
BYTOVÝ DŮM RYOLIT – NEJLEPŠÍ INVESTICE DO BYDLENÍ V CENTRU
Více informací na +420 604 215 282 a www.fi edlerreality.cz

PRONÁJEM LUXUSNÍCH BYTŮ
A NEBYT. PROSTOR

v novostavbě blízko centra Brna

NADSTANDARDNÍ BYTY
2+kk, 3+kk (67 – 96 m2)

Lze vybavit, terasy, výhled na město,
podzemní garáže + atraktivní nebytové
prostory vhodné pro služby rezidentů

a gastro provoz.

Videoprohlídky k dispozici.

+420 739 092 009 | j.hrbacek@directreal.cz

prostorné byty 2+KK – 4+KK, 
terasa, společná zahrada, 

parkovací stání, sklep, 
20 min do centra Brna,  

dokončení 10/2017, bez provize RK

+420 604 542 422 | www.bdvranov.cz
VÍCE NA STRANĚ 32

LUXUSNÍ BYDLENÍ V ZELENI 
VRANOV U BRNA

Bezpečně a rychle prodáme Chci prodat za 

nejlepší cenuváš byt nebo rodinný dům
Volejte zdarma 800 800 099
www.realspektrum.cz

BRNO A JIŽNÍ MORAVA

11 | od 28. 8. do 17. 9. 2017

http://www.fi
http://www.bdvranov.cz
http://www.realspektrum.cz
http://tel:+420604215282
http://tel:+420739092009
http://tel:+420604542422
http://tel:800800099
http://mailto:j.hrbacek@directreal.cz
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 OV 4+1, ul. Oblá, CP 79 m2, 4 NP, lodžie, parkování v 
uzavřeném prostoru v OV.  

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

 RD 4+1 a 7+1 novostavba, sam. stoj , garáž, možnost 
vlast. výběru úprav v interiéru. 15 km od Brna. 

 RD 4+1, po GO, CP 287 m2, vjezd. 

 Prodej komerční budovy v hlavní obchodní zóně 
Tišnova, UP 450 m2. 

 Byt 4+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Komerční objekt 

  BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

BRNO - ŘEČKOVICE 

ŠEBROV-KATEŘINA 

BUČOVICE - VÍCEMILICE 

TIŠNOV 

 www.realcity.cz/rc/  DYGY 

 www.realcity.cz/rc/  DRKF 

 www.realcity.cz/rc/  DY83 

 www.realcity.cz/rc/  DYMQ 

 www.realcity.cz/rc/  DYMP 

 3 490 000 Kč 

 10 500 000 Kč 

 Informace v RK 

 2 390 000 Kč 

 8 900 000 Kč 

 608 764 166 

 608 764 166 

 608 764 166 

 775 764 765 

 608 764 166 

   08590 

 08306 

 08560 

   08604 

 08555 

D

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

 RD/3 byty, ul. Skopalíkova, po GO, s možností 
rozšíření. Průjezd na pozemek. Klidná lokalita. 

 RD 5+1, sam. stoj., garáž, vjezd, zahrada. CP 1700 m2, 
23 km od Brna. 

 RD 1+1 s možností rozšíření, 20 km od Brna, CP poz. 
206 m2. 

 Zavedené obchodní prostory v KC Rubín, bezbariérový 
přístup, vl. soc. zař., CP 240 m2. 

 Byt 3+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Komerční objekt 

BRNO-ŘEČKOVICE 

BRNO-ŽIDENICE 

BUKOVINKA 

PRŠTICE 

BRNO-ŽABOVŘESKY 

 www.realcity.cz/rc/  DVTE 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7T 

 www.realcity.cz/rc/  DYV8 

 www.realcity.cz/rc/  DYGZ 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7U 

 3 430 000 Kč 

 8 300 000 Kč 

 Informace v RK 

 1 500 000 Kč 

 9 500 000 Kč 

 608 645 164 

 775 764 765 

 608 645 164 

 608 764 166 

 775 764 765 

 08466 

 08656 

   08640 

 08595 

   08657 

G

C
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 OV 2+1, ul. Božetěchova, 5.p/12, výtah, zasklená 
lodžie, CP  64 m2. 

 RD 2 byty/ 4+1, sklad. prostor, 6x garáž, dvůr, park. 
místa, CP 510 m2.   

 Zem. usedlost na Vysočině, 3 byty, možnost rozšíření,  
2x vjezd, stáje, CP poz. 1495 m2.  

 RD 2+1, po část. GO, průjezd, klenutý sklep, pozemek 
366m². 

Prodej rek. střediska s restaurací na vlastním pozem-
ku, chaty a zděné bungalovy, 4 074 m2.

 Byt 2+1 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Dům 

 Komerční objekt 

BRNO-KRÁLOVO POLE 

ROSICE 

MILIČOV 

NEMOTICE 

VEVERSKÁ BITÝŠKA 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7X 

 www.realcity.cz/rc/  DYVB 

 www.realcity.cz/rc/  DYH1 

 www.realcity.cz/rc/  DYMV 

 www.realcity.cz/rc/  DYMR 

 2 850 000 Kč 

 6 900 000 Kč 

 5 500 000 Kč 

 900 000 Kč 

 1 650 Kč/m² 

 608 645 164 

 608 764 166 

 608 764 166 

 608 645 164 

 777 764 160 

 08658 

   08603 

 08589 

   08614 

   08606 
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 Luxusní vila , sam. stoj., garáž pro dvě auta, okrasná 
zahrada s jezírkem, CP 798 m2. 10 km od Brna. 

 RD 7+kk, sam. stoj, garáž, vl. studna, rovinný poz. CP 
960 m2, krásný výhled, bus, vlak.  

 Sam. stojící RD 4+1, garáž, vjezd, zahrada, CP 1307 m2 
s možností výstavby dalšího RD.11 km od Brna. 

 RD 4+1 k rekonstrukci nebo demolici a výstavbě nové-
ho domu, ul. š. 25 m, CP 1560 m2. 

 Zděná chata s krbem, po rekonstrukci, 47m2 se zah-
radou 1243m2. 

 Stylová roubenka, CP 1204 m2, IS, vč. starožitného 
nábytku Cena vč. provize. 

 Chata se zahradou 980 m² , Brno-Bosonohy, příjezd na 
pozemek, krásné prostředí. 

 Chata 2+1, zděná s příjezdem, parkování, vl. poz., 
elektřina, CP 216 m2.   

 Stav. poz. pro stavbu menšího RD. IS na hranici.CP 
131 m2. 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Rekreační objekt  Rekreační objekt  Rekreační objekt  Pozemek 

   KUŘIM - PODLESÍ 

DOLNÍ LOUČKY 

LAŽANY 

SUCHOHRDLY U MIROSLAVI 

BRNO-SADOVÁ 

BĚLÁ NAD SVITAVOU BRNO - BOSONOHY BUČOVICE-NEVOJICE VEVERSKÁ BÍTÝŠKA 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7V 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7S 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7Q 

 www.realcity.cz/rc/  DYH5 

 www.realcity.cz/rc/  DYV4 

 www.realcity.cz/rc/  DYMO  www.realcity.cz/rc/  DYMU  www.realcity.cz/rc/  DYV5  www.realcity.cz/rc/  DZ7R 

 12 900 000 Kč 

 5 400 000 Kč 

 4 500 000 Kč 

 900 000 Kč 

 3 500 000 Kč 

 1 890 000 Kč  490 000 Kč  490 000 Kč  990 000 Kč 

 608 764 166 

 775 764 765 

 608 764 166 

 608 764 166 

 777 764 160 

 775 764 765  777 764 160  775 764 765  608 764 166 

 08655 

   08651 

   08644 

 08596 

 08630 

 08601  08611  08629  08652 

G

GG

CG

G

G
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http://www.realcity.cz/rc/DYGY
http://www.realcity.cz/rc/DRKF
http://www.realcity.cz/rc/DY83
http://www.realcity.cz/rc/DYMQ
http://www.realcity.cz/rc/DYMP
http://www.realcity.cz/rc/DVTE
http://www.realcity.cz/rc/DZ7T
http://www.realcity.cz/rc/DYV8
http://www.realcity.cz/rc/DYGZ
http://www.realcity.cz/rc/DZ7U
http://www.realcity.cz/rc/DZ7X
http://www.realcity.cz/rc/DYVB
http://www.realcity.cz/rc/DYH1
http://www.realcity.cz/rc/DYMV
http://www.realcity.cz/rc/DYMR
http://www.realcity.cz/rc/DZ7V
http://www.realcity.cz/rc/DZ7S
http://www.realcity.cz/rc/DZ7Q
http://www.realcity.cz/rc/DYH5
http://www.realcity.cz/rc/DYV4
http://www.realcity.cz/rc/DYMO
http://www.realcity.cz/rc/DYMU
http://www.realcity.cz/rc/DYV5
http://www.realcity.cz/rc/DZ7R
http://www.patreal.cz
http://www.patreal.cz
http://www.patreal.cz
http://www.patreal.cz
http://www.patreal.cz
http://tel:800400237
http://tel:541245579
http://tel:774859998
http://tel:608764166
http://tel:608764166
http://tel:608764166
http://tel:775764765
http://tel:608764166
http://tel:608645164
http://tel:775764765
http://tel:608645164
http://tel:608764166
http://tel:775764765
http://tel:608645164
http://tel:608764166
http://tel:608764166
http://tel:608645164
http://tel:777764160
http://tel:608764166
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•   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

•  Zdarma vyplácíme exekuce klientů

•   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.

•   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-HUSTOPEČE

•   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-KUŘIM-TIŠNOV

•   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.

facebook.com/patreal.cz
www.patreal.cz

Životopis zasílejte na d.holaso-
va@patreal.cz

http://www.patreal.cz
http://www.patreal.cz
http://www.patreal.cz
http://www.patreal.cz
http://tel:800400237
http://tel:541245579
http://tel:608764164
http://tel:+420608764164
http://tel:+420608764166
http://tel:+420774859998
http://tel:+420608645164
http://tel:+420775764765
http://tel:+420777764160
http://mailto:j.wiszova@patreal.cz
http://mailto:j.slezingr@patreal.cz
http://mailto:d.holasova@patreal.cz
http://mailto:j.klicnikova@patreal.cz
http://mailto:m.otova@patreal.cz
http://mailto:p.hojecka@patreal.cz


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.

DOPORUČUJEME

ŘRD 3+1 a 1+1, CP 1 013 m2, ZP 405 m2, 
prost. zahrada s vinohradem,garáž. Možnost 
přebudovat na třígen. RD. 

Dům
PRODEJ DVOUGEN. RD ŽABČICE      

www.realcity.cz/rc/DYM5

  3 500 000 Kč 731 484 294
MPRD1135MP

G

   

Pozemek naproti BVV, CP 5 645 m2, uliční 
šíře 34,8 m. Komerční využití.

Pozemek
PRODEJ POZEMKU BRNO-PISÁRKY  

www.realcity.cz/rc/DZ74

1 100 Kč/m²731 484 294 
MPPOZ1013DB 

DOPORUČUJEME

V  původním,ale udržovaném stavu, CP 67 
m2, 2.NP/5, cihla, na  ul. Horní. Vhodný jako 
investice, volný ihned. 

Byt 2+1
PRODEJ BYTU OV 2+1 BRNO-ŠTÝŘICE     

www.realcity.cz/rc/DYUL

  2 950 000 Kč 731 484 294  
MPB1201ML

G

EXKLUZIVNĚ   

Dvougen. RD, 20 km od Brna, CP 5 681 m2, 
zahrada 770 m2, garáž. Na zahradě je nedo-
stavěný domek a studna. 

Dům
PRODEJ ŘRD 4+2 ČEBÍN  

www.realcity.cz/rc/DZ75

3 590 000 Kč731 484 294 
MPRD1143JS 

NOVINKA

Byt 1+kk v původním,ale udržovaném stavu, 
dům po revitalizaci, CP 32,9 m2, nová lodžie 
4,7 m2, na ul. Uzbecká. 

Byt 1+kk
PRODEJ BYTU OV BRNO-BOHUNICE     

www.realcity.cz/rc/DYUH

  1 700 000 Kč 731 484 294  
MPB1230ML

G

EXKLUZIVNĚ   

Byt po rekonstrukci, volný ihned, ideální pro 
starší i jako startovací byt , CP 40 m2, 2.NP, 
lodžie, ul. Teyschlova.

Byt 2+kk
PRODEJ BYTU OV BRNO-BYSTRC  

www.realcity.cz/rc/DZ76

2 290 000 Kč731 484 294 
MPB1225JS 

GG

PŘIJĎTE

MEZI N
ÁS

Hledáme sympatického kolegu/kolegyni
na pozici

REALITNÍHO MAKLÉŘE 
Čekáte každý měsíc na výplatu? 

Nebojíte se práce? Zavolejte a zjistěte, 
kolik si u nás můžete vydělat! 

Žádné vstupní poplatky – Bezplatná školení
Peníze každý týden – Časová fl exibilita

  731 484 294         cerna@mpczech.cz

Pro zubaře hledám 
menší  byt od 1+kk do 2+1 
v okolí centra Brna.

Hledám pro movitého klienta 
z Francie nadstandardní 
byt v Brně od 3+kk do 5+1 
s terasou nebo zahrádkou.

Pro klienta lékaře hledám dům 
ke koupi pro zřízení ordinace 
a zároveň bydlení. 

Klient, který přes naši RK 
realizoval koupi 4 bytů, hledá 
družstevní byty po celém Brně. 

Stavební fi rma hledá po celém 
Brně rodinné domy nebo bytové 
domy v jakémkoliv stavu, nejlépe 
rohové.

Rodina stěhující se do Brna 
hledá stavební pozemek 
do vzdálenosti 20 km od Brna.

David Borek
borek@mpczech.cz
tel.: 731 465 053

Jiří Šmach
smach@mpczech.cz

tel: 731 491 172

Pro konkrétního klienta 
hledáme bezbariérový RD 
v Brně či dostupnosti do Brna.

Hledáme byt 2+1 a větší nebo 
RD pro starší paní pouze 
v Pohořelicích.

Pro mladý manželský pár 
hledáme RD v dostupnosti 
do Brna o velikosti 3+kk až 
5+kk. Dům může být novostavba 
či k menší rekonstrukci. 

