
REZIDENCE MILADA - BYDLENÍ S PERSPEKTIVOU
Pro ty, kteří dokáží myslet dopředu. Více na str. 31

Bezpečně a rychle 

prodáme váš byt 

nebo dům
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Energetická náročnost budovy – B
Měrná vypočtená roční spotřeba energie
v kWh/(m2.rok) – 88

Energetická náročnost budovy – B
Měrná vypočtená roční spotřeba energie
v kWh/(m2.rok) – 88
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PRODÁME RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST ZA MAXIMÁLNÍ MOŽNOU CENU !!!
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 OV 3+1, ul. Kneslova, cihla, 9.p/10, CP 67 m2, garáž, 
zahrádka, vinný sklípek. 

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

 NS RD 7+1, sam. stoj., dvougaráž, CP poz. 1061 m2, 
možno vlast. úprav v interiéru. 15 km od Brna. 

 RD - rozestavěná stavba k inter. dokončení, kvalitní 
mat., 20 km od Brna.  

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

 Byt 3+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

  BRNO-ČERNOVICE 

BRNO - ŘEČKOVICE 

ŠEBROV-KATEŘINA 

   IVANČICE-NĚMČICE 

NEMOTICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZIO 

 www.realcity.cz/rc/  DRKF 

 www.realcity.cz/rc/  DY83 

 www.realcity.cz/rc/  DXZY 

 www.realcity.cz/rc/  DYMV 

 3 490 000 Kč 

 10 500 000 Kč 

 6 280 000 Kč 

 Informace v RK 

 850 000 Kč 

 775 764 765 

 608 764 166 

 608 764 166 

 777 764 160 

 608 645 164 

   08667 
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 08560 

   08553 

 08614 
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 OV 4+1, ul. Oblá, CP 79 m2, 4 NP, lodžie, parkování v 
uzavřeném prostoru v OV.  

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

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

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

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

 Byt 4+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Komerční objekt 

BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

BRNO-ŽIDENICE 

LAŽANY 

DUKOVANY 

BRNO-ŽABOVŘESKY 

 www.realcity.cz/rc/  DYGY 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7T 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7Q 

 www.realcity.cz/rc/  DY82 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7U 

 3 440 000 Kč 

 8 300 000 Kč 

 Informace v RK 

 2 750 000 Kč 

 9 500 000 Kč 

 608 764 166 

 775 764 765 

 608 764 166 

 777 764 160 

 775 764 765 

   08590 

   08656 

   08644 

 08558 

   08657 
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 OV 3+1, ul.Družstevní, cihla, CP 69 m², 2.NP, balkon, 
šatna, sklep. 

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

 NS RD 4+1, sam. stoj., garáž, CP poz. 1776 m2, 
možno vlast. úprav v interiéru. 15 km od Brna. 

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

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

 Byt 3+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Komerční objekt 

BRNO-ŘEČKOVICE 

ROSICE 

ŠEBROV-KATEŘINA 

PRŠTICE 

TIŠNOV 

 www.realcity.cz/rc/  DVTE 

 www.realcity.cz/rc/  DYVB 

 www.realcity.cz/rc/  DY8P 

 www.realcity.cz/rc/  DYGZ 

 www.realcity.cz/rc/  DYMP 

 3 430 000 Kč 

 6 900 000 Kč 

 5 975 000 Kč 

 1 500 000 Kč 

 8 900 000 Kč 

 608 645 164 

 608 764 166 

 608 764 166 

 608 764 166 

 608 764 166 

   08466 

 08603 

   08559 

 08595 

   08555 
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 Luxusní vila, sam. stoj., garáž pro dvě auta, okrasná zah-
rada s jezírkem, CP 798 m2. 10 km od Brna. 

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

 Zem. usedlost na Vysočině, 3 byty, možnost rozšíření,  
2x vjezd, stáje, CP poz. 1 495 m2.  

 RD 2+1 (chalupa) v krásném prostředí s pozemkem 
7.708 m2, IS. Cena vč. vybavení. 

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

 Chata se zahradou v obci Ostopovice, CP poz. 675 m2.  CP 1019 m2, rovinatý, kompl. zasíťovaný i oplocený. 
Příjezd až na pozemek po obecní asf. komunikaci. 

Stav. pozemek CP 1000 m2, ul. š. 13 m, elektřina a 
voda v dosahu.

 Zahrada v zahrádkářské osadě, CP 1 349 m2, možnost 
postavit menší zahradní domek.

 Dům 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Rekreační objekt  Pozemek  Pozemek  Pozemek 

KUŘIM - PODLESÍ 

BUKOVINKA 

MILIČOV 

ZVOLE-OLEŠÍNKY 

BUČOVICE-NEVOJICE 

OSTOPOVICE LAŽANY BABICE U ROSIC  SOKOLNICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7V 

 www.realcity.cz/rc/  DYV8 

 www.realcity.cz/rc/  DYH1 

 www.realcity.cz/rc/  DYMT 

 www.realcity.cz/rc/  DYV5 

 www.realcity.cz/rc/  DXZU  www.realcity.cz/rc/  DZMA  www.realcity.cz/rc/  DYV6  www.realcity.cz/rc/  DZM9 

 Informace v RK 

 6 800 000 Kč 

 5 500 000 Kč 

 1 420 000 Kč 

 490 000 Kč 

 390 000 Kč  1 490 000 Kč 700  000 Kč   180 000 Kč 

 608 764 166 

 608 645 164 

 608 764 166 

 775 764 765 

 775 764 765 
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•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu BRNO-STŘED, ŽIDENICE-
JULIÁNOV-KOHOUTOVICE-BOHUNICE-MODŘICE-CHRLICE

•   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.”

Janette KLÍČNÍKOVÁ

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

•  Vykupujeme bytové jednotky všech velikostí v Brně

•  Hledáme velkometrážní nadstandardní bytové jednotky v Brně nad 100 m2

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

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

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

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu, ŘEČKOVICE-MEDLÁNKY-
KRÁLOVO POLE-ŽABOVŘESKY-LESNÁ 

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

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

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

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

•   Byt 3+kk až 4+1, Bohunice, St. Lískovec, Nový Lískovec, Kamenný Vrch

“Jediný způsob, jak dělat dobře svoji práci, 
je milovat to, co děláš.”

Regina TOMÁŠKOVÁ

 +420 775 764 764 r.tomaskova@patreal.cz

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

•   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 3 000 000 Kč

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

Záloha na kupní cenu až 500 000 Kč, 
vyplácení exekucí, výkup nemovitostí, tržní ocenění zdarma.
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www.patreal.cz
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Lidická 26
602 00 Brno
www.gaute.cz

Brno-střed, Štýřice

RD Brno-Štýřice, Vysoká, po rekonstrukci, podsklepený

Cena: 7 500 000 Kč
49293 603 575 319

www.realcity.cz/rc/ DYLR 
Pavlov

2+kk, OV, Apartmán v Pavlově u vody, terasa vč. zařízení

Cena: 3 650 000 Kč
49240 603 575 319

www.realcity.cz/rc/ DY7R 

Brno-Starý Lískovec Brno-Kohoutovice

Prodej nebyt. prostoru Brno- Starý Lískovec, ul. U Leskavy Prodej bytu 4+kk, OV, Brno-Kohoutovice, ul. Pavlovská

Cena: 4 200 000 Kč Cena: 6 500 000 Kč + provize
49163 49444777 231 709 777 231 709

www.realcity.cz/rc/ DY7Q www.realcity.cz/rc/ DZMJ 
Brno-Bosonohy

RD novostavba 6+kk se zahradou a garáží V Bosonohách

Cena: 7 983 990 Kč
49370 603 575 319

www.realcity.cz/rc/ DZ6K 
Prštice

Prodej RD 5+2 v Pršticích u Brna

Cena: 3 950 000 Kč
49359 777 231 709

www.realcity.cz/rc/ DZ6L 

Rozdrojovice

Prodej RD Rozdrojovice, 250 m2, pozemek 1 300 m2

Cena: 9 690 000 Kč
49443 737 908 347

www.realcity.cz/rc/ DZM6 
Brno-sever, Zábrdovice

Prodej bytu 1+kk v OV Brno-Zábrdovice. 32 m2

Cena: 1 690 000 Kč
49345 737 908 347

www.realcity.cz/rc/DZ6S
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Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Stavební pozemek v Brně-Řečkovicích, 463 m2

Cena: 5 500 000 Kč
49419 737 908 347

www.realcity.cz/rc/DZM7

C G

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. Dispozice: 1x byt 5+kk; 1x byt 6+kk.

Nové nízkoenergetické byty a komerční prostory do OV v Brně

Více informací na www.portaresoluta.cz

Klienti z naší 
databáze jsou 

připraveni koupit 
vaši nemovitost. 
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Hledáme kandidáta na pozici:

ASISTENT/KA JEDNATELKY 
CREDO REAL s.r.o.
DRUH PRÁCE: HPP

POŽADAVKY:
- SŠ/VŠ vzdělání, znalost AJ 
- psaní na počítači všemi deseti
-  velmi dobrá znalost MS Office 

(Outlook, Word, Excel)
-  velmi dobré komunikační  

a organizační schopnosti
-  pečlivost, spolehlivost, důslednost a samo-

statnost
-  proaktivní přístup k práci a časovou flexibilitu

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
-  zajištění administrativní podpory  

pro vedení společnosti
-  správa kalendáře, organizace schůzek  

a spolupráce na plánování času jednatelky
-  příprava, vytváření a úprava dokumentů 

v MS Office
-  zápisy z porad a evidence termínů  

a úkolů podle požadavků
- příprava interních/externích jednání a porad
-  správa příchozí/odchozí pošty,  

třídění a archivace dokumentů
- komunikace s obchodními partnery a klienty
-  péče o návštěvy, zajištění prostoru  

pro jednání, občerstvení

NABÍZÍME:
-  stabilní práci v prosperující realitní  

a developerské společnosti
-  odpovídající finanční ohodnocení  

včetně bonusů a prémií
-  rozmanitou, zajímavou práci  

v příjemném kolektivu
- možnost odborného růstu a seberealizace
- nástup dohodou

V případě zájmu nám prosím zašlete životopis na 
m.mackova@cedoreal.cz. 

RD 3+1 DĚTKOVICE
Okres Vyškov, výborná dostupnost do Brna. Dům je ihned obyvatelný. CP 263 m2, z toho  
114 m2 ZP. Velkou výhodou je průjezd do dvora. Volný ihned, klíče v RK!

Cena: 699 000 Kč

PRONÁJEM BRNO – ŽABOVŘESKY
Pronájem obchodního prostornu s výlohou 
na ul. Stránského . Dvě navazující místnosti 
o CP 29 m2. Volné ihned, klíče v RK!

Cena: 7 000 Kč / měsíc

G G

Pro nový developerský 
projekt hledáme 

MAKLÉŘE  
NA PRODEJ 

NEMOVITOSTÍ
V případě, že by jste 

chtěli pracovat 
v našem týmu,  
zavolejte nám  

na +420 602 583 853.

JEDINEČNÁ NEMOVITOST V CENTRU BRNA
Nabízíme Vám nádherný dům pocházející z 18. století v samém centru Brna, na ulici Pellicova.  
Jedná se opravdu výjimečnou nemovitost. Více informací Vám včetně ceny rádi sdělíme na 
vyžádání. Prohlídky jsou možné kdykoliv po dohodě. 

Cena: Na vyžádání

DB 2+kk BRNO-STARÝ LÍSKOVEC
CP 45 m2, prostorná zasklená lodžie s vý-
hledem do zeleně. Ulice Kosmonautů. Byt je 
volný ihned, klíče v RK!

Cena: 2 299 000 Kč

OV 3+1 BRNO - STŘED
Exkluzivní prodej novostavby bezbariérového bytu o CP 125m2 s terasou 14 m2. V bytě jsou 
neprůchozí pokoje. Vzhledem k tomu, že byt je v samém centru, je vhodný nejen pro rodinu, 
ale i jako investice. Prohlídky možné kdykoliv.

Cena: 5 490 000 Kč

POZEMKY V MUTĚNICÍCH
Prodej dvou pozemků, okr. Hodonín. CP  
1 536 m2. Částečně vinná réva a orná půda.  
V ceně je i vinařské právo.

Cena: 50 000 Kč

G G

RD 2+kk RADOTICE
Okr. Třebíč. Menší samostatně stojící RD o 
CP 253 m2. Volný ihned, klíče v RK!

Cena: 295 000 Kč

CHATA KOSTELEC NAD ORLICÍ
Okr. Rychnov nad Kněžnou. Sam. stoj. chata  
o CP 259 m2 s nádherným výhledem. Klíče  
v RK!

Cena: 350 000 Kč vč. provize RK

CHATA BLANSKO 
Samostatně stojící chata o CP 80 m2. Možno 
pronajmout pozemek až 2 000 m2. Pstruho-
vá voda 100 metrů.  Klíče v RK!

Cena: 599 000 Kč

RD 3+1 ROSICE
Cca 15 min. od Brna s výbornou dopravní 
dostupností. CP 209 m2, z toho ZP 114 m2, 
volný ihned.

Cena: 2 700 000 Kč

G G G G

Již od roku 1999 jsme Váš 
spolehlivý partner na realitním trhu!
Svým klientům poskytujeme komplexní realitní servis. Prodávající klienti mají  
naše služby zdarma! Vykoupíme nemovitost, která je zadlužená nebo v exekuci!

   WWW.CREDOREAL.CZ            GSM : +420 602 583 853               info@credoreal.cz  

http://tel:+420602583853
http://tel:+420602583853
http://mailto:m.mackova@cedoreal.cz
http://mailto:info@credoreal.cz


800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

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

významných asociací

• samostatně stojící rodinný dům ve vyhledávané rezidenční lokalitě • dům je vybavený centrálním vysavačem a na jeho zahradě je umístě-
ný venkovní bazén se zastřešením a s technologií vč. ohřevu vody • k domu také náleží garáž, udírna a klenutý sklep

N/RSB/16452/17 8 490 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - PISÁRKY

• pronájem nového nezařízeného bytu 2+kk • byt se nachází 
v 7.NP bytového domu na ulici Přádlácká • kompletně vybavená 
kuchyňská linka • koupelna se sprchovým koutem • volný ihned

N/RSB/16580/17 11 500 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO - ZÁBRDOVICE

• pronájem krásného nového bytu 2+kk se zahrádkou v přízemí 
bytového domu na ulici Višňová • soukromá zahrádka se vstupem 
z obývacího pokoje • byt je možné zařídit nábytkem

N/RSB/16648/17 13 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 2+KK, MORAVANY

• pronájem částečně zařízeného bytu 2+1 na ulici Vančurova 
• jedná se o polovinu rodinného domu se zahrádkou a velkou 
verandou • byt je vhodný pro rodiny s dětmi • klidná lokalita

N/RSB/16688/17 11 000 Kč/měs.

PRONÁJEM BYTU 2+1, BRNO - ŽIDENICE

prodej řadové, krajní garáže při ulici Terezy Novákové • v garáži je 
zavedené elektřina, je nově vymalovaná a má novou střechu • po-
zemek pod garáží je v osobním vlastnictví

N/RSB/16599/17 270 000 Kč

PRODEJ GARÁŽE, BRNO - ŘEČKOVICE

• větší stavební pozemek s výměrou 1 403 m² • vhodný k výstav-
bě samostatně stojícího domu • krásná lesnatá lokalita na okraji 
obce • na pozemku se nyní nachází starší rodinný dům

N/RSB/16596/17 5 000 Kč/m²

STAVEBNÍ POZEMEK, VRANOV U BRNA

C

• podsklepený řadový dům 3+1 a 4+1 s dvorem a hospodářsku 
stavbou • dům je ve velmi dobrém stavu a je vhodný pro dvou-
generační bydlení • možnost půdní vestavby • pozemek 1 495 m²

N/RSB/16388/17 4 700 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MOUTNICE

• prostorný podsklepený dům se stodolou a větší zahradou 
• dvě samostatné bytové jednotky 3+1 přístupné přes společnou 
halu • velmi dobrý stav po kompletních rekonstrukcích

N/RSB/15825/16 5 800 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MĚLČANY

• podsklepený rodinný dům se třemi samostatnými byty 
• prostorné byty 3+kk, 2+1 a 2+kk  jsou ve velmi dobrém 
stavu • vhodný pro vícegenerační bydlení nebo jako investice 

N/RSB/16593/17 7 590 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - ČERNOVICE

G G

G

G G

G

• jedinečná roubená chalupa s uzavřeným dvorem a samostatně stojící stodolou • stylová nemovitost je v dobrém stavu • krásné lesnaté 
prostředí v CHKO Žďárské vrchy • vlastní studna

N/RSB/16712/17 2 290 000 Kč

ROUBENKA, PUSTÁ RYBNÁ

G

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


800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

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

významných asociací

• novostavba velmi pěkného mezonetového bytu 51,6 m² v OV • moderní byt v žádané městské části s výbornou dostupností do centra 
města • obývací pokoj s přípravou na kuchyňskou linku • terasa s krásným výhledem do okolí • vlastní plynový kotel

N/RSB/16610/17 3 250 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO - KRÁLOVO POLE

• prodej ideální poloviny bytového domu s právem užívat byt 4+1 • součástí bytu je šatna/pracovna, dvě koupelny a prostorný 
balkon • vlastní měřáky na vodu, elektřinu i plyn • vlastní plynový kotel, bojler a průtokový ohřívač vody • klidná lokalita

N/RSB/16703/17 4 190 000 Kč

PRODEJ BYTU 4+1, BRNO - ŽIDENICE

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

N/RSB/16326/17 1 695 000 Kč

RODINNÝ DŮM, OLOMUČANY

• samostatně stojící rodinný dům 3+kk s terasou a zahradou
• kvalitní novostavba s velmi nízkými provozními náklady 
•  krásná lesnatá lokalita s výbornou dopravní dostupností

N/RSB/16709/17 2 600 000 Kč

RODINNÝ DŮM, OSOVÁ BÍTÝŠKA

• pěkný rodinný dům 2+1 s uzavřeným dvorem • stylová nemo-
vitost je ve velmi dobrém stavu a náleží k ní hospodářská stavba
• krásná vinařská oblast u Novomlýnských nádrží

N/RSB/16710/17 2 190 000 Kč

RODINNÝ DŮM, STRACHOTÍN

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

N/RSB/16099/16 3 590 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PŘIBICE

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

N/RSB/16585/17 3 290 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - LESNÁ

• moderní byt 92,4 m² vč. terasy v OV • výborný stav, koupelna 
s vanou a sprchovým boxem • vytápění a ohřev vody vlastním 
plynovým kotlem • prostorná terasa, parkovací místo

N/RSB/16510/17 5 190 000 Kč

PRODEJ BYTU 4+KK, BRNO - ŽIDENICE

• prostorná stylová usedlost s uzavřeným dvorem a větším 
pozemkem • krásná lesnatá lokalita na okraji severovýchodní části
Českomoravské vrchoviny • vlastní studna, pozemek 2 012 m²

N/RSB/15855/16 995 000 Kč

RODINNÝ DŮM, NEDVĚZÍ U POLIČKY

• částečně podsklepený dům 3+1 s větším pozemkem • dobrý 
technický stav, možnost rozšíření o půdní vestavbu • krásná lesna-
tá lokalita na úpatí Drahanské vrchoviny jen 6 km od Vyškova

N/RSB/16344/17 2 595 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PUSTIMĚŘ

• rodinný dům 3+1 s garáží a větší zahradou • dům je v dobrém 
stavu a je vhodný pro trvalé bydlení nebo celoroční rekreaci 
• krásná lesnatá lokalita • pozemek 3 227 m²

N/RSB/16682/17 1 795 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MORAVSKÁ CHRASTOVÁ

• řadový rodinný dům o velikosti 3+1 s dvorem a pěknou 
zahradou • velmi dobrý stav po rekonstrukci vč. kvalitního 
zateplení (dotace Zelená úsporám) • jen 10 km východně od Brna

N/RSB/16692/17 3 190 000 Kč

RODINNÝ DŮM, VELATICE

• moderní byt 76 m² vč. balkonu v OV • prostorný byt lze 
jednoduchou úpravou přebudovat na dispozici 2+1 • vlastní 
plynový kotel • čtyřpatrový cihlový dům po revitalizaci

N/RSB/16641/17 3 990 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO - ČERNOVICE

• bezbariérový byt 66,5 m² vč. příslušenství v OV • komora, zaskle-
ná lodžie, oddělená koupelna a WC, sklepní kóje • osmipodlažní 
dům s výtahem poblíž mateřské školky a dětského hřiště

N/RSB/16674/17 2 750 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+1, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC

Neplatíte daň
 z nabytí

Neplatíte
provizi

G G

G

G

G

G

G G

G G

G

G

info v RK N/RSB/16512/17

• luxusní střešní byt o výměře 187 m² vč. teras v OV • výjimečný byt se separát-
ním vstupem, bezpečnostní dveře • nadstandardní byt je vybaven centrálním 
vysavačem • náleží k němu dvě terasy a lodžie s volným výhledem do okolí a na 
přehradu

Prodej bytu 4+kk, Brno - Bystrc B

B

Doporučujeme 
prohlídku

B
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Brno a jižní Morava

AC Real, s. r. o.

AGIL, realitní kancelář

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Brněnská pole, a.s.

CENTURY 21 Bonus Brno

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

CREDO REAL, s.r.o.

EMBRA s.r.o.

FIEDLER REALITY s.r.o.

FOREST HOUSE, s.r.o.

Gaute a.s

HYPOASISTENT s.r.o.

Chateau Marco, s.r.o.

IMOS facility, a.s.

IMPERA styl, a.s.

KOMFORT, a.s.

MIG s.r.o.

MP CZECH real

PATREAL s.r.o.

PORTA SPES, a.s.

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

Realitní společnost České Spořitelny 
 / REALITY FREEDOM, s.r.o.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

REALPROGRES BRNO

REKO a.s.

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Winning Estate Beta s.r.o.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍZajímají 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

Přišel ten správný čas,  
kdy zajistit domov tak,  
aby vám z něj zbytečně 
neunikalo teplo. 

Stačí jen pár tipů,  
díky kterým můžete 
minimalizovat tepelné  
ztráty a ušetřit tisíce ročně.

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

UŠETŘETE ZA TOPENÍ. PORADÍME, JAK NA TO!

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.

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.

http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz/magazin
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


AKTUÁLNĚ Z FINANČNÍHO SVĚTA
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Plánujete novou hypotéku nebo refinancování starého úvěru a máte obavu ze svých minulých „hříchů“? Banky dnes důkladně prověřují kaž-

dého žadatele o hypotéku a na základě údajů z registru zvažují, zda úvěr poskytnou či nikoliv. Co o vás bankovní a nebankovní registr prozradí 

a je možné si to předem zjistit?

JSTE PRO BANKY DOBRÝM KLIENTEM?    
ÚVĚROVÝ REGISTR O VÁS PROZRADÍ TO DOBRÉ I ZLÉ.

Bankovní registr poskytuje bankám informace, na  jejichž 
základě vyhodnocují důvěryhodnost klienta včetně jeho 
bonity a platební morálky. V bankovním registru je každá 
fyzická osoba, která má nebo měla úvěrový vztah se člen-
skou bankou či stavební spořitelnou nebo která o úvěr te-
prve žádá. Evidují se zde hypoteční úvěry, spotřebitelské 
úvěry, úvěry ze stavebního spoření, kontokorenty či kre-
ditní karty. Registr je pravidelně každý měsíc aktualizován 
svými uživateli – tedy bankami a stavebními spořitelnami. 
V  současné době takto s  registrem spolupracuje 25 fi-
nančních institucí.

Při žádosti o úvěr dáváte bance souhlas, že může infor-
mace o  vás v  registru prověřit. Banka to pak udělá au-
tomaticky a  bez vaší součinnosti. V  případě obav, jaké 
informace banka z  registru dostane, máte možnost sami 
se předem tyto informace dozvědět. Za poplatek 100 Kč 
můžete získat online výpis, papírová verze stojí 200 Kč. 

Registr není jen váš nepřítel. Obsahuje jak pozitivní, tak 
i negativní informace vypovídající o bonitě a důvěryhod-
nosti klientů bank, kteří se nějakým způsobem zadlužili. 
Dobrá úvěrová historie je pro banky lepší než žádná. Kli-
ent, který si nikdy v  minulosti úvěr nebral, je pro banku 

velkou neznámou. V bankovním registru naleznete infor-
mace aktuální i historické, a to 4 roky zpětně. 

V nebankovním registru pak nalezneme informace o ne-
bankovních úvěrových vztazích – leasingy, půjčky, platby 
telefonním operátorům nebo například platby poskyto-
vateli internetu. Informace se v tomto registru evidují jen 
v případě, kdy klient tyto závazky řádně nesplácí.

Pro banky i  nebankovní instituce jsou registry cenným 
zdrojem informací o  potenciálních klientech. Když klient 
žádá o  poskytnutí úvěru, na  základě klientova souhlasu 
je v těchto registrech lustrován a banka či nebankovní in-
stituce tak jednoduše zjistí všechny jeho závazky součas-
né i minulé – přesněji výši, typ a  řádnost placení těchto 
závazků včetně jejich zajištění. Také jsou zde informace, 
zda klient aktuálně žádá o nějaký nový úvěrový produkt. 
Pokud by tak klient žádal o  hypotéku například ve  více 
bankách, banky to uvidí a schvalovací proces zastaví. 

V případě, kdy klient má již schválený konkrétní úvěrový 
produkt a  nakonec se jej rozhodne nevyužít, přesto se 
žádost v registrech objeví. Údaj bude následně z registru 
vymazán po jednom roce (v případě banky) nebo po šesti 
měsících (v případě jiné finanční instituce).

Zdroj: HYPOASISTENT s.r.o.

Sokolovská 55 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

„Jestliže splátku uhradíte například 

o dva dny později, nemusí se tato 

negativní informace hned objevit 

v registrech. Je to z důvodu, že 

se registry aktualizují jednou 

měsíčně,“ říká Ing. Daniela Radkeová 

ze společnosti HYPOASISTENT. 

Jestliže však nezaplatíte hned 3 

měsíční splátky po sobě, záznamy 

se v registru určitě objeví. Samo 

opoždění platby o dva dny 

nebo o jeden měsíc ještě není 

automatickým důvodem k zamítnutí 

nového úvěrového produktu. 

Finanční instituce vždy prověřuje 

několik parametrů, zejména dobu, 

po kterou nesplácení trvá, dobu, kdy 

k nesplácení došlo (zda v minulosti 

a nyní je již platební morálka 

v pořádku, nebo jestli se jedná 

o čerstvý problém), zda se nesplácení 

opakuje, jaký byl důvod nesplácení 

a podobně.

V případě, kdy byste se chtěli stát 

ručitelem nebo spolužadatelem 

úvěru svého známého, dejte si 

pozor. I takový závazek banka 

v registru uvidí a bude jej počítat 

do vašich výdajů. Pokud by takový 

úvěr nebyl řádně splácen, mohl by 

vám v budoucnu schválení vašeho 

případného dalšího nového úvěru 

pořádně zkomplikovat.

Co dělat, když zjistíte, že v registru 

je chyba či neoprávněný záznam? 

Požádejte registr o bezplatnou 

opravu. Informace, které o vás registr 

uchovává, si můžete kdykoliv vyžádat. 

Je to možné buď osobně, nebo 

na základě písemné žádosti s úředně 

ověřeným podpisem.

CO SE STANE, KDYŽ SE ZPOZDÍTE 
SE SPLÁCENÍM? 

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

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


JAK BYSTE ZHODNOTIL VÝVOJ REZIDENČNÍHO 
TRHU V BRNĚ A JEHO OKOLÍ ZA POSLEDNÍ ROK? 
Většina okolností, jako byly historicky nejnižší úrokové 
sazby hypoték, velmi nízká nezaměstnanost, ekono-
mická stabilita a omezené množství nově postavených 
bytů či domů, vyvolali vysokou poptávku po  koupi 
vlastního nebo investičního bydlení. Ve srovnání s jiný-
mi evropskými státy, kde lidé žijí dlouhodobě v nájmu, 
je pro nás Čechy, pořízení vlastní nemovitosti, jedna 
z  nejistějších a  nejbezpečnějších investic. Proto také 
ceny nemovitostí u  nás rostly nejrychlejším tempem 
ze zemí EU, dostaly se na  nebývale vysokou úroveň 
a překonaly své historické maximum z doby ekonomic-
ké konjunktury v roce 2008.

JAK VNÍMÁTE VE SVÉ REALITNÍ PRAXI  
LETOŠNÍ OPATŘENÍ ČNB A ZPŘÍSNĚNÍ  
V POSKYTOVÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ? 
Česká národní banka v  dubnu vyhlásila doporučení, 
které mají poskytování hypotečních úvěrů výrazně při-
ostřit a dochází také k pomalému navyšování hypoteč-
ních úrokových sazeb. Důsledkem má být zpomalení 
růstu cen a  celkové ochlazení trhu s  nemovitostmi. 
Část zájemců o  vlastní bydlení tyto opatření již pocí-
tila. Pro klienty bez požadovaného množství vlastních 
prostředků bude pořízení bydlení pomocí hypotéky 
mnohem hůře dostupné. Často jsou překvapeni, že jim 
banky půjčí jen 80 % z odhadní, bankovní ceny nemo-
vitosti, která je ve  většině případů nižší než samotná 
kupní cena a  zapomínají také na  částku, resp. platbu 
daně z nabytí nemovitosti. 

ZNAMENÁ TO,  
ŽE CENY NEMOVITOSTÍ BUDOU KLESAT? 
Protože je v současnosti velmi malá nabídka realit, tak 
se prodávají i  přes vysokou cenu stále dobře. Záleží 
vždy na  lokalitě, konkrétním typu nemovitosti a  jejím 
technickém stavu. Prodávající byli však v  poslední 
době zvyklí, že se vážní zájemci o jejich nemovitosti 
našli velmi rychle, prodej byl úspěšný a zrealizovaný 
v krátkém čase. V posledních měsících a u některých 
typů nemovitostí však zaznamenáváme, že se zača-
la výrazně prodlužovat doba pro vyhledání reálného 
a opravdu solventního kupce. Myslím, že je to i  jeden 
z důvodů, proč se na nás, resp. naší realitní kancelář, 
začali obracet klienti, kteří si s prodejem vlastní nemo-
vitosti už sami neporadí. Přece jenom máme letité zku-
šenosti nejen se samotnou transakcí, vyjednáváním 
ale vedeme si i vlastní databázi s prověřenou poptáva-

jící klientelou. Všem našim klientům také doporučuje-
me neodkládat jejich zamýšlený prodej v této prozatím 
jedinečné situaci na  trhu. Lze totiž předpokládat, že 
se růst cen v nejbližší době zastaví a začne opadávat 
i velká poptávka ze strany zájemců o bydlení.  

ZMĚNILY SE NĚJAK PŘEDSTAVY A POŽADAVKY 
KLIENTŮ, KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ NOVÉ BYDLENÍ?  
JAKÉ LOKALITY PREFERUJÍ ?
Ano. Určitě. V Brně je opravdu velký nedostatek bytů, 
rodinných domů i pozemků k prodeji a navíc za ceny, 
které začínají být pro část zájemců nedostupné. Vel-
ká část klientů proto přesouvá svůj zájem do blízkého 
okolí Brna. Upřednostňují oblasti s  kvalitní infrastruk-
turou, občanskou vybaveností a  dobrým dojezdem 
do  města. Naše realitní kancelář dlouhodobě zazna-
menává velký úspěch v  lokalitách, situovaných jižně 
a východně od Brna. V minulém i  letošním roce jsme 
prodali několik desítek nemovitostí ve  Šlapanicích 
u  Brna. Je to místo s  komfortní dostupností do  cent-
ra Brna, vybaveností a  volnočasovými možnostmi. 
Navíc vedení města neustále pracuje na  zvelebování 
a  investuje peníze do  zlepšení infrastruktury a  rozší-
ření občanských služeb. Vyrostl zde velký developer-
ský projekt s  novými byty, začíná se budovat i  další 
rezidenční výstavba rodinných domů. Podobně jsou 
na tom také obce v  těsné blízkosti Šlapanic, jako jsou 
Jiříkovice, Kobylnice, Křenovic aj. Zde všude se nám 
daří být úspěšní a dokážeme garantovat prodávajícím 
klientům bezproblémový a  relativně rychlý prodej je-
jich nemovitosti.

LZE VE VAŠÍ PROFESI ŘÍCI, ŽE MÁTE I STÁLÉ KLIENTY? 
Před zhruba 18 lety, kdy 
jsme začínali v  oboru 
zprostředkování ubyto-
vání a  prodeje nemovi-
tostí, jsem si myslel, že 
to možné není. Doba 
a  úsilí, které jsme vě-
novali práci s  klientem, 
nám ukázali opak. Dnes 
mohu říci, že díky velmi dobré komunikaci a profesio-
nalitě našich makléřů, známe v 90 % našich realitních 
transakcí vždy stranu kupující nebo prodávající. Jsou 
to většinou lidé nebo jejich rodinný příslušníci, kteří vy-
užili nebo využívají některou z našich realitních služeb 
a  jsou s  námi spokojeni. Velmi si toho vážím a  jsem 
rád, že se na nás klienti obrací opakovaně a doporu-
čují naše služby i ostatním svým blízkým.

Malá nabídka nemovitostí v  širším centru měs-
ta a  jejich vysoké ceny, zvyšují zájem o bydlení 
na periferních lokalitách Brna i v jeho okolí. 

„Ideálním místem s  vynikající dopravní dostup-
ností, občanským zázemím a  vyžitím nejen pro 
mladé rodiny, jsou dlouhodobě Šlapanice“, říká 
majitel RK Agil, pan Martin Pešák a  dodává, že 
i pro něj je toto místo srdeční záležitostí, kde žije 
se svou rodinou a dětmi již několik let. Jeho re-
alitní kancelář ve Šlapanicích a okolí ročně reali-
zuje desítky až stovky transakcí a díky dokonalé 
znalosti místního trhu, zde navíc provádí oceňo-
vání nemovitostí, poradenskou činnost nebo řeší 
za své klienty dlouholeté problémy s nezapsaný-
mi či špatně zakreslenými stavbami. 

PŘEDSTAVUJEME

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

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

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

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

Inzerujeme na  předních realitních 
portálech a  v  kvalitních tištěných 
mediích.

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

Martin Pešák
majitel společnosti

REALITNÍ KANCELÁŘ AGIL
Koliště 55 
602 00  Brno

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

mpesak@rkagil.cz
www.rkagil.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ MĚSÍCE

REALITNÍ KANCELÁŘ AGIL 
VÝVOJ REZIDENČNÍHO TRHU V BRNĚ ZA POSLEDNÍ ROK
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

EXKLUZIVNĚ DOPORUČUJEME SLEVA EXKLUZIVNĚ

Prodej udržovaného, DB 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 prostorného, částečně zrekonstruovaného 
bytu 3+1 v OV s lodžií, šatnou, spížkou a sklepem. CP 
67 m2, vč. sklepní kóje a lodžie.

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, udržované chaty v OV , balkonem, 
terasou a sklepem. CP chaty 33 m2. Příