přijet domů po náročném dni, bezproblémově zaparkovat, vykoukat se ve vlastním bazénu, 
užít si s dětmi na zahradě, potkat se s přáteli u grilování a přitom se o nic nestarat.  To je lákavá představa, kterou dokáže 
rezidence Chrlice Place dokonale splnit.  

Samotný projekt je koncipován jako čtyřpodlažní stavba – viladům, klidná exklusivní rezidence, která nabídne pouze  
9 nadstandardně zařízených bytových jednotek. Každý byt navíc disponuje balkonem, terasou nebo vlastní zahrádkou 
a dostatkem prostoru.  Praktické je množství úložných míst v bytě, ale i v samotném domě. Pro maximální komfort reziden-
tů jsou připraveny venkovní parkovací stání i garáže. Prosvětlené interiéry jsou navrženy účelově a v nadčasových liniích 
a promyšlené je i vybavení jednotlivých bytových jednotek, které je kromě všeho „baby friendly“.  Například prověřené 
podlahy Hydrocork  mají nejen vynikající izolační a tepelné schopnosti a vkusně doplní luxusní vzhled interiéru, ale jsou 
zároveň ideální a měkkou hrací plochou pro vaše nejmenší.  Největším komfortem je spojení s velkorysou zahradou a za-
puštěným bazénem v soukromí, o jehož veškerou údržbu se za rezidenty postará zajištěný správce.  
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

MIG s.r.o.   800 644 644  mig@mig.cz  www.mig.cz  Příkop 4, Brno

BRNO, LIDICKÁ

BRNO, STAŇKOVA

Prodej cihlového bytu 3+1 o ploše 105 m2 + balkon + 
sklep, ve 2. patře prvorepublikového činžovního domu.
Byt po rekonstrukci 2011.

Prodej exkluzivního loftového bytu 2+kk o CP 57 m2

+ balkon 6 m2. Poslední novostavba v projektu 
www.lofty-brno.cz. Možnost parkování.

www.realcity.cz/rc/DXY4

5 500 000 Kč

3 600 000 Kč

HABROVANY
Řadový RD 4+1 s garáží, bazénem a krásnou zahradou, 
CP pozemku 560 m2, po rekonstrukci, plastová okna, 
veškeré IS, částečně podsklepený. 

www.realcity.cz/rc/DXLF                             4 200 000 Kč

PÁLAVA, HORNÍ VĚSTONICE
Prodej novostavby RD o dispozici 4+kk, UP 100 m2

+ terasa, pozemek o CP 750 m2. Možnost výstavby garáže. 
Dům je zkolaudovaný.

www.realcity.cz/rc/DVSK                        4 100 000 Kč

POPŮVKY
Pronájem nového areálu pro výrobu či skladování .
Hala o UP 1000 m2, kanceláře a showroom 450 m2,
18 PS. Sv.v. 6,5 m, příjezd TIR, topení robury.

1 300 Kč/m2/rok

www.rumiste.czstavba zahájena, dokončení 4Q/2018

32 bytů 1+kk až 3+kk v centru Brna, ulice Rumiště
rezidenční dům v dynamicky se rozvíjející lokalitě
každý byt s balkonem, terasou či zahradou
možnost koupě parkovacího stání
dětské hřiště přímo za domem 79 kWh/m2.rok

POSLEDNÍ 3 POZEMKY 
1322 AŽ 2168 m

SADOVÁ
NA VÝSLUNÍ

W W W . S A D O V A N A V Y S L U N I . C Z

VEŠKERÉ IS NA POZEMKU
ČTVRŤ MODERNÍCH NOVOSTAVEB
MOŽNO IHNED STAVĚT

PRODEJ NOVÝCH
DOK CH BY

BRN

2+kk a 3+kk

LUXUSNÍ KOUPELNY
BALKONY A TERAS 67 m2   PARKOVACÍ STÁNÍ

www.fenix-resort.cz

inzerce Real City_210x297_29 3.indd   1 31.3.2017   10:19:12
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www.1rosicka.cz 602 489 950
e: info@1rosicka.cz

Rezidenční bydlení za dobRou cenu 
Rosice u Brna

www.1rosicka.cz

posledních 5 
volných bytů

Komfortní byty 3+kk a 4+kk ve viladomech s vlastní 
zahradou a parkovacím stáním, nebo garáží a rozhlehlou 
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

  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

4.600.000 Kc¡
vč. garáže
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

Moderní bytový komplex se souběžně budovanou občanskou vybaveností 

BRNĚNSKÁ POLE - ŠLAPANICE
V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE ZAHÁ JEN PRODEJ DALŠÍ ETAPY

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
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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.

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)

InvestoR: NOME a.s.

KliEntsKé CEntrUM 
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00  Brno 

+420 545 428 120
www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)PřiPrAVUJEME PrO Vás

BYtOVÝ dŮM KrálOVO POlE
Prodej bytů 2+kk až 4+kk www.reko.cz

InvestoR: Rezidence Obřany, s.r.o.
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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

Kontaktujte nás:    +420 724 407 969

www.jablonovysad.cz

VZOROVÝ

DŮM

VZOROVÝ

BYT



VAŠE ZNAČKA LUXUSU

Prodej a pronájem luxusních nemovitostí Ing. Monika Russeggerová

Tř. Kpt. Jaroše 28
602 00 Brno

+420 800 888 979
+420 733 525 123

info@ambienten.cz

BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/DY26

Výjimečný objekt 4+1, možnost přestavby na vícegen. RD, 
nebo spojení s podnikáním (sklady, autoopravna, dílny) CP 

poz. 1 272 m2, UP 346 m2. PENB: E 278 kWh/m2 za rok.
7 800 000 Kč

POHOŘELICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DV1A

Velmi pěkný samos. stojící RD 5+kk, trojgaráž, okr. zahrada 
558 m2, wellness se saunou. ZP 258 m2, UP 516 m2, CP poz. 

816 m2, 15 min. jízdy Brno. PENB: C 109 kWh/m2 za rok.
9 950 000 Kč

MĚSTO BLANSKO
www.realcity.cz/rc/DXLU

Samost. stojící prvorep. vila s 3.NP (1.NP: 3+1, 2.NP: 4+1, 
3.NP: půdní prostor vhodný k vyb. další byt. jedn.) par-

kování, vhodný na sídlo fi rmy. PENB: C 123 kWh/m2 za rok.
9 990 000 Kč

BRNO-MĚSTO
www.realcity.cz/rc/DY27

Luxusní řadový RD 4+kk v nové zástavbě v klidné ulici, 
bezproblémové parkování před domem, kryté stání pro 
2 auta. CP poz. 500 m2, ZP 84 m2, UP 170 m2. PENB: G

7 500 000 Kč

HVOZDEC, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DX83

Samos. stojící RD 6+kk v nádherné obci, blízkost lesů, 
brněnské přehrady. CP poz. 1 882 m2, UP 525 m2, obytná 

plocha 350 m2, kompletně podsklepen. PENB: G.
6 490 000 Kč

BRNO-KOMÍN
www.realcity.cz/rc/DXSZ

Komfortní novostavba byt 3+kk v OV o velikosti 80 m2 s bal-
konem, v rezidenční části, sklepní kóje, nadčasový design, 

bezprob. parkování, možnost odkoupení park.stání. PENB: G
5 950 000 Kč

BRNO-BYSTRC
www.realcity.cz/rc/DY28

Mezonetový byt 4+kk (97 m2) s prostornou terasou (23 m2) 
poblíž Brněnské přehrady, výjimečný výhled, KL včetně vest.

spotřebičů, klimatizace, dvě koupelny. PENB: G.
6 045 000 Kč

BRNO-MASARYKOVA ČTVRŤ
www.realcity.cz/rc/DXLS

Nadst. byt 4+kk  s terasou, vč. parkovacího stání a zděného 
sklepa a výtahu v domě, možnost využít jako kancelář, 

úžasné výhledy. CP 145 m2. PENB: G.
10 500 000 Kč

BRNO-IVANOVICE
www.realcity.cz/rc/DV9F

Prostorný moderně řešený 2.NP RD 6+kk se zahradou 
1 253 m2 / autom. zavlažování. CP poz. 1 569 m2, 
ZP 316 m2 + samos. domek se saunou. PENB: G.

14 900 000 Kč

BRNO-JUNDROV
www.realcity.cz/rc/DTEI

Dvougen. RD s 3.NP a 2 bytovými jednotkami, dvojgaráží, 
fantastický výhled, okrasná zahrada, CP poz. 386 m2, 

ZP 180 m2, UP 310 m2, PENB: D157 kWh/m2 za rok.  
11 136 000 Kč

SOKOLNICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DTAV

Samostatně stojící RD 5+kk s garáží pro 2 auta a obyt.
plochou 400 m2, praktické využití prostoru, terasa / pergola, 

1.NP bezbariérové, elektr. zabezp. PENB: G.
10 538 467 Kč

BRNO-STRÁNICE
www.realcity.cz/rc/DURB

 Funkcion.vila 6+kk možnost využití: dvoug. bydlení nebo 
spojení s podnikáním, v přízemí nebyt. prostor, CP poz. 

352 m2, UP 322 m2, udržovaný stav. PENB:G.
12 500 000 Kč

BRNO-ÚTĚCHOV
www.realcity.cz/rc/DVUB

Samost.stojící 2.NP rodinná vila 5+1 s garáží pro 2 auta, 
podl. plocha 358 m2, zahrada 1 154 m2 , CP pozemku 

1 352 m2, vhodný i na sídlo PENB: C 98 kWh/m2 za rok.
12 950 000 Kč

BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/DY25

Samost.stojící 3.NP dvojdům 12+2 s rozlehlou zahradou, 
trojgaráží, podl.plocha 570 m2. CP poz. 4 230 m2, vhodný 

na sídlo fi rmy, polikliniku.PENB:C 134 kWh/m2 za rok.
Informace v RK

JINAČOVICE, BRNO-KNÍNIČKY
www.realcity.cz/rc/DXT1

Novostavba RD z r. 2015: 6+kk, dvojgaráž, v blízkosti golf.
hřiště, přehrada, CP poz. 782 m2, UP 235 m2, ZP 187 m2, 

inteligentní řízení RD. PENB: A 46 kWh/m2 za rok.
12 500 000 Kč

BRNO-ŽEBĚTÍN
www.realcity.cz/rc/DTAS

Pěkný RD v boční klidné ulici 5+1, dvojgaráž, wellness, 
venkovní bazén, vinný sklep, fi tness, sauna, podsklepen, 

zahradní zavlažování. PENB: C 117 kWh/m2 za rok.
13 990 000 Kč