Hledáme pro klientku byt 3+1 
v Brně Bohunicích, Starém 
a Novém Lískovci. Klientka přes 
naši společnost prodala byt 4+1.

Manželé s miminkem a svými 
rodiči hledají dvougenerační dům 
v Brně a nejbližším okolí.

Hledáme stavební pozemek 
k výstavbě nového RD i dva 
stavební pozemky najednou. 
Nutná dostupnost do Brna.

Hledáme menší bytový dům  
do 10 byt. jednotek ke koupi 
pro konkrétního investora.

Michaela Procházková
prochazkova@mpczech.cz

tel.: 604 255 641

Rodiče shání pro dceru byt 
ke studiím. Placeno hotově. 

Majitel stavební fi rmy shání byt 
nejlépe před rekonstrukcí min 
2+kk v Černých Polích, Králově 
Poli, Žabovřeskách a blízkém 
okolí. Placeno hotově.  

Pro klienta s hotovostí, který 
prodává dům, sháníme byt min 
4+kk s terasou nebo zahradou 
v Brně nebo do 30km na sever 
od Brna. 

Investor shání malometrážní byt 
v lokalitě Brno-Zábrdovice, Brno-
Trnitá a Brno-Židenice. Placeno 
hotově. 

Mladý pár, který čeká rodinu, 
shání byt min 2+1 v Brně 
a blízkém okolí. Předschválená 
hypotéka. 

Monika Lakomá
lakoma@mpczech.cz

tel: 731 419 010

Pro klienta s hotovostí hledáme 
byt  2-3+1 ve Štýřicích.  

Pro naše VIP klienty hledáme 
do pronájmu novostavbu nejlépe 
s terasou nebo rodinný dům 
v Brně.

Pro investora hledáme ke koupi 
bytový dům v Brně, možno 
i na rekonstrukci, s více bytovými 
jednotkami.

Rodina hledá pozemek pro 
stavbu rodinného domu v Brně 
a nejbližším okolí. Max. do 25 km 
od Brna, s dobrou dostupností.

Manželský pár hledá ke koupi byt 
2+kk, 2+1 v okolí Starého Brna, 
Slatiny, Tuřan a Černovic. 

Pro rodinu s dětmi stěhující se 
z Brna hledáme rodinný dům 
v okolí Rajhradu, Židlochovic, 
Vojkovic, Hrušovan u Brna 
a okolí. 

Pavla Kvasnicová
kvasnicova@mpczech.cz

tel: 604 215 778

Hledáme ke koupi byt 2+1 
s balkonem v Řečkovicích 
nebo blízkém okolí pro pracující 
matku se dvěma školními dětmi. 
Většina ceny v hotovosti.

Hledáme ke koupi byt od 85 m2 
s balkonem nebo terasou 
v lokalitách Žabovřesky, 
Kohoutovice, Královo Pole 
nebo Brno-Střed. Hledáme jej 
pro manažerský manželský pár 
plánující rodinu.

Hledáme byty 2+1 nebo 3+1 
k pronájmu pro studenty 
v blízkosti Campus Square, 
Mendlova náměstí nebo 
Lužáneckého parku.

Hledáme byt 2+1 nebo 3+kk 
ke koupi ve Starém nebo Novém 
Lískovci, Bohunicích nebo 
Kohoutovicích. Byt sháníme pro 
mladý pár, kterému prodáváme 
nemovitost, fi nance tedy budou 
zajištěny.

Hledáme byt k pronájmu pro 
rodinu s malým dítětem, kdekoli 
v Brně do 15 000 Kč měsíčně.

http://www.realcity.cz/rc/DYM5
http://www.realcity.cz/rc/DZ74
http://www.realcity.cz/rc/DYUL
http://www.realcity.cz/rc/DZ75
http://www.realcity.cz/rc/DYUH
http://www.realcity.cz/rc/DZ76
http://www.mpczech-real.cz
http://www.mpczech-investment.cz
http://mailto:info@mpczech.cz
http://mailto:cerna@mpczech.cz
http://mailto:borek@mpczech.cz
http://mailto:smach@mpczech.cz
http://mailto:prochazkova@mpczech.cz
http://mailto:lakoma@mpczech.cz
http://mailto:kvasnicova@mpczech.cz


Lidická 26
602 00 Brno
www.gaute.cz

Brno-střed, Štýřice

Prodej zrekonstruovaného RD v Brně-Štýřicích, ul. Vysoká.

Cena: 7 500 000 Kč
49293 603 575 319

www.realcity.cz/rc/ DYLR 
Pavlov

Prodej apartmánu 2+kk v OV v Pavlově.

Cena: 3 650 000 Kč
49240 603 575 319

www.realcity.cz/rc/ DY7R 

Střelice

Prodej chaty se zahradou ve Střelicích u Brna

Cena: 420 000 Kč
49344 777 231 709

www.realcity.cz/rc/ DZ6M 
Brno-Bosonohy

Prodej RD novostavby 6+kk Brno-Bosonohy.

Cena: 7 983 990 Kč
49370 603 575 319

www.realcity.cz/rc/ DZ6K 
Brno-sever, Husovice

Prodej OV byt 1+kk s terasou v Brně, ulice Musilova. 

Cena: 2 390 000 Kč
49365 602 117 882

www.realcity.cz/rc/ DZ6N 
Prštice

Prodej sam. stojícího RD 5+2 v Pršticích u Brna, ul. Za Humny.

Cena: 4 170 000 Kč
49359 777 231 709

www.realcity.cz/rc/ DZ6L 

Brno-Černovice

Prodej bytu 3+kk v OV, 86m2, Brno-Černovice.

Cena: 3 850 000 Kč
49255 737 908 347

www.realcity.cz/rc/ DY9A 
Ořechov

RD 4+1, pozemek 291 m2, Ořechov u Brna.

Cena: 2 590 000 Kč
49390 737 908 347

www.realcity.cz/rc/DZ6R

G

C

G

GG

F

Brno-sever, Zábrdovice

Byt 1+kk, OV, 32 m2, Brno-Zábrdovice.

Cena: 1 800 000 Kč
49345 737 908 347

www.realcity.cz/rc/DZ6S

G

A

Brno-Bystrc | Vila Marina

Cena: 13 081 600 Kč
49316 602 117 882 (Romana Dokonalová)

www.realcity.cz/rc/DZ6Q
Tento výjimečný projekt je určen pro nejnáročnější klientelu. Samostatně stojící viladům se bude nacházet v krásném prostředí, v bezprostřední 
blízkosti Brněnské přehrady, s výhledem na vodu. Výhodami jsou velmi promyšlené a velkorysé dispozice bytů, parkování pod domem a na vlast-
ním oploceném pozemku, nadstandardní výběr materiálů a zařizovacích předmětů a v neposlední řadě hlavně blízkost přírody. 

Brno-Starý Lískovec

Prodej nebytového prostoru Brno-Starý Lískovec, ul. U Leskavy.

Cena: 4 200 000 Kč 
49163  739 602 406

www.realcity.cz/rc/DY7Q

C

Nové nízkoenergetické byty a komerční prostory do OV v Brně

Více informací na www.portaresoluta.cz

http://www.realcity.cz/rc/DYLR
http://www.realcity.cz/rc/DY7R
http://www.realcity.cz/rc/DZ6M
http://www.realcity.cz/rc/DZ6K
http://www.realcity.cz/rc/DZ6N
http://www.realcity.cz/rc/DZ6L
http://www.realcity.cz/rc/DY9A
http://www.realcity.cz/rc/DZ6R
http://www.realcity.cz/rc/DZ6S
http://www.realcity.cz/rc/DZ6Q
http://www.realcity.cz/rc/DY7Q
http://www.gaute.cz
http://www.portaresoluta.cz
http://tel:293603575
http://tel:293603575
http://tel:240603575
http://tel:240603575
http://tel:344777231
http://tel:344777231
http://tel:370603575
http://tel:370603575
http://tel:365602117
http://tel:365602117
http://tel:359777231
http://tel:359777231
http://tel:255737908
http://tel:255737908
http://tel:390737908
http://tel:390737908
http://tel:345737908
http://tel:345737908
http://tel:316602117
http://tel:316602117
http://tel:163739602
http://tel:163739602
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V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

ABF, a.s.

AC Real, s. r. o.

AGIL, realitní kancelář

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Brněnská pole, a.s.

Century 21 All Inclusive

Directreal Jinak, s.r.o.

EMBRA s.r.o.

FIEDLER REALITY s.r.o.

Gaute a.s

HYPOASISTENT s.r.o.

IMOS facility, a.s.

Jiří Radouš

Město Hodonín

Mgr. Miloš Švanda, advokát

MIG s.r.o.

Minimal reality s.r.o.

MP CZECH real

PATREAL s.r.o.

PS - estate, s.r.o.

REAL GROUP SDK, s.r.o.

REAL MAJOR s.r.o.

REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.

Realitní kancelář Brněnský zvonec s.r.o

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

REALPROGRES BRNO

REKO a.s.

SEDMA International s.r.o.

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního 
světa? 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.

Blíží se čas jednoho z  nejoblíbenějších 
a nejnavštěvovanějších veletrhů v České 
republice. V  pořadí osmadvacátý ročník 
mezinárodního stavebního veletrhu FOR 
ARCH se uskuteční ve  dnech 19. až 23. 
září v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňa-
nech. Stovky vystavovatelů na akci, kte-
rou každý rok navštíví desítky tisíc lidí, 
představí spoustu zajímavých novinek, 

ale i  zavedených produktů z  oboru stavebních materiálů, elektrotechniky, za-
bezpečení, vytápění, alternativních zdrojů energie, dřevostaveb a bazénů, saun 
& spa. Jedinečný program je připravený také pro zástupce z oboru stavebnic-
tví. Letošní novinkou  je Technologické fórum - jednodenní neformální setkání 
zástupců investorů, developerů, projektantů, státní správy, samosprávy, akade-
mické obce a vystavovatelů veletrhu nebo předem plánovaná dvoustranná ob-
chodní jednání MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS 2017.

FOR ARCH | 19. - 23. 9. 2017

http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realcity.cz).
http://tel:736611639
http://tel:736611632
http://mailto:info.brno@realcity.cz
http://mailto:michaela.sebkova@realcity.cz


LUKÁŠ WAGNER | SPECIALISTA NA PRONÁJEM BYTŮ A RD 

tel.: +420 724 601 319 | email: lukas.wagner@realspektrum.cz

Lukáš se specializuje na  pronájem bytů a  rodinných domů v  Brně a  okolí. Je velmi zkušený makléř, který 

ve společnosti REAL SPEKTRUM, a.s., pracuje od července 2012. Jeho skvělá znalost místního trhu s nemovi-

tostmi k bydlení a dokonalý přehled o aktuálních cenách pronájmů z něho dělají profesionála ve jeho oboru. 

Oceníte u něj především ochotu, přátelský přístup a trpělivost. Neváhejte se na něj s důvěrou obrátit i vy.

CENY NÁJMŮ BYTŮ V BRNĚ ROSTOU

Není žádnou novinkou, že na brněnském realitním trhu 

není dostatek bytů na prodej a o  jejich koupi je stále 

velký zájem. Každý kdo v Brně v poslední době prodá-

val nebo kupoval byt, jistě zaznamenal, že ceny bydle-

ní stále rostou. Poptávka po vlastním bydlení je i přesto 

vysoká a proto stále více klientů přistoupí i k variantě 

pronájmu bytů. V některých částech Brna vzrostly ceny 

nájemného až o 25 procent, jedná se především o lo-

kality v k.ú. Veveří, Královo Pole nebo Žabovřesky. 

ZÍSKEJTE Z PRONÁJMU SVÉHO BYTU VÍCE

Pronajímání jednotlivých bytů či bytů v činžovním domě 

vám přinese zhodnocení kolem pěti procent ročně. Po-

kud si necháte sestavit analýzu aktuálního stavu vaší 

nemovitosti, můžete vydělat daleko více. Náš speciali-

sta na pronájem bytů pro vás zdarma připraví analýzu 

stávajících smluvních vztahů, prověří typy uzavřených 

smluv a stanoví aktuální výši nájemného. Efektivní ak-

tualizace nájemného vám může zvýšit roční výnos až 

o 10 %.

ZÁSADNÍ JE NAJÍT SPOLEHLIVÉHO NÁJEMNÍKA

Zájemce o  pronájem bytů prověřujeme v  nejdůleži-

tějších rejstřících a  seznamech dlužníků a  díky tomu 

zjistíme, zda není v insolvenci nebo zda proti němu ne-

jsou nařízeny exekuce. Zkontrolujeme také, jestli není 

na seznamu hledaných osob Policií ČR. Od uchazečů 

se vždy snažíme zjistit co nejvíce informací, vč. toho 

proč se stěhují nebo kde pracují, příp. studují. Ušetříme 

vám tak čas a předejdeme riziku, že se do vašeho bytu 

nastěhuje nespolehlivý nájemník.

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ,  

KTERÁ POMÁHÁ CIZINCŮM S INTEGRACÍ 

Abychom mohli vyhledat co nejvíce zájemců o váš byt, 

spolupracujeme s  organizací podporovanou městem 

Brnem, která pomáhá zahraničním odborníkům žijícím 

v Brně, nebo těm, kteří se do Brna chystají za prací, vý-

zkumem či vzděláním. Tito zahraniční klienti se na nás 

obracejí se zájmem o pomoc při výběru vhodného by-

dlení. Nejčastěji se jedná o zaměstnance významných 

nadnárodních firem a  zahraniční studenty vysokých 

škol.

POSTARÁME SE O BEZPEČNÝ PRONÁJEM  

VAŠEHO BYTU

Najdeme vám spolehlivé nájemníky, které vám předem 

představíme a zajistíme pro vás kompletní realitní služ-

by vč. právního servisu. Váš byt nafotíme, připravíme 

inzerci, postaráme se o prohlídky se zájemci a vybere-

me vhodného nájemníka. Pečlivě připravíme nájemní 

smlouvy na míru podle nového občanského zákoníku 

a  vyřešíme veškeré administrativní úkony vč. předání 

bytu. Vy se už nebudete muset o nic starat.

Získejte z pronájmu 
svého bytu více

V některých částech Brna se ceny 
nájemného zvýšily až o 25 procent. 
Zastaralý územní plán nevyhovuje 
současným potřebám rozvoje města, 
a v Brně tak chybí plochy, na kterých by 
mohly vyrůst nové bytové domy. I proto 
roste zájem lidí o byty a rodinné domy 
k pronájmu.

REALITNÍ KANCELÁŘ MĚSÍCE … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

NAJDEME VÁM SLUŠNÉ NÁJEMNÍKY 
BEZSTAROSTNÝ PRONÁJEM BYTU V BRNĚ

8

O NÁS

Realitní společnost REAL SPEKT-

RUM, a.s., jsme založili v roce 1991 

v  Brně. Od  této doby poskytuje-

me všem klientům kvalitní realitní 

servis s právní jistotou a to vč. bez-

platných a nezávazných konzultací 

při prodeji i pronájmu nemovitostí. 

Sázíme na  oborovou specializaci 

našich makléřů. V praxi to zname-

ná, že se každý makléř věnuje jen 

určité části realitního trhu a  klien-

tům tak může nabídnout vyšší od-

bornost a profesionalitu při řešení 

jejich bydlení nebo podnikání. 

SLUŽBY U PRONÁJMU BYTU:

 stanovení výše nájemného

 nafocení bytu a příprava inzerce

 inzerce na realitních serverech

 zajištění prohlídek bytu

 prověření zájemce v registrech

 příprava smluv k podpisu

 předání bytu 

Lukáš Wagner
specialista na pronájem bytů

HLAVNÍ KANCELÁŘ: LIDICKÁ 77, 602 00 BRNO

REAL SPEKTRUM, A.S.
Lidická 77 
602 00  Brno

tel.: +420 800 800 099 
       +420 533 339 111

rs@realspektrum.cz
www.realspektrum.cz

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realspektrum.cz
http://tel:+420724601319
http://tel:+420800800099
http://tel:+420533339111
http://mailto:lukas.wagner@realspektrum.cz
http://mailto:rs@realspektrum.cz


800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

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

významných asociací

• jihozápadně orientovaný byt 60,3 m² v OV • velmi dobrý 
stav • šatna, prostorný balkon • čtyřpatrový cihlový dům 
po částečné revitalizaci • dům ani byt nejsou zatíženy úvěrem

N/RSB/16585/17 3 290 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - LESNÁ

• luxusní střešní byt o výměře 187 m² vč. teras v OV • separátní 
vstup s bezpečnostními dveřmi , centrální vysavač • dvě terasy 
a lodžie s volným výhledem do okolí a na přehradu

N/RSB/16512/17 10 990 000 Kč

PRODEJ BYTU 4+KK, BRNO - BYSTRC

• samostatně stojící dům ve vyhledávané rezidenční lokalitě
• venkovní bazén se zastřešením a s technologií vč. ohřevu 
vody • k domu také náleží garáž, udírna a klenutý sklep

N/RSB/16452/17 8 900 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - PISÁRKY

• zděná rekreační chata v krásné lokalitě na okraji Dolních Kounic
• velký pozemek s výměrou 5 366 m² • vhodné pro víkendovou 
rekreaci • příjezd autem, vrtaná studna

N/RSB/16611/17 590 000 Kč

ZDĚNÁ CHATA, DOLNÍ KOUNICE 

• novostavba mezonetového bytu 51,6 m² v OV • moderní byt v
žádané městské části • terasa s krásným výhledem do okolí
• vlastní plynový kotel • výborná dostupnost do centra města

N/RSB/16610/17 3 400 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO - KRÁLOVO POLE

• velmi pěkný byt 71,4 m² v OV • výborný stav, kolaudace v roce 
2011 • samostatná koupelna a WC, terasa, sklep • třípodlažní 
zděný dům nedaleko základní školy a školky

N/RSB/16517/17 2 900 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, TIŠNOV

G G

Doporučujeme 
prohlídku

Neplatíte daň 
z nabytí 

B B

• řadový, podsklepený rodinný dům se třemi samostatnými byty • prostorné byty s dispozicemi 3+kk, 2+1 a 2+kk  jsou ve velmi dobrém 
stavu • dům je vhodný pro vícegenerační bydlení nebo jako investice • pozemek 217 m², užitná plocha 225 m²

N/RSB/16593/17 7 590 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - ČERNOVICE

• větší stavební pozemek s výměrou 1 403 m² • vhodný k výstavbě samostatně stojícího domu • krásná lesnatá lokalita na okraji obce • na 
pozemku se nyní nachází starší rodinný dům • jedna z nejvyhledávanějších příměstských lokalit s výbornou dopravní dostupností 

N/RSB/16596/17 5 000 Kč/m²

STAVEBNÍ POZEMEK, VRANOV U BRNA

• luxusní dům s garáží pro 4 auta, saunou, venkovním vyhřívaným bazénkem a okrasnou zahradou se zavlažovacím systémem 
• rodinný dům je ve výborném stavu a je vhodný pro vícegenerační bydlení nebo pro zřízení sídla � rmy • krásná lesnatá lokalita nedaleko 
Brněnské přehrady

N/RSB/16402/17 9 950 000 Kč

NADSTANDARDNÍ DŮM, BRNO - ŽEBĚTÍN

Cena: info v RK www.domyvranov.cz

•  třípodlažní moderní domy 4+kk s vlastní garáží 
•  prostorné domy poskytují maximální komfort
•  užitná plocha 186 m², pozemky 218 m² až 317 m²

•  krásná lesnatá lokalita v okrese Brno-venkov
•  obec Vranov se nachází jen 12 km severně od Brna
•  všechny domy budou zkolaudované

Rodinné domy Vranov u Brna B

G

C

G

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


AKTUÁLNĚ Z REGIONU

Letošní veletrh již nebude rozdělen do několika souběžných veletrhů, ale novinkou naopak bude jeho spojení do  jednoho 
celku pod značku FOR ARCH. 

Návštěvníci letošního 28. ročníku mezinárodního sta-
vebního veletrhu FOR ARCH 2017, který se uskuteční 
19. – 23. září na PVA EXPO v pražských Letňanech, se 
budou moci těšit na spoustu novinek. K vidění bude 
například finální klání mladých zedníků a  truhlářů 
v rámci Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, 
a  vůbec poprvé budou moci zájemci zhlédnout 
ve  speciálně vyhrazené expozici TECHNOLOGIC-
KÉHO FÓRA – GRAND PRIX prezentace soutěžních 
produktů a  technologií. Velmi zajímavou akcí bude 
také další ročník konference POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
STAVEB a konference KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY, 
na které jako host vystoupí špičkový mexický archi-
tekt Alberto Kalach.  

TECHNOLOGICKÉ FÓRUM
Letos úplně poprvé se v rámci mezinárodního staveb-
ního veletrhu FOR ARCH uskuteční Technologické fó-
rum. Jednodenní diskusní setkání bude každoročně 
přinášet informace o aktuálních tématech stavebnic-
tví a představí příklady z praxe. Do debaty se zapojí 
všechny organizace a jednotlivci z těchto oborů: stát-
ní správa, samospráva, městští inženýři, projektanti, 
městští architekti, realizační firmy a developeři.

Letošní startovní ročník otevře ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová. Vystoupá zde ale i ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec, náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Jiří Koliba nebo vrcholní předsta-
vitelé SPS v ČR, ČKAIT, SFŽP a mnoho dalších. Hlav-
ními tématy roku 2017 budou dopady novely staveb-
ního zákona a nové technologie pro chytré budovy.

Technologické fórum 2017 proběhne v  rámci druhé-
ho dne veletrhu, a to ve středu 20. září v Kongreso-
vém sále areálu PVA EXPO PRAHA. K  jeho hlavním 

cílovým skupinám se řadí například orgány územního 
plánování, investiční odbory, stavební úřady, městští 
inženýři, projektanti a architekti a realizační firmy, kte-
rým umožní načerpat odborné a praktické informace 
o nejnovějších technologiích a o aktuálních trendech 
ve stavebnictví.

DOPADY NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA
První dvouhodinový blok programu je věnován dopa-
dům novely stavebního zákona. Bude se snažit zod-
povědět otázky, jak novela ovlivní současné postupy 
státní správy, projektantů a  stavebních úřadů, jaký 
bude její přínos pro stavební firmy a zda přinese sli-
bované zrychlení a zjednodušení schvalovacích pro-
cesů. Zabývat se bude také dopady zákona na byto-
vou výstavbu realizovanou developery.

Ve  druhém bloku budou prezentovány nové tech-
nologie pro chytré budovy a města. Budou zmíněny 
aktuální technologie pro správu budov, a  to hlavně 
v  souvislosti s  BIM (informačním modelem budovy), 
který bude představen jako jeden z nástrojů pro pro-
voz budov. Nebudou samozřejmě chybět ani praktic-
ké příklady chytrých měst.

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA
FOR ARCH 2017 se bude, jak jsme naznačili v úvodu, 
zaměřovat i  na  svůj nový obor zabývající se aktuál-
ními trendy a technologiemi v oblasti zabezpečovací 
techniky, systémů ochrany budov, bezpečnostními 
službami a v neposlední řadě také stále aktuálnějšími 
informačními technologiemi a  kybernetickou ochra-
nou. Vedením tohoto oboru byla pověřena Dita 
Štěpánová. Svým obsahem nahradí veletrh FS Days 
(Prague Fire & Security Days), který se jako součást 
veletrhu FOR ARCH objevil loni naposledy.

Spolu s novým tématem se pro aktu-

ální ročník mezinárodního stavebního 

veletrhu FOR ARCH plánují také 

velké organizační změny. Veletrh už 

totiž nebude rozdělen podle oborů 

na souběžné veletrhy FOR STAV, 

FOR THERM, FOR WOOD a BAZÉNY, 

SAUNY & SPA, ale dojde naopak 

k jeho spojení do jednoho celku, kte-

rý všechna dosavadní témata zastřeší 

pod jedním jménem. Toto rozhodnutí 

povede jednak k posílení značky 

FOR ARCH a zároveň poslouží široké 

veřejnosti ke zpřehlednění obsahu 

pořádané akce. Veškeré doprovodné 

materiály tak budou pro návštěvníky 

připraveny v jednotném grafickém 

provedení, což v rámci veletrhu po-

může k mnohem snadnější orientaci.

V rámci veletrhu se také letos 

bude konat celorepublikové finále 

Soutěžní přehlídky stavebních 

řemesel SUSO, kterého se zúčastní 

čtyři desítky talentovaných mladých 

zedníků a truhlářů. Závěrečné klání 

nejlepších řemeslníků své generace 

proběhne ve čtyřech dnech od 19. 

do 22. září v prostorách haly 6, kde 

pod dohledem odborníků z řad part-

nerů soutěže budou muset zvládnout 

odborná zadání z teorie i praxe. 

Vítězové budou následně vyhlášeni 

nejlepšími řemeslníky České republi-

ky a Slovenska za rok 2017.

VŠECHNO POD JEDNOU ZNAČKOU

VELKÉ FINÁLE O TITUL NEJLEPŠÍCH 
ŘEMESLNÍKŮ ROKU

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

Po několika letech se 
do odborného programu 
veletrhu vrací konference 
Křižovatky architektury, která 
rovněž proběhne ve čtvrtek  
21. září 2017. Hostem letošních 
Křižovatek architektury bude 
A. Kalach, mistr mexické 
architektury. 

FOR ARCH ZA DVEŘMI!  
PŘINESE CELOU ŘADU NOVINEK
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

 Prodej 3 velmi pěkných novostaveb typu bungalov. CP od 851 m2 do 934 m2, ZP domu 132 m2, UP domu 
cca 110 m2, terasa 21 m2. Orientace na jih. Na pozemku 2 park. stání. Kompl. IS hotova. K dodělání cca 300 - 
400 tis., možno dodělání na klíč. Z ceny RD se neplatí daň z nabytí! Více info v RK. 

 Dům 
  ŘÍČKY, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DYX4

 4 790 000 Kč  775 077 502 
 940 

C    

 Prodej velmi pěkného dvougeneračního RD po úpravách s velkou pěknou zahradou v obci Řícmanice, Brno-
venkov. CP pozemku 2700 m2, ZP 122 m2, UP 260 m2. Dva prostorné byty 2+kk a 4+kk s balkóny, prostorná 
půda, spol. 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

 10 500 000 Kč  775 077 502 
 943 

G

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 jedinečného stav. koncového pozemku u lesa s výhledem do kraje, CP 3382 m2. Elektřina na pozemku, 
voda v dosahu + vyřízené povolení na studnu. Do Brna cca 25 min jízdy autem. Za tímto pozemkem již nelze 
stavět! Rovinatý pozemek (30 x 110m), kraj obce, krásné okolí a příroda na hranici CHKO. Cena k jednání. 

 Pozemek 
BUKOVINKA, OKRES BLANSKO 

 775 077 502 

   

 775 077 502 

 Prodej stav. pozemku s ovocnými stromy na krás-
ném klidném místě s pěkný výhledem na kraji obce 
Řícmanice, CP 700m2, IS na hranici pozemku. 

 Pozemek 
ŘÍCMANICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DZGN

 4 500 Kč/m² 
 944 

 Dvoupodlažní NS RD 4+1, UP 159 m2, CP pozemku 
570 m2. Náklady na dodělání cca 400 tis.Kč, 25 min. 
do Brna. Neplatíte daň z nabytí! Cena k jednání! 

 Dům 
   MALHOSTOVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DXFL

 4 700 000 Kč  775 077 502 
 901 

C C

 Prodej devíti stavebních pozemků od 349 do 850m². V ceně je výstavba IS včetně komunikace a veřejného 
osvětlení. Výstavba byla zahájena na jaře, dokončení / kolaudace do konce roku 2017. Cena již včetně DPH, 
neplatíte provizi RK! Jedná se o lokalitu u U Mlýna v zahrádkách na kraji obce směrem na Sobotovice. 

 Pozemek 
   SYROVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

 775 077 502 

   

www.realcity.cz/rc/DY81

 1 950 Kč/m² 
 923 

www.realcity.cz/rc/DYLP

 3 509 Kč/m² 
 725 

   

 Prodej souboru budov a pozemků (15 km od Vyškova 
a dálnice D1). CP pozemků 2 352 m2, areál vhodný pro 
výrobu, bydlení, ubytování atd.! 

 Komerční objekt 
RUPRECHTOV, OKRES VYŠKOV 

www.realcity.cz/rc/DOLD

 3 990 000 Kč  775 077 502 
 781 

G

G G

   

 OV 2+1 po úpravách, 4.p./4, CP 56m2 +balkón +sklep, 
kočárkárna, prádelna. Pěkná KL, plov. podlahy, vestav. 
skříně, zděná koupelna. Dům kompl. revitalizován. 

 Byt 2+1 
BRNO - ČERNÁ POLE, ULICE PROVAZNÍKOVA 

www.realcity.cz/rc/DZ7C

 2 990 000 Kč  775 077 502 
 947 

   

 Převod družstevního podílu k bytu 2+1 v centru Brna, 
balkón, sklep, CP 59 m2, byt po kompletní rekonstruk-
ci, 3.NP, cihlový dům, výtah, dům po revitalizaci. 

 Byt 2+1 
BRNO - STŘED, UL. ANTONÍNSKÁ 

www.realcity.cz/rc/DY87

 3 550 000 Kč  775 077 502 
 926 

   

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

 Byt 3+1 
BRNO - STARÉ BRNO, ULICE VÝSTAVNÍ 

www.realcity.cz/rc/DVUQ

 4 990 000 Kč  775 077 502 
 894 

   

 Pěkná moderní NS bytu DB 2+kk s terasou, CP bytu 
44 m2 + terasa + sklep, 3. patro s krásným výhledem 
do zeleně, pěkné a klidné místo. Do OV 2021. 

 Byt 2+kk 
BRNO - BYSTRC, UL. VRBOVECKÁ 

www.realcity.cz/rc/DZGM

 2 790 000 Kč  775 077 502 
 948 

   

 Moderní prost. NS bytu 2+kk v OV, CP 65 m2 +lodžie, 
3.NP, výtah, značkové spotřebiče, klimatizace. Loka-
lita Kamechy. Možnost garáže. Cena k jednání! 

 Byt 2+kk 
BRNO - BYSTRC, ULICE ŘÍČANSKÁ 

www.realcity.cz/rc/DY2T

 3 440 000 Kč  775 077 502 
 917 

C
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TIP SPECIALISTY (VRANOVSKO) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Tř. kpt. Jaroše 26, Brno, jradous@seznam.cz

PRODEJ FUNKCIONALISTIC. VILY ZLÍNSKÝ KRAJ

SKLADOVÝ AREÁL 2 500 m2 BRNO – CHRLICE

Reprezentativní vila od arch. Gilara v Napajedlech. Velkorysá stavba, dobové prvky, více než 600 m2 
užit. plochy, slunné terasy, vnitřní bazén, sauna, vinný sklep, garáž, altánek, okrasná zahrada 3 413 m2. 
Vhodné ke komerčnímu využití. 

Pronájem uzavřeného hlídaného areálu o CP 8 300 m2:  jednopatrová nevytápěná hala o CP 2 300 m2, 
prodejna s klimatizovanými a vytápěnými kancelářemi o CP 200 m2, venkovní zpevněné plochy o CP 
6 000 m2 a parkoviště pro 15 aut. Volné od 10/2017. Cena 195 000 Kč/měsíčně + služby

PRODEJ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 2 500 M2 VRANOV NAD DYJÍ
Exkluzivní přenechání zavedeného a zrekonstruovaného zámeckého hotelu v malebném prostředí řeky Dyje 
a v těsné blízkosti státního zámku. Disponuje 2 apartmány, 23 pokoji, restaurací s plně vybavenou kuchyní 
a letní terasou, konferenč. sálem, vinárnou, cukrárnou a samostat. domem pro správce. Možnost rozší-
ření o wellness zónu. Prodej kupní smlouvou (nemovitost + vybavení) nebo převodem obchodního podílu. 

Váš realitní makléř
BYTY | DOMY | POZEMKY

ExklusivněInvestiční příležitosti

Pronájem

Nádherné meandrovité údolí řeky Dyje mezi Vranovem 
a Znojmem je zároveň jediným moravským národním par-
kem zvaným Poddyjí, na který navazuje u rakouské hrani-
ce Národní park Thayatal. Celá oblast je navíc protkaná 
sítí turistických tras a  cyklostezek s  napojením na  sou-
sední okresy i  Rakousko a  kromě toho spojující všech-
ny zajímavé historické objekty v  okolí, jako hrad Bítov, 
Corštejn, Hardegg nebo zámek Riegersburg. Boom zde 
zaznamenává také oblíbená vinařská a  gastroturistika, 
která těží z  tradic i  současnosti regionu. Během celého 
roku se zde koná řada tradičních kulturních, sportovních 
a společenských akcí. K oblíbeným volnočasovým aktivi-
tám patří také návštěva nedalekého nákupního a zábav-
ního centra Hatě s  Freeport fashion arenou a  dětským 
pohádkovým areálem Excalibur. Vranovsko je tak díky 
své poloze, přírodnímu rázu a  možnostem vyžití velmi 
vyhledávaným místem pro chvíle odpočinku a  relaxace,  
ale také zajímavou příležitostí k  investici do nemovitostí 
v podobě ubytovacích a gastroobjektů. V  této půvabné 
lokalitě a navíc v  těsné blízkosti státního zámku Vranov 

nad Dyjí prezentuje naše společnost exklusivní nabíd-
ku prodeje Zámeckého hotelu. Citlivě zrekonstruovaná 
historická budova a klidné prostředí poskytuje komfortní 
ubytování a odpočinek s celkovou ubytovací kapacitou 
65 osob. Součástí hotelového objektu je také plně vy-
bavená restaurace a konferenční sál pro 120 osob,  letní 
terasa s panoramatickým výhledem na zámek, cukrárna, 
klenutý sklep s vinárnou i dostatek parkovacích míst. Ob-
jekt je kromě hotelového a restauračního využití vhodný 
zejména k  pořádání větších firemních a  společenských 
akcí. K  těmto účelům disponuje prostorným konferenč-
ním sálem s navazující terasou a výhledem na zámek, ale 
také nezbytným profesionálním zázemím a  kompletním 
technickým vybavením. V současnosti je objekt v plném 
provozu a hosté si mohou vybrat ubytování v moderni-
zovaných pokojích nebo nadstandardních apartmánech, 
ochutnat tradiční českou i mezinárodní kuchyni v hote-
lové restauraci nebo degustovat lahodná vína v místním 
sklípku. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací. 

Vranovsko je zejména turisticky lákavá oblast, kte-
rá se rozkládá v  okolí městyse Vranov nad Dyjí. 
Spadá do  okresu Znojmo, který se řadí díky své 
rozloze 1 590 km2 mezi největší okresy České re-
publiky a svou jižní hranicí v délce 105 km souse-
dí s  Rakouskem.  Velmi dobrá infrastruktura kra-
je umožňuje pohodlné dopravní spojení směrem 
na Brno, Jihlavu, Břeclav i Vídeň. Oblast Vranovska 
je atraktivní díky malebné a nedevastované přírod-
ní krajině, vlídnému klimatu a samotné Vranovské 
přehradě, která je pro svou čistotu a teplotu vody 
právem označována jako „Moravský Jadran“. 

JIŘÍ RADOUŠ 
Třída Kpt. Jaroše 1845/26 
602 00  Brno

Tel.: 603 233 561

jradous@seznam.cz

Jiří Radouš
Realitní specialista

HISTORICKÁ BUDOVA ZÁMECKÉHO HOTELU

http://www.realcity.cz/magazin
http://tel:603233561
http://mailto:jradous@seznam.cz
http://mailto:jradous@seznam.cz


HLEDÁME 
pro konkrétní klienty

byty cihlové a panelové  
i k rekonstrukci. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

Pro naši klientku 
HLEDÁME BYT 3+1  
Líšeň, Vinohrady.  

Připravená hotovost! 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ 
REÁLNÉ TRŽNÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI

HLEDÁME 
rodinné domy a byty  

k prodeji či pronájmu,  
pro vzrůstající zájem 

klientů!

VOLEJTE 
+420 800 100 455

Naléhavě hledáme 
DRUŽSTEVNÍ BYTY  

všech velikostí v Brně.  
Platba ihned v hotovosti. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

Pro pracovníky 
Fakultní nemocnice 

HLEDÁME MENŠÍ BYTY 
v Bohunicích, Novém  

a Starém Lískovci.

VOLEJTE 
+420 777 730 521

OV 3+KK TÁBOR, BRNO-ŽABOVŘESKY
CP 75 m2 s balkonem, parkovacím stáním a zahradou 

k užívaní ve vnitrobloku. Nová výmalba stěn.
 cena: 3 690 000 Kč              tel: 777 730 521G

UVAŽUJETE  
O PRODEJI VAŠÍ 
NEMOVITOSTI  
A ZAJÍMÁ VÁS  

REÁLNÁ  
TRŽNÍ CENA???

VÍTE,  
CO OVLIVŇUJE  

CENU VAŠÍ 
NEMOVITOSTI??? 
CHCETE PRODAT 

ZA NEJVYŠŠÍ CENU???

VÍTE ZA KOLIK SE 
PRODÁ BYT 1+1,  

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

OBRAŤTE SE NA 
PROFESIONÁLY 
O BEZPLATNÉ 

PORADENSTVÍ!

Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI

SAMOZŘEJMOSTÍ JE:
•   odhad reálné tržní ceny s ohledem na aktuálně 

realizované transakce ve Vaší lokalitě

•  profesionální prezentace Vaší nemovitosti  
na největších realitních serverech

•  zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší 
nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu

•  zveřejnění nabídky Vaší nemovitosti  
v inzertním časopise

•  100% informovanost o průběhu prodeje  
Vaší nemovitosti

•  veškerý právní servis realitního obchodu, včetně  
úvodní bezplatné právní konzultace a poradenství

• advokátní či notářskou úschovu kupní ceny

•  zajištění vypracování průkazu energetické 
náročnosti budovy – tzv. energetický štítek

Máte více otázek týkajících se koupě  
nebo prodeje nemovitosti?  

VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:+420800100455
http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:+420777730521
http://mailto:matejka@brnenskyzvonec.cz
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Vybrat si správnou hypotéku, i když vám pomůže zkušený hypoteční makléř, je jen prvním krokem k dosažení vlastního bydlení. Zapomenout 

byste neměli ani na související produkty, jako je například životní pojištění, pojištění dlouhodobé nemoci či ztráty zaměstnání. Přestože tato 

pojištění nejsou povinná, určitě si zaslouží pozornost. 

POJIŠTĚNÍ K HYPOTÉCE  
NEMUSÍ BÝT JEN NUTNÝM ZLEM

K hypotéce je dobré přistupovat velice svědomitě a dob-
ře si propočítat, jaké jsou finanční možnosti celé vaší ro-
diny – promyslet si, proti čemu se pojistíte. A to nejenom 
v době, kdy hypotéku sjednáváte, ale myslet byste měli 
i do budoucnosti. To, že nyní vyděláváte slušně, ještě ne-
musí znamenat, že to tak bude i nadále. Během let se totiž 
snadno může stát, že se vaše příjmy sníží. Například se 
vám narodí dítě a ubude jeden příjem, nemusí vás zrovna 
vyhodit z  práce, ale třeba vám sníží plat, nebo změníte 
zaměstnání a budete vydělávat méně. Anebo se vám pře-
stane dařit v  podnikání. Nebo se zraníte tak, že si delší 
dobu nebudete moci vydělávat či jinak těžce onemocníte. 
Počítat byste měli také se situací, že se sice nesníží vaše 
příjmy, ale vzrostou výdaje. Ať už jsou to vyšší ceny ener-
gií, nebo rostoucí inflace a  tím pádem zdražování všeho 
(například nedávný drastický skok ceny másla a mléčných 
výrobků). Povinné náklady mohou časem růst i podnikate-
lům (příkladem může být třeba EET a podobně). Se všemi 
těmito možnostmi je třeba počítat dopředu. 

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Jestli je rodina, a  tím pádem i  splátka hypotéky, závislá 
hlavně na vašem příjmu, měli byste uvažovat o rizikovém 
životním pojištění, i když ho dnes banky většinou nevyža-
dují. Naopak, pokud máte v rodině jistých příjmů víc, třeba 
i  přivýdělek z  pronájmu, forma jištění pomocí životního 
pojištění je pro vás téměř zbytečná. 

U životního pojištění existuje celá řada variant, každá se 
pak hodí pro jiný případ. U hypotéky by mělo být nastave-
né tak, aby pokrylo splátku v případě, že na ni kvůli výpad-
ku příjmů nebudete mít. Je třeba pak počítat minimálně 
s tisícovkou měsíčně. „Každý by si měl dopředu spočítat, 
jakou část příjmu rodiny ‚požere‘ hypotéka, k tomu přidat 
měsíční náklady na  domácnost a  ještě připočítat mini-
málně desetiprocentní rezervu. A podle toho si nastavit 
pojistné částky u jednotlivých rizik, tedy na úraz, invaliditu 

a  smrt,“ upozorňuje Ing.  Jitka Vágnerová ze společnosti 
HYPOASISTENT a  uvádí příklad z  makléřské praxe, kdy 
kvůli těžké zlomenině živitele přišla rodina na  půl roku 
o 180 tisíc korun (běžný čistý příjem minus nemocenská) 
a jen díky úrazovému pojištění s denním odškodným 500 
korun byli schopni hypotéku dále splácet. Ostatní výdaje 
domácnosti pak čerpali z rezervy, která by měla činit tři až 
šest pravidelných měsíčních výdajů rodiny. 

Protože nikdy nevíte, co přijde, je dobré se už při sjedná-
vání pojištění zaměřit na  možnost průběžné aktualizace 
smlouvy či změny a  úpravy podle potřeb rodiny. Navíc 
do  většiny moderních pojistek je dnes možné zahrnout 
partnera, děti, zkrátka celou rodinu. Pojistka je pak jedno-
dušší a celkově levnější.  

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET
Nemoc si nevybírá. A přestože se nyní cítíte naprosto fit 
a do důchodu máte daleko, potkat může i vás.  Nepříjem-
ným výpadkem příjmu může být také ztráta práce. Přesto-
že se na to, že vás srazí auto či dostanete v práci padáka, 
tak úplně připravit dopředu nemůžete, na řešení násled-
ků už ano. Možnosti jsou dvě. „Buď si budete pravidelně 
vytvářet dostatečnou rezervu, což tedy znamená pravi-
delně spořit a  na  peníze nesahat. Ideální je mít někde 
stranou částku odpovídající roční výši splátky úvěru. Jestli 
se ale bojíte, že nebudete schopni nechat finanční rezer-
vu na pokoji, tedy opravdu ji využít jen v případě nemoci 
či ztráty zaměstnání, abyste mohli dál splácet hypotéku, 
nezbude vám, než se spolehnout na pojištění,“ říká Jitka 
Vágnerová ze společnosti HYPOASISTENT. Pojištění proti 
riziku nedobrovolné ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé 
pracovní neschopnosti spočívá v tom, že za vás pojišťov-
na převezme úhrady pravidelných splátek úvěru (max.  
12 měsíčních  splátek). V případě smrti a  invalidity pojiš-
ťovna pak jednorázově uhradí nesplacený dluh. Při dopla-
cení hypotečního úvěru končí i pojištění. 

Zdroj: HYPOASISTENT s.r.o.

Sokolovská 55 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

Pojištění ale není zrovna levné, navíc 
má určitá omezení a podmínky. Napří-
klad musí jít opravdu o  dlouhodobou 
nemoc, za  angínu nedostanete nic. 
Většinou začne pojišťovna plnit až 
po  dvou měsících neschopnosti. Na-
víc je třeba počítat s karenční, neboli 
čekací lhůtou, která slouží pojišťovně 
jako pojistka proti zneužití. Znamená 
to zkrátka, že po určitou dobu od uza-
vření smlouvy není pojišťovna povin-
ná plnit (například v případě invalidity 
a smrti bývá karenční lhůta dva roky). 
U  ztráty práce zase musíte být za-
městnáni na dobu neurčitou a nesmíte 
odejít na  dohodu, některé pojišťovny 
dokonce neuznávají ani změnu smlou-
vy u stávajícího zaměstnavatele. Záleží 
také na pojistných podmínkách, které 
by měly krýt pojistná rizika pojištěného 
dlužníka, aby se nestalo, že v případě 
nepředvídatelné události pojišťovna 
odmítne plnit. Před podpisem si proto 
smlouvu řádně přečtěte a  seznamte 
se se všemi výlukami.

Za pojištění schopnosti splácet hypo-
téku pokrývající riziko nemoci, invalidi-
ty a  smrti si banky účtují kolem šesti 
procent ze splátky úvěru, pokud si 
přidáte i  riziko ztráty zaměstnání, blíží 
se pojištění deseti procentům z hypo-
teční splátky. „Pokud na vás tedy čeká 
měsíční splátka hypotéky 10 tisíc ko-
run, s plným pojištěním budete dávat 
o  tisícovku měsíčně navíc,“ připomíná 
Jitka Vágnerová z HYPOASISTENT. 

Pojištění je volitelné, zvažte tedy, jestli 
není výhodnější částku na  pojištění 
raději ukládat stranou, a pokud se nic 
nestane, můžete tyto peníze využít tře-
ba na  dovybavení domácnosti, nebo 
na hezkou dovolenou. A jestli navíc už 
máte životní pojištění sjednané na do-
statečné částky, pravděpodobně další 
pojistku nepotřebujete, protože úmrtí, 
invaliditu či pracovní neschopnost již 
pojištěné máte a  platili byste zbyteč-
ně moc.  

NA ZÁVĚR

http://www.hypoasistent.cz
http://tel:+420222982557


i
i

“page_15” — 2017/8/25 — 10:32 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

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

MĚSTO HODONÍN
nabízí od 16. 1. 2018 k užívání 
nebytové prostory v budově 
radnice (Masarykovo nám. 1)

Za účelem
PROVOZOVÁNÍ RESTAURAČNÍ A HOSTINSKÉ ČINNOSTI

Termín doručení přihlášek s požadovanými dokumenty:
do 25. 9. 2017

Bližší informace o podmínkách a kritériích na:
mi� ova.zdenka@muhodonin.cz  |  www.hodonin.eu

SLEVA SLEVA SLEVA SLEVA

Prodej velmi pěkného a udrž. dvojdomku RD 4+kk s 
garáží, terasou, balkony a zahradou, kolaudace 2004. 
CP 351 m2, ZP 94 m2, zahrada 257 m2. 

Převod práv k družstevnímu, velice prost., cihl. bytu 
2+1 s komorou, balkonem a sklepem. CP 71 m2. 
Zvýšené přízemí ze 3. p. domu bez výtahu.

Převod práv k DB bytu 3+1 s lodžií a sklepem. CP 67 
m2. Patro 10/11 se 2 výtahy. Byt má samostatné 
vstupy do pokojů.  Byt je ihned VOLNÝ.

Prodej prost. a část. zrekonstruovaného bytu 3+1 
v OV s lodžií, šatnou, spížkou a sklepem. Byt je ve 
zvýšeném přízemí. CP 67 m2. Byt je VOLNÝ. 

Dům 4+kk Byt 2+1 Byt 3+1 Byt 3+1
JEHNICE, CIKÁNKOVA BÍLOVICE NAD SVITAVOU, ŠEBELOVA BRNO, VELETRŽNÍ BRNO, STARÝ LÍSKOVEC, KARPATSKÁ

www.realcity.cz/rc/DYHR www.realcity.cz/rc/DZ8F www.realcity.cz/rc/DYOF www.realcity.cz/rc/DYVX

Informace v RK 2 800 000 Kč 2 980 000 Kč 3 000 000 Kč736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
545013 551503 546493 547193

G G B D

SLEVA EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

Prodej velice prost. a vkusně zrekonstr. bytu 3+1 s 
lodžií, šatnou a 2 sklepy. Patro 4/5 s výtahem. CP 74 
m2 + 2x sklep cca 3,5 m2 + lodžie 4,5 m.

Prodej sam. stojící udrž. chaty v OV se suchým WC, bal-
konem, terasou a sklepem. CP 33 m2. Příjezd autem  
až k chatě. IS: el. energie. Ihned VOLNÁ.

Pronájem NEZAŘÍZENÉHO, velice prost. bytu  
3+1/4+1 se 2 balkony. Jídelna, šatna a spížka. Byt je v 
1. patře RD. CP 90 m2. Byt je ihned VOLNÝ.

Pronájem haly – sklad. prostoru s WC v uzavřeném 
areálu s vjezdem pro kamiony, uprostřed města 
Šlapanic. CP 74,4 m2 (vrata - 2,7 m x 2,7 m).

Byt 3+1 Rekreační objekt Byt 3+1 Komerční objekt
SLATINA, MIKULČICKÁ KNÍNIČKY ŠLAPANICE, TYRŠOVA ŠLAPANICE, ČECHOVA

www.realcity.cz/rc/DYOH www.realcity.cz/rc/DYVZ www.realcity.cz/rc/DYHP www.realcity.cz/rc/DZ8G

3 500 000 Kč 350 000 Kč 10 500 Kč/měs. 1 000 Kč/m²/rok736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
547213 546063 532293  553563

Koliště 55, Brno 602 00
gsm 736 646 769

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

D GG G

Příklady zrealizovaných zakázek z poslední doby:

PETR HORÁČEK 
 732 389 435

Specialista  
na prodej a pronájem  
rodinných domů a bytů  
pro BRNO-VENKOV

RYCHLÉ A VSTŘÍCNÉ JEDNÁNÍ 
Komplexní znalost problematiky prodeje 

v tomto okrese na základě dlouhodobé zkušenosti. 
Pomůžu i Vám s rychlým prodejem.

DB 3+1 Šlapanice RD 2+1 Němčany

Prodáno z a nejvyšší tržní cenu      Rezervováno do 1 měsíce
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
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http://tel:545013551
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http://tel:063532293
http://tel:736646769
http://tel:545215184
http://tel:732389435
http://mailto:ova.zdenka@muhodonin.cz
http://mailto:info@rkagil.cz
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Tento stručný příspěvek má za cíl připomenout čtenářům tohoto časopisu, kteří v souvislosti se svojí činností shromažďují osobní 
údaje, že mají postupovat v souladu s platnou právní úpravou, tj. zejména podle zákona o ochraně osobních údajů (z.č. 101/2000 
Sb. v platném znění) a zároveň upozornit, že od 25. května 2018 budou i v České republice platit nová pravidla platná v celé 
Evropské unii. 

Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních 
údajů (ÚOOÚ) v rozhovoru ze dne 16. 7. 2017 mimo jiné 
uvedla:

„Pokud podnikatel plnil své povinnosti podle zákona 
o ochraně osobních údajů, tak mu nehrozí žádné revo-
luční hnutí v  jeho podniku, do 25. května se stihne zo-
rientovat a  stihne učinit takové kroky, aby ho obecné 
nařízení nezaskočilo. Pokud neplnil povinnosti a neznal 
zákon o ochraně osobních údajů, tak je pro něj nejsnaz-
ším způsobem udělat revizi povinností podle stávajícího 
zákona, který je s GDPR hodně kompatibilní.

Nařízení je evropský předpis a je orientovaný jak na malé 
firmy, tak na gigantický průmysl, který shromažďuje tzv. 
big data, tedy enormní množství údajů o  fyzických oso-
bách, které již pro jejich velikost není možné spravovat 
a  zpracovávat běžnými prostředky. Sankce a  postihy 
ovšem musí být nastaveny jednotně na  velké, střed-
ní a malé podniky. Kdo se řídil stávající právní úpravou 
a dosud o GDPR nevěděl, tak má akorát čas začít se při-
pravovat.“ 

(zdroj: www.uoou.cz)

I  z  výše citovaného úryvku z  rozhovoru s  předsedkyní 
Úřadu vyplývá, že řada povinností, které jsou obsaženy 
v GDPR, je již zakotvena ve stávající právní úpravě platné 
v České republice, tj. v zákoně 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Zároveň však tento nový právní předpis 
obsahuje mnohé novinky. I po 25. 5. 2018 bude platit, že 
osobní údaje je možné zpracovávat jen na podkladě sou-
hlasu daného subjektu, resp. na základě jiného legitimní-
ho důvodu – např. při uzavření smlouvy.  

Důležitou novinkou nové právní úpravy v  rámci České 
republiky je skutečnost, že správci údajů se již nebudou 
muset registrovat u  Úřadu pro ochranu osobních údajů 
před zahájením zpracování osobních  údajů. Tato regis-
trace bude však nahrazena povinností vést záznamy 
o všech činnostech zpracování údajů, za něž odpovídají. 

Nově budou správci údajů také povinni ohlásit každé 

závažnější porušení ochrany osobních údajů, a to jak 

orgánu dozoru, tj. v České republice Úřadu pro ochranu 

osobních údajů,  bez zbytečného odkladu (nejpozději do 

72 hodin), tak i těm subjektům, kterých se porušení ochra-

ny údajů týká.

Za  připomenutí stojí, jak jsou osobní údaje definovány. 

Ve  stávající směrnici EU z  roku 1995 i  ve  schváleném 

GDPR jsou za osobní údaje považovány veškeré informa-

ce, které se vážou k dané fyzické osobě.

Patří sem tedy zejména jméno, příjmení, pohlaví,  datum 

narození, osobní stav, ale také IP adresa a fotografický zá-

znam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na pod-

nikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. or-

ganizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, 

telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem 

(v ČR např. IČO).

Paragraf 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb. pro účely toho-

to zákona vymezuje pojem osobní údaj takto: Osobním 

údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje 

za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů pří-

mo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 

kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 

fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kul-

turní nebo sociální identitu.

Jak podle současné právní úpravy, tak i  podle GDPR 

může Úřad pro ochranu osobních údajů za porušení zá-

kona udělit pokuty (dle GDPR značně vyšší než dosud). 

Chcete-li se o  této problematice dozvědět potřebné in-

formace, máte možnost na  semináři, který pořádáme 

18. 9. 2017 v sídle Asociace realitních kanceláří České re-

publiky. Více na www.arkcr.cz.

Jedná se o „Obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů“  (angl. 

General Data Protection Regulation 

neboli GDPR). GDPR bylo přijato již  

v dubnu 2016 a představuje nový 

právní rámec ochrany osobních 

údajů v zemích EU a klade si 

za cíl   hájit  práva občanů EU 

proti neoprávněnému zacházení 

s jejich daty a osobními údaji. Tato 

nová právní norma se týká všech 

právnických i fyzických osob, které 

zpracovávají data uživatelů.

NOVÁ PRAVIDLA PLATÍCÍ PRO 
CELOU EVROPSKOU UNII

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

Ing. arch. Jan Borůvka

Generální sekretář

Asociace realitních kanceláří ČR

GDPR: NOVÁ PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
A NAKLÁDÁNÍ S NIMI
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

            

S amostatně stojící RD z r. 1993, 
pozemek 428 m2, dobrý technický 
stav, klidné místo .

 Přízem. RD 3+1 s přístavbou, za 
domem menší zahrada, nutno 
dokončit rekonst. interiéru .

 Přízemní řadový RD 3+1 na ul. 
Podstránské. Pozemek 151 m2, za 
domem dvorek .

Prodej 1+kk ( 22 m2) v OV, vhodný 
na investici, lze převzít i s nájem-
níkem.

 Zrekonstruovaný byt 4+kk s lodžií 
o ploše 116 m2 v historickém 
domě na pěší zóně. 

 Pronájem obchodu 12 m2, nedale-
ko zastávky MHD, má přímý vstup 
z ulice a menší výlohy.  

 Dům  Dům  Dům  Byt 1+kk  Byt 4+kk  Obch. prost. 
  SIVICE    RAČICE-PÍSTOVICE BRNO-SLATINA BRNO-LESNÁ BRNO-STŘED BRNO-ŽABOVŘESKY 

www.realcity.cz/rc/DZ6G www.realcity.cz/rc/DXL1 www.realcity.cz/rc/DY13 www.realcity.cz/rc/DZ8V www.realcity.cz/rc/DX7C www.realcity.cz/rc/DZ6H

 4 200 000 Kč  1 350 000 Kč  2 999 999 Kč  1 450 000 Kč  6 990 000 Kč  4 000 Kč /měs.  775 620 237    775 620 237    604 232 218   604 688 978  604 232 218    604 232 218   
 000678  000624  000635  000618  000673 

         

 Novostavba bytu 2+kk ( 63 m3 + 
6 m2 lodžie) v 5. patře Rezidence 
Slepá, 5 minut od centra .

 Nadstandardní novostavba bytu 
3+kk (CP 100 m2) s lodžií a balko-
nem, možnost garáž.stání .

 Luxusní byt 4+kk s terasou a lodžií 
(CP 114 m2) v novém byt. komplexu 
s vlastním sportovištěm .

 Prodej prostoru vhodného na ordi-
nace či kanceláře v novostavbě byt.
komplexu 5 min. od centra .

 Byt 2+kk  Byt 3+kk  Byt 4+kk  Byt 2+kk 
   BRNO - ČERNÁ POLE BRNO - ČERNÁ POLE BRNO - ČERNÁ POLE BRNO - ČERNÁ POLE 

www.realcity.cz/rc/DYU8 www.realcity.cz/rc/DYU9 www.realcity.cz/rc/DZ6I www.realcity.cz/rc/DZ6J

 5 290 000 Kč  6 785 000 Kč  9 085 000 Kč  11 270 000 Kč  775 620 237    775 620 237    775 620 237    775 620 237   
 000667  000666  000669  000671 

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

Pobočky: Brno | Ostrava

G GG G EC

BB B B

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

Přidejte se 
k nám taky!
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OSTATNÍ

www.forarch.cz

19.–23. 9. 2017

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

OFICIÁLNÍ VOZYODBORNÝ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNER

  |    |    |    |   

RCH_17_98,5x131_piktogramy.indd   1 25.05.17   14:46

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

7 700 000 Kč vč. provize RK734 216 920

F

tel.: 734 216 920, 736 151 516    I    email: info@realprogresbrno.cz
WWW.REALPROGRESBRNO.CZ

největší DIStRIBUČní 
SíŤ tISkovIn

Space 4U s.r.o., 
Jankovcova 1345/61, 170 00 Praha 7, 
tel.: +420 777 612 455, www.space4u.cz

PRAHA    STŘEDOČESKÝ KRAJ    BRNO    JihOmORAvSKÝ KRAJ

15 let na trhu a více jak 
1250 distribučních míst.

Distribuci letáků, katalogů, 
časopisů a remitendy.

Evidence tiskovin přes 
čárové kódy.

Závoz a správu 
vašich míst.

Možnost výběru míst 
dle cílené skupiny.

Možnost výběru míst 
dle cílené skupiny.

Skladování  
a logistika tiskovin.

Skladování  
a logistiku tiskovin.
Každodenní 
závoz.

naše výhody

Zajišťujeme
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Vlastníte podíl na nemovitosti, 
kterou však nemůžete užívat 
či z ní nemáte žádný zisk? Chcete 
prodat a nečekat na vyřešení 
spoluvlastnických sporů?

MÁME PRO VÁS
ŘEŠENÍ!
Okamžitá HOTOVOST za Váš podíl!
Řešení i zadlužených nemovitostí.

Zavolejte nám k nezávazné konzultaci Vašeho případu!

VYPLATÍME ZA VÁS!
 exekuce, dluhy, zástavy, dražby 
 najdeme vám náhradní bydlení

   100% právní dohled - seriózní jednání

 VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ 
  CENU NA TRHU

        OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
      !!! HOTOVOST DO 24 HOD !!!

VÍTE, ŽE ...

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ
NA NEMOVITOSTECH

Volně obchodovatelné spoluvlastnické podíly

KONČÍ V ROCE 2018!
TÝKÁ SE TO I VÁS?

Volejte 775 185 005 nebo zdarma 800 100 455

http://tel:775185005
http://tel:800100455


pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
w w w . r e a l k o . c z

FREE VERZE

software pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
zdarma bez poplatků

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY

A4_Grand Real City.indd   3 22.08.17   10:50
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
Ušetříme vám čas i námahu!

Využijte náš dostupný a přehledný časopis.
Najděte si bydlení na míru!

tel.: 731 593 369   |   www.myci-centrum-glanc.cz

Vyzkoušejte
naše

služby

V BRNĚ NA SLATINĚ

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ
OD 490 Kč

ŘÍPSKÁ „U KRUHÁČE“ 
Technologie

• Nejmodernější technologie údržby vozidla
•  Profesionální a šetrné mytí

•  Rychle a kvalitně

NECHEJTE SI UMÝT VAŠE AUTO JIŽ DNES
A STAŇTE SE NAŠíM STÁLÝM ZÁKAZNÍKEM

•  Komplexní údržba vozidla
•  Nejšetrnější ošetření vašeho vozidla – ruční mytí

•  Záruka dobře odvedené práce – mycí centrum Glanc
•  Jsme precizní a flexibilní

OKAMŽITĚ VYPLATÍME
HOTOVOST 

ZA VAŠI NEMOVITOST
NEBO DRUŽSTEVNÍ PODÍL,  

i zadlužené a v exekuci 
nebo před dražbou.

Rychlé jednání s právní zárukou, 
již dnes můžete mít HOTOVOST.

!!! OKAMŽITĚ VYPLÁCÍME 
ZÁLOHU NA KUPNÍ CENU !!!

VOLEJTE
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BRNO

Advokátní kancelář
Miloš Švanda
Mgr. Miloš Švanda působí 
v advokacii více jak 12 let. 
Mimo poskytování právních 
služeb v oblasti realit se jeho 
advokátní kancelář věnuje 
také obchodnímu a trestnímu 
právu.  

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

STABILNÍ PARTNER VÝZNAMNÝCH REALITNÍCH KANCELÁŘÍ 
A SOUKROMÝCH INVESTORŮ

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

BEZPEČNÉ INVESTICE DO VAŠICH NEMOVITOSTÍ 

KOMPLETNÍ 
PRÁVNÍ SERVIS 

(vypracování smluv, 
úschova peněz a listin,

 jednání s RK, 
možnost zachování 
anonymity klienta)

PRÁVNÍ AUDIT
(posouzení 

právního stavu 
nemovitosti, řešení 

komplikovaných 
právních vztahů, 

vč. exekucí)

SPOLUVLASTNICTVÍ
(uplatnění nároků vůči 

dalším spoluvlastníkům, 
zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví, 
zajištění prodeje 

spoluvlastnických podílů)

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

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

Hledáte
novostavby?
s námi najdete!

PRONÁJMY

ŠLAPANICE, ŠVEHLOVA
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZ8S
Pronájem prostorného udržovaného bytu 1+1 s plas-
tovými okny, žaluziemi, lodžií a sklepem. Patro 1/4 s
výtahem. CP 36,5 m² + lodžie a sklep. Byt je ihned
VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

5 500 Kč/měs.

BRNO - BOHUNICE, UL. POD NEMOCNICÍ
Třída C

www.realcity.cz/rc/D8TT
Pronájem bytu 1+kk po GO, prostorný balkón, ul.Pod
nemocnicí, 5.p., výtah, CP 31m² +lodžie 5m² +sklep
2 m². Dům po komplet. revitalizaci (fasáda atd.). Plus
en.!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

7 500 Kč/měs.

BRNO - ŽIDENICE, UL. HROMÁDKOVA
www.realcity.cz/rc/DRL2

Pronájem pěkného bytu 2+1, ul.Hromádkova, Brno -
Židenice/Juliánov, 1.NP/3, cihlový dům, CP 61 m² po-
koje neprůchozí, do dovora.Volné 1.9.2017. Plus ener-
gie 2tis.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 500 Kč/měs.

BRNO - ČERNÁ POLE, UL. FIŠOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZ7F
Pronájem prostorného bytu 2+1,ul.Fišova, Brno -
Černá Pole, CP 84 m², zvýšené 1.NP, samostatné
vstupy, udržovaný byt. Za domem zahrada.Volné září
2017. Plus en.!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

12 500 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

KOMÍN, VAVŘINECKÁ
www.realcity.cz/rc/DYX1

Prodej cihlové řadové garáže vOV o výměře 20m²
na pozemku města Brna, z kterého se platí ročně
částka 450,- Kč. V garáži je rozvedena elektrická
energie 230V.
RK Agil tel.: 736 646 769

300 000 Kč

PRODEJ CHALUPY 3+1 BRNO-ŽEBĚTÍN
www.realcity.cz/rc/DYUJ

Celoročně obyvatelná, nedaleko Kamech, v oblasti
U Křivé borovice. CP 470 m², chata 72 m² vč. pod-
kroví, po rekonstrukci.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

2 700 000 Kč

BRNO, VELETRŽNÍ
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYOF
Převod práv k DB bytu 3+1 s lodžií a sklepem. CP 67
m². Patro 10/11 se 2 výtahy. Byt má samostatné vstupy
do pokojů. Byt je ihned VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

2 980 000 Kč

BRNO, STARÝ LÍSKOVEC, KARPATSKÁ
Třída D

www.realcity.cz/rc/DYVX
Prodej prostorného a částečně zrekonstruovaného
bytu 3+1 v OV s lodžií, šatnou, spížkou a sklepem. Byt
je ve zvýšeném přízemí. CP 67 m². Byt je VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

3 000 000 Kč

SLATINA, LANGROVA - PEGAS
Třída C

www.realcity.cz/rc/DYOG
Prodej velmi pěkné, prostorné cihlové NO-
VOSTAVBY bytu 2+kk v OV s lodžií a sklepem.
Patro 1/3 s výtahem. Kolaudace domu 2014. CP 61,5
m²+lodžie 7,5 m²+sklep 2 m².
RK Agil tel.: 736 646 769

3 500 000 Kč

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

4 490 000 Kč

BRNO - VENKOV

LOMNICE U TIŠNOVA
Třída G

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

400 000 Kč

POZEMKY

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

Prodej 4 stavebních pozemků (4x 783 m²), Miku-
lov, okr. Břeclav. Dle aktuálního ÚP k zástavbě RD.
Výhodná investice přímo v Mikulově, výhled na zá-
mek i na Pálavu!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 150 Kč/m²

BRNO - KNÍNIČKY, UL. REKREAČNÍ
www.realcity.cz/rc/DY2S

Prodej oplocené zahrady u přehrady v OV. CP 1500
m². Příjezd až k pozemku po obecní cestě vedené v
KN jako ostatní komunikace. Na pozemku elektřina.
K jednání!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 200 Kč/m²

POPTÁVKA

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

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

dohodou

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 S DOSTUPNOSTÍ DO BRNA
www.realcity.cz/rc/DX6T

Manželé s novorozencem hledají novější dům k na-
stěhování. Ideálně s menší zahrádkou a místem na
grilování. S dostupností do Brna.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

dohodou

HLEDÁME BYT, RD POHOŘELICE
www.realcity.cz/rc/DX6U

Mladá rodina shání RD nebo větší byt v Pohořelicích.
MP CZECH real tel.: 604 255 641

dohodou

HLEDÁME BYT 2-3+1 V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DX6V

Pro rodinu s dítětem hledáme byt 2-3+1, popř. 3+kk
v hezké lokalitě v Brně, dobrá dostupnost na MHD,
klidné prostředí.
MP CZECH real tel.: 731 419 010

dohodou

HLEDÁME AUTOSERVIS V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DX6X

Pro nadstandardní autoservis hledáme pronájem
nebo koupi reprezentativních komerčních prostor na
dobré adrese v Brně o celkové ploše cca 300 m².
MP CZECH real tel.: 731 465 053

dohodou

HLEDÁME BYT, DŮM BRNO
www.realcity.cz/rc/DX6S

Lékař s rodinou hledají prostorný byt nebo dům na
hezkémmístě v Brně a blízkém okolí. Cena do 15 000
000 Kč.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

dohodou

SPECIÁL

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

Váš sen s bydlením se stane skutečností. Svěřte
svoji nemovitost profesionálům. Prodáváme
RYCHLE, VÝHODNĚ a BEZPEČNĚ. Absolutní TOP
realitní kancelář na Moravě.
COLOSEUM NEMOVITOSTI tel.: 720 212 303

informace v RK

KOMERCE

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVP7
Pronájem 2 kanceláří, CP 36, tj. 2x 18 m², v histo-
rickém objektu s nebytovými prostory po GO s par-
kováním. Výborná dostupnost z Brna i dálnice. Cena
vč.en.!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 000 Kč/měs.

BRNO - STŘED, UL. BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DKTI
Pronájem pěkné kanceláře 28 m² + zázemí (recepce,
kuchyňka) blízko centra města na ul. Bayerova 23,
Brno. Zvýšené 1.NP, možnost skladu. Cena vč.energií!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

6 000 Kč/měs.

BRNO, ÚDOLNÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYX2
Pronájem obchodních, kancelářských prostor s vý-
lohou do ulice u tramvajové zastávky č. 4. CP cca
74 m², přízemí cca 30 m² + sklad cca 44 m². Pro-
story jsou VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

10 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE, KOMENSKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYHS
Pronájem skladovacích prostor o CP 228 m², ZP
objektem je 156 m² + venkovní prostor za budovou
72 m². Vjezd do skladu přes vrata výška 3,17 m a
šířka 3,56 m.
RK Agil tel.: 736 646 769

10 400 Kč/měs.

BRNO - STŘED, ULICE BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY8M
Pronájem pěkných kanceláří vhodných pro sídlo
firmy, ul.Bayerova 23, blízko centra, 2.NP ad-
min.budovy u OD Lidl. CP 77 m² +18 m² terasa. Volné
ihned. Cena vč.en.!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

16 000 Kč/měs.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY72
Pronájem celého patra, CP 117 m² +terasa 63 m²
+skladové prostory v přízemí 30 m², v exkluzivním
historickém objektu v Želešicích s parkováním a par-
kem za budovou!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

28 000 Kč/měs.

HLEDÁTE
POZEMEK?

S NÁMI NAJDETE!
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PŘIBICE
www.realcity.cz/rc/DZER

Byt, 2+1, 62 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZET

Byt, 2+kk, 49 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
2 048 000 Kč

MOKRÁ-HORÁKOV
www.realcity.cz/rc/DZES

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
REALITY FREEDOM, s.r.o.

tel.: 603 207 647
1 990 000 Kč

OSLAVANY
www.realcity.cz/rc/DZEU

Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 050 000 Kč

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/DQ5C

Byt, 2+kk, 57 m², tř. B
EMBRA s.r.o.

tel.: 724 407 969
2 003 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZEV

Byt, 2+kk, 44 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 541
2 050 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/DZEX

Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 090 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ76

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 731 491 172
2 290 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZEY

Byt, 2+kk, 35 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 604 220 025
2 190 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZF1

Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
2 399 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZEZ

Byt, 2+kk, 38 m², tř. C
AC Real, s. r. o.

tel.: 739 039 883
2 266 420 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/DZF2

Byt, 2+kk, 77 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 072
2 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZF3

Byt, 2+1, 41 m², tř. G
ATTIKO s.r.o.

tel.: 545 215 608
2 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZF6

Byt, 2+kk, 45 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 456
2 550 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZF4

Byt, 2+1, 42 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
2 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZF7

Byt, 2+1, 57 m², tř. D
Dolfin R.S. s.r.o.

tel.: 723 411 076
2 585 000 Kč

MORAVSKÉ KNÍNICE
www.realcity.cz/rc/DZF5

Byt, 2+kk, 46 m², tř. B
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 736 473 704
2 544 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZF8

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 650 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZF9

Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFC

Byt, 2+1, 47 m², tř. D
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 401 754
2 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFA

Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 604 889 207
2 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFD

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
2 750 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFB

Byt, 2+kk, 52 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 633 803
2 700 000 Kč

MODŘICE
www.realcity.cz/rc/DZFE

Byt, 2+kk, 58 m²
A-KING REALITY s.r.o.

tel.: 736 681 019
2 790 000 Kč

TROUBSKO
www.realcity.cz/rc/DZFK

Byt, 2+kk, 59 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 608 125 185
2 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DYUL

Byt, 2+1, 67 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 731 484 294
2 950 000 Kč

ČESKÁ
www.realcity.cz/rc/DZFL

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
2 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFN

Byt, 2+kk, 52 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
2 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFM

Byt, 2+kk, 71 m², tř. G
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 401 754
2 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ7C

Byt, 2+1, 56 m², tř. C
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
2 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFF

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 790 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFI

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
AvrioReal

tel.: 734 411 163
2 827 488 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFG

Byt, 2+kk, 51 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 800 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ7X

Byt, 2+1, 64 m², tř. C
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
2 850 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFH

Byt, 2+kk, 52 m², tř. B
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 724 601 321
2 819 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFJ

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
LEDERER reality s.r.o.

tel.: 602 737 222
2 900 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1
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ÚJEZD U BRNA
www.realcity.cz/rc/DZFO

Byt, 2+1, 73 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
2 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFR

Byt, 2+1, 48 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFP

Byt, 2+kk, 64 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 510
2 999 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFS

Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFQ

Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
AvrioReal

tel.: 734 411 163
3 049 283 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DYVG

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
PJ-REALITY, spol. s r.o.

tel.: 721 260 495
3 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFT

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 725 811 144
3 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFY

Byt, 2+1, 68 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
3 350 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFU

Byt, 2+kk, 54 m²
CENTURY 21 DOMA

tel.: 725 929 901
3 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFZ

Byt, 2+kk, 58 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 730 680 604
3 390 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFX

Byt, 2+1, 58 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 739 485 178
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZG1

Byt, 2+kk, 59 m², tř. C
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 633 803
3 400 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZG2

Byt, 2+1, 64 m², tř. B
Dolfin R.S. s.r.o.

tel.: 723 411 076
3 430 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZG5

Byt, 2+kk, 71 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 778 544 778
3 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZG3

Byt, 2+kk, 77 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 830 126
3 465 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZG6

Byt, 2+kk, 54 m²
CENTURY 21 DOMA

tel.: 602 816 173
3 599 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZG4

Byt, 2+kk, 58 m²
CENTURY 21 Positive

tel.: 733 166 172
3 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZG7

Byt, 2+1, 76 m², tř. G
T.S.reality , s.r.o.

tel.: 733 349 816
3 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZG8

Byt, 2+kk, 78 m², tř. B
ESPRIT living s.r.o.

tel.: 724 373 072
3 640 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DU8Z

Byt, 2+kk, 63 m², tř. G
MIG s.r.o.

tel.: 731 598 270
3 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZG9

Byt, 2+kk, 65 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
3 688 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGB

Byt, 2+kk, 74 m², tř. G
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 733 329 176
3 850 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGA

Byt, 2+1, 76 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
3 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGC

Byt, 2+kk, 95 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 850 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGJ

Byt, 2+1, 81 m², tř. C
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
4 199 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DYU8

Byt, 2+kk, 69 m², tř. B
REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 775 620 237
4 945 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGK

Byt, 2+1, 87 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 010
4 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGL

Byt, 2+1, 86 m², tř. D
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
5 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGR

Byt, 2+kk, 80 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 739 485 178
4 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ6J

Byt, 2+kk, 108 m², tř. B
REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 775 620 237
11 270 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGD

Byt, 2+kk, 65 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
3 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGG

Byt, 2+1, 76 m², tř. B
Dolfin R.S. s.r.o.

tel.: 723 411 076
3 980 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGE

Byt, 2+kk, 75 m², tř. C
MALINA REALITY

tel.: 530 355 338
3 910 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGH

Byt, 2+1, 83 m², tř. E
Lenka Kalvodová

tel.: 602 853 362
3 984 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGF

Byt, 2+kk, 74 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 736 473 704
3 910 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGI

Byt, 2+kk, 76 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 724 601 321
4 190 000 Kč

80 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/DZFO
http://www.realcity.cz/rc/DZFR
http://www.realcity.cz/rc/DZFP
http://www.realcity.cz/rc/DZFS
http://www.realcity.cz/rc/DZFQ
http://www.realcity.cz/rc/DYVG
http://www.realcity.cz/rc/DZFT
http://www.realcity.cz/rc/DZFY
http://www.realcity.cz/rc/DZFU
http://www.realcity.cz/rc/DZFZ
http://www.realcity.cz/rc/DZFX
http://www.realcity.cz/rc/DZG1
http://www.realcity.cz/rc/DZG2
http://www.realcity.cz/rc/DZG5
http://www.realcity.cz/rc/DZG3
http://www.realcity.cz/rc/DZG6
http://www.realcity.cz/rc/DZG4
http://www.realcity.cz/rc/DZG7
http://www.realcity.cz/rc/DZG8
http://www.realcity.cz/rc/DU8Z
http://www.realcity.cz/rc/DZG9
http://www.realcity.cz/rc/DZGB
http://www.realcity.cz/rc/DZGA
http://www.realcity.cz/rc/DZGC
http://www.realcity.cz/rc/DZGJ
http://www.realcity.cz/rc/DYU8
http://www.realcity.cz/rc/DZGK
http://www.realcity.cz/rc/DZGL
http://www.realcity.cz/rc/DZGR
http://www.realcity.cz/rc/DZ6J
http://www.realcity.cz/rc/DZGD
http://www.realcity.cz/rc/DZGG
http://www.realcity.cz/rc/DZGE
http://www.realcity.cz/rc/DZGH
http://www.realcity.cz/rc/DZGF
http://www.realcity.cz/rc/DZGI
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:606589561
http://tel:774110007
http://tel:775674510
http://tel:800775577
http://tel:734411163
http://tel:721260495
http://tel:725811144
http://tel:774403434
http://tel:725929901
http://tel:730680604
http://tel:739485178
http://tel:739633803
http://tel:723411076
http://tel:778544778
http://tel:727830126
http://tel:602816173
http://tel:733166172
http://tel:733349816
http://tel:724373072
http://tel:731598270
http://tel:725263724
http://tel:733329176
http://tel:606589561
http://tel:720212303
http://tel:774110007
http://tel:775620237
http://tel:775580010
http://tel:727884968
http://tel:739485178
http://tel:775620237
http://tel:725263724
http://tel:723411076
http://tel:530355338
http://tel:602853362
http://tel:736473704
http://tel:724601321


   HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 

www.realnovostavby.cz  .

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 11 od 29. 8. do 17. 9. 2017

http://www.realnovostavby.cz


AKTUÁLNĚ Z NOVÉ VÝSTAVBY

Chorvatsko opět letošní léto podle statistik zvítězilo u Čechů v počtu návštěv o dovolených. Trendem posledních let je i koupě 
zdejších nemovitostí. I v  tomto směru je pro řadu Čechů Chorvatsko destinací číslo jedna. Klienti z České republiky kupují 
nejčastěji apartmány určené pro rekreaci nebo jako investice do letních bytů nebo domů. Co byste měli vědět, pokud toužíte 
po takové nemovitosti?

Přitažlivost Chorvatska je dána jeho blízkostí a  pří-
rodními krásami i oblíbeností této destinace českými 
turisty. Nedošlo zde ani k devastující zástavbě pobře-
ží, jako je tomu v některých lokalitách Itálie, Španěl-
ska, Francie a dnes i Bulharska, a trh s nemovitostmi 
u moře v Chorvatsku neprošel ani hypoteční krizí. Si-
tuace je taková, že na pobřeží ceny nových nemovi-
tostí stabilně stoupají.    

DŮVODY KOUPĚ
Důvody zájmu o  zahraniční (chorvatské) nemovitosti 
bývají různé. Zpravidla se kupující snaží naplnit inves-
tiční záměr a po koupi si hledají další možnosti výděl-
ku prostřednictvím pronájmu zakoupené nemovitosti. 
A zájem je opravdu vysoký. A zdaleka nejde jen o ně-
jaké malé apartmány. Podle realitních odborníků má 
poslední roky rozhodně stoupající tendenci. Je patrný 
zvyšující se zájem dokonce o  nemovitosti v  přímoř-
ských resortech, kde je zajištěný servis správy a dal-
šího pronájmu nemovitosti. Služby v  rámci zázemí 
resortu jsou brány jako velká výhoda. Jde o  resorty 
určené náročnější klientele, která ráda využívá well-
ness, spa, fitness i nejrůznější sportovní aktivity, tedy 
čtyř až pětihvězdičkové resorty. A těch v Chorvatsku 
zrovna mnoho není.  Ale vznikají nové.

LOKALITA URČUJE CENU
Stejně jako je tomu v  České republice, i  v  Chorvat-
sku platí, že ceny nemovitostí výrazně ovlivňuje mís-

to, kde se nacházejí. A rozpětí cen je opravdu veliké. 
Za starší apartmán u moře zaplatíte v průměru kolem 
80 tisíc EUR. Ale jsou lokality, kde vydáte mnohokrát 
více. Nejdražší nemovitosti se nacházejí v  blízkosti 
velkých měst, jako je Split nebo Dubrovník. I přes je-
jich vysokou cenu je nabídek lukrativních nemovitostí 
poskrovnu. 

Vila přímo u  moře o  velikost cca 150 – 200 m2 
může stát až 1,5 milion EUR, čili 39 mil Kč. Podobně 
velký dům v  méně atraktivní lokalitě se dá koupit 
i za 200 000 EUR, tedy za 5 mil Kč. Např. za apartmán 
o velikosti 60 m2 umístěný u moře na oblíbené Makar-
ské riviéře zaplatíte od 150 000 EUR. 

PŘI KOUPI SI NEMOVITOST DOBŘE PROVĚŘTE
V každé zemi, v Chorvatsku to platí dvojnásob, je ze 
všeho nejdůležitější důkladně si prověřit nemovitost. 
Zaměřte se přitom na  ověření platného stavebního 
povolení, zda stavba odpovídá územnímu plánu. Star-
ší nemovitosti mívají jiná úskalí. Těmi jsou nejčastěji 
právní problémy. Pokud nemáte dostatek financí, při-
pravte se na to, že si projdete komplikovaným finanč-
ním kolečkem chorvatských bank. I z tohoto důvodu 
je dobré obrátit se na  profesionály a  oslovit realitní 
kanceláře, které se na  prodej zahraničních nemovi-
tostí specializují. V Čechách jich najdete celou řadu. 
Stačí si pročíst reference.

Pokud se rozhodnete koupit nemo-
vitost v Chorvatsku, mějte na paměti, 
že nemovitost se kupuje podle 
chorvatského práva. To se od toho 
českého v mnohém liší. I když je 
Chorvatsko součástí EU, pravidla jsou 
tu nastavena jinak. Určitě se vyplatí 
nákup provádět prostřednictvím notá-
ře a notářské úschovy peněz.

Pokud se domníváte, že mimo 
sezonu pořídíte nemovitost levněji 
než v sezoně, můžete se mýlit. Zájem 
o koupi nemovitostí v Chorvatsku se 
nijak nezmenšuje, jak jsme uvedli 
v úvodu článku.

Pokud pokukujete po novostavbě, 
je dobré ji koupit ve fázi hrubé 
stavby. Je logické, že průběh stavby 
apartmán prodražuje.

Pokud chcete koupit rodinnou vilu, je 
doba koupě bezpředmětná. Jediné 
období, kdy je trochu menší zájem, je 
prosinec a začátek ledna.

Na konci letní sezony se vyplatí 
kupovat apartmány nebo domy, které 
slouží k dalšímu pronájmu v sezoně. 

POZOR! V CHORVATSKU  
PLATÍ JINÁ PRAVIDLA!

KDY NAKUPOVAT,  
ZÁLEŽÍ NA TYPU NEMOVITOSTI

KDY KUPOVAT NOVOSTAVBU

KDY KUPOVAT RODINNOU VILU

KDY KUPOVAT APARTMÁN 
K PRONÁJMU

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

POPLATKY A DANĚ  
V CHORVATSKU
Majitelé nemovitostí 
přihlášení k trvalému pobytu 
v Chorvatsku neplatí žádnou 
roční daň z nemovitosti, v ČR 
tomu tak není. V případě 
rekreačních nemovitostí platí 
majitelé poplatek z rekreační 
nemovitosti, který činí  
cca 0,5 – 2, EUR/m2 užitné 
plochy/rok. O aktuální výši 
poplatku rozhodují obecní 
úřady.

ZÁJEM O NEMOVITOSTI V ZAHRANIČÍ STOUPÁ 
VEDE CHORVATSKO!
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NOVOSTAVBY

U některých domů jsou stále možné 
klientské změny. Informujte se na volné 
domy a podrobné informace u makléře. 
PENB B 19,3 MWh/rok.All Inclusive

CENTURY 21 All  Inclusive, Ondřej Kressa
603 214 788  ondrej.kressa@century21.cz

www.domy-hajany.cz

DOKONČENÉ NÍZKOENERGETICKÉ 
DOMY 5+KK S GARÁŽÍ

  Prostorné pozemky 
530-870 m2

 Užitná plocha 160 m2

 Skvělá dostupnost do Brna
   Klidné bydlení v blízkosti lesů
(přírodní park Bobrava)
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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, KOCIÁNKA

BRNO, LIDICKÁ

BRNO, U LESKAVY

Prodej posledního pozemku o výměře 1 472 m2 
v lokalitě Sadová. Inženýrské sítě na pozemku, čtvrť 
novostaveb. Vybudovaná příjezdová komunikace.

www.realcity.cz/rc/DZ5J    

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

Prodej slunného bytu 1+kk v OV o výměře 34 m2

s balkonem 8 m2. Byt je vhodný jako investice nebo jako
byt startovací. Bezproblémové parkování u domu.

www.realcity.cz/rc/DYGS

 Info v RK

5 500 000 Kč

 2 400 000 Kč vč. provizewww.realcity.cz/rc/DYX9

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Prodej pozemku o výměře 1 324 m2 s možností výstavby
FREEDOMKU. Sítě na hranici pozemku, příjezdová cesta.
Pozemek je v územní plánu pro bydlení. 

2 500 000 Kč www.realcity.cz/rc/DZ8X 

VRCHLABÍ - Herlíkovice
Hlavní objekt s ubytovacími kapacitami, restaurací,
barem a zázemím (rekonstrukce r. 2016), zadní objekt se
nachází ve dvoře vč. parkování. Kapacita je 87 lůžek.

www.realcity.cz/rc/DYXA Cena na dotaz

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

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

70 % bytů prodáno

Zastávka u Brna
www.bdlesopark.cz

85,7 kWh/m2.rok

II.etapa projektu

STAVBA ZAHÁJENA

VEŠKERÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST 
A VÝBORNÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

KE KAŽDÉMU BYTU SKLEP A K BYTŮM 3+KK A 4+KK 
KRYTÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

14 BYTOVÝCH JEDNOTEK 2+ KK AŽ 4+KK KAŽDÁ 
S BALKÓNEM ČI TERASOU

SADOVÁ
NA VÝSLUNÍ

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

ZAHÁJENÍ PRODEJE 12 MODERNÍCH RD, 
4+KK S GARÁŽÍ NA POZEMCÍCH 

OD 222 m2 DO 858 m2 
LUXUSNÍ KOUPELNY   PARKOVACÍ STÁNÍ

www.fenix-resort.cz
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NOVOSTAVBY

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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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

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)

VILA POD ZAJEČÍ HOROU
Prodej bytů 2+kk až 4+kk www.podzajecihorou.cz

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN
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NOVOSTAVBY

P rodej pozemku (zahrady) CP cca 800 m2, šíře 
cca 7 m. Na pozemku menší chata 14 m2. Elektřina 
zavedena do chaty, voda k dispozici. 

 CP 53,88 m2, 3.NP cihlového domu. Dispozice: 
Obývací pokoj s jídelnou a kuch. koutem, předsíň, 
pokoj, pokoj, koupelna,WC,terasa.

 Pozemek  Byt 3+kk 
  ZAHRADA BRNO - PISÁRKY    PRODEJ BYTU 3+KK BRNO - ŽEBĚTÍN 

www.realcity.cz/rc/DZ6T www.realcity.cz/rc/DZ6U

 740 000 Kč   3 209 520 Kč  739 039 883  739 039 883 
 ACR700  ACR719 

B

      

 Cihl. byt v 1.NP. 49,52 m2. Dispozice: vst. chodba, 
obývací pokoj s kuch. koutem 24,6 m2, ložnice 14 m2, 
šatna 1,9 m2,koupelna s toaletou 3,7 m2. 

 RD 125,1 m2. Dispozice: 1.NP hala, obytný prostor 
s kuchyní, komora, WC, garáž. 2.N schodiště, hala, 
ložnice, pokoj, pokoj, WC, koupelna, sklad. 

 Byt 2+kk  Dům 4+kk /lodžie
PRODEJ BYTU 2+KK BRNO, ŽIDENICE NOVOSTAVBA RD 4+KK ŘÍČANY U BRNA 

www.realcity.cz/rc/DZ6X www.realcity.cz/rc/DZ6Y

 3 018 244 Kč  5 307 325 Kč  739 039 883  739 039 883 
 D011  ACR 737 

BYTOVÝ DŮM BARVY

Jedinečné spojení funkcionalistické architektury s atraktivní lokalitou Brno-Lesná má jméno bytový 
dům Barvy. Exkluzivně Vám nabízíme poslední volný byt 2+kk o velikosti 44,51 m2 se zahrádkou 
a parkovacím stáním v ceně, který uspokojí i nejnáročnější klienty.

Cena: 3 123 377 Kč

Omlouváme se a tímto doplňujeme informace o PENB
z předchozí inzerce naší společnosti ve vydání č. 10 na str. 31.

VILADŮM SLUNNÉ ÚDOLÍCHRLICE PLACE

Slunný byt o dispozicích 3+kk o rozloze 69,7 m2 
s terasou ve Viladomu Slunné údolí nabízí 
komfortní bydlení v žádané brněnské čtvrti 
Líšeň. Jedná se o ideální rodinné bydlení 
u Mariánského údolí, a přitom na dosah 
centra města!

Cena: 4 729 145 Kč

Představujeme vám nadstandardní byt 3+kk 
o velikosti 77,78 m2² s terasou, balkonem 
a zahradou v rezidenci Chrlice Place, která 
spojuje to nejlepší z domu a bytu zároveň. 
Perlou projektu vznikajícího v Brně-Chrlicích je 
společná zahrada s luxusním bazénem.

Cena: 5 366 820 Kč

C B

A

A B

PRODEJ BYTŮ

BEZ PROVIZE RKTERMÍN DOKONČENÍ: ŘÍJEN 2017

    DISPOZICE BYTŮ 
2+KK – 4+KK

   TERASA

   SKLEP

   SPOLEČNÁ ZAHRADA

   PARKOVACÍ STÁNÍ

    KLIDNÁ LOKALITA V ZELENI 

    20 MIN OD CENTRA BRNA

www.bdvranov.cz

BD VRANOV

+420 604 542 422
32
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

MODERNÍ HAJANY – LÁKAVÁ LOKALITA S NOVOU RESIDENČNÍ VÝSTAVBOU

www.realmajor.cz

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

www.moderni-hajany.cz

RD WARIANT 512  |  4+KK Cena: 5 990 000 Kč za bytovou jednotku

RD o dvou bytových jednotkách (dvojdomky) 2x 4+kk, UP každého bytu 103 m2, pozemek  
485 m2,  možnost garáže nebo krytého parkovací stání. 

RD LAGUNA 44  |  4+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 9 500 000 Kč

Nadstandardně zařízený RD, nízkoenergický, UP domu 146 m2 +  48,2 garáž + 47,5 m2 terasa, 
pozemek 939 m2, italské obklady, nadstandardní zařizovací předměty, klimatizace, alu okna 
– trojskla, předokenní žaluzie, topení v podlaze, solární ohřev vody, venkovní rezervoár na 
vodu, příprava na FVE pro čerpání dotací.

RD BUNGALOV  |  4+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 7 250 000 - 7 500 000 Kč

RD již ve výstavbě, dokončeno do konce roku 2017, UP 160 m2, pozemek 620-671 m2, koncové 
pozemky s krásným výhledem, samostatně stojící, euro okna, topení v podlaze.

RD LAGUNA 440  |  4+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 7 500 000 - 7 900 000 Kč

RD 4+kk samostatně stojící na klíč, UP 167 m2, dvojgaráž, pozemek 650 m2, alu okna, el. 
předokenní žaluzie, alarm, topení v podlaze, klimatizace, oplocení, chodníky, terasa, osázená 
zahrada.

RD HOLUBICE  |  5+KK S GARÁŽÍ Cena: 9 900 000 Kč

Samostatně stojící novostavba funkcionalistického RD 5kk s garáží, UP domu 150 m2, pozemek 
580 m2, zastřešená terasa 45 m2, JZ orientace, zkolaudován, dřevěná okna, podlahové topení, 
KL na míru vč. spotřebičů, krb. Pozemek kompletně oplocen, moderní bydlení v blízkosti Brna.

RD BABICE  |  4+KK S GARÁŽÍ Cena: 6 990 000 Kč

Sam. stojící, UP domu 125 m2+garáž 22 m2, v prostoru střechy půdní úložný prostor 15 m2, pozemek 740 
m2. Dřevěná okna s trojskly, předokenní el. žaluzie, v předsíni vestavěné skříně, zásobník 5000L na deš-
ťovou vodu, 2 solární články na střeše pro ohřev užitkové vody (koupelna, kuchyně) do zásobníku 200L, 
venkovní oplocení, venkovní dlažba, Traventinový obklad na fasádě domu, Travertinové obklady a dlažba 
v zádveří, koupelně a wc, plovoucí podlahy, interiérové dveře, podl. vytápění domu. Ihned k nastěhování.

HAJANY – klidná rezidenční oblast v těsné blízkosti Brna, 10 min autem z centra, obklopena zelení a četnými možnostmi 
volnočasových aktivit. I. etapa výstavby již úspěšně dokončena a obydlena novými majiteli. Zájemci tak mají možnost 
prohlídek v již zrealizovaných domech. Další etapa nabídne samostatně stojící RD různých typů a dispozic bungalovů 3 až 
5+KK, s garáží, nadčasovou architekturu, kvalitu RD a výběr pozemků od 500 do 1 200 m2. 
Domy jsou realizovány za použití kvalitních materiálů a ve vysokém standardu provedení (srovnané a upravené pozemky, 
zídky, oplocení, klimatizace, plovoucí a vinylové podlahy, podlahové vytápění, předokenní žaluzie, alarm s zabezpečením, 
příprava na HD kamery, hliníková okna, zámková dlažba před domy). Neváhejte využít možnosti prohlídky, klientských změn 
a výběru zařizovacích předmětů. Energetická třída B – velmi úsporná, nízké provozní náklady. 
BONUS – Komplexní pojištění domu na 1 rok ZDARMA.
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NOVOSTAVBY

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

Chcete inzerovat váš dům či byt
v časopise GRANDREALCITY nebo na www.realcity.cz?

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

http://www.jablonovysad.cz
http://tel:+420724407969


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

ŠERKOVICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DZ7B

Bývalý selský statek po rekonstrukci,vhodný pro bydlení, 
rekreaci, chalupu nebo penzion, uzavřený komplex. 

CP 904 m2, novostavba ZP 145 m2, zajimavá invest. PENB: G
Informace v RK

BRNO - MĚSTO
www.realcity.cz/rc/DYU2

Funkcion.novostavba 6+kk,pasivní RD, 2.NP, CP 488 m2, 
ZP 148 m2, UP 296 m2, zahrada 281 m2, garáž + 2 park. stání, 

nads. bydlení, soukromí. PENB: B 58 kWh/m2 za rok
Informace v RK

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

Samost. 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 od Brna. PENB: C 109 kWh/m2 za rok
10 350 000 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: D 157 kWh/m2 za rok
11 136 000 Kč

BLUČINA, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DYO3

Pěkný RD 4+kk v klidné ulici, blízkost lesa, CP 784 m2, 
UP 190 m2, ZP 95 m2, krb s průduchy do všech pok., bazén, 

park. stání na vl. pozemku. PENB: D 153 kWh/m2 za rok
7 800 000 Kč

OMICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DZ7E

Samost. stojící RD 5+kk. ZP 131 m2. CP 1.153 m2. 
Novostavba, velká terasa, moderní design, podlah. topení, 

2 park. stání, 2 sklepy klidné místo v přírodě. PENB: G
7 990 000 Kč

PŘÍZŘENICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DZ7D

Moderní novostavba 5+kk, nízká energ. náročnost, terasa, 
letní kuchyň, zahrada, krb, dvojgaráž, alarm UP 230 m2, 

CP 799 m2. soukromí PENB: B 82 kWh/m2 za rok.
9 900 000 Kč

BRNO-ŽABOVŘESKY
www.realcity.cz/rc/DZ8U

RD připravený k rekonstrukci, ZP 110 m2, UP 150 m2, 
CP 310m2. realizace vlastních představ, výhodné místo, 

sklep, rovina, soukromí, klidná ulice.
6 500 000 Kč

BRNO-STŘED
www.realcity.cz/rc/DZ79

Slunný mezonet. byt 6+kk. 2 terasy, klidná ulice, 
vysoký standard, odpočinková zóna, CP 155 m2, park. stání, 

sklep, podíl na spol. prostor. domu 90 m2. PENB: G
Informace v RK

BRNO-ŽEBĚTÍN
www.realcity.cz/rc/DYON

Nadstandardní luxusní funkcionalistická vila. ZP 188 m2. 
UP 564 m2, CP pozemku 2.187 m2, dvougaráž, fi tness, sauna, 

krb, bazén, trojskla, alarm, centr. vysavač. PENB: G
Informace v RK

BRNO-ÚTĚCHOV
www.realcity.cz/rc/DVUB

Samostatně stojící 2.NP rodinná vila , 5+1 s garáží 
pro dvě auta, PP 358 m2, zahrada 1.154 m2, CP 1.352 m2, 

vhodné i na sídlo fi rmy. PENB: C 98 kWh/m2 za rok
12 950 000 Kč

DRÁSOV, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DZ7A

Luxusní bungalov, novostavba 5+kk, ZP 302 m2, CP 1.528 m2 
+ stavba na pozemku o ZP 80 m2. Moderní interiér, bazén, 

centrál. vysavač, garáž, alarm, terasa PENB: G
16 900 000 Kč

BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/DZ77

RD 6+kk, 5 park. míst, rozsáhlá zahrada 1.893 m2, 
CP poz. 2.031 m2, PP 276 m2, bazén, terasa, vyjímečné 

výhledy, sklep, alarm, možnost i dvougen. bydlení PENB: G
Informace v RK

BRNO-ŽEBĚTÍN
www.realcity.cz/rc/DZ78

Pěkný RD 5+1 v klidné ulici, dvojgaráž, wellness, venkovní 
bazén, vinný sklep, fi tness, zahradní zavlažování. 

CP poz. 1.056 m2, UP 588 m2. PENB:C 117kWh/m2 rok.
12 990 000 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 rok.
19 990 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/DYNY

Architekt. zajímavá vila 6+kk s dvojgaráží v klidném 
prostředí. Pozemek 3.452 m2, UP 350 m2, nadst. vybavení, 

bazén, tenisový kurt. PENB: D 195 kWh/m2 za rok.
Informace v RK
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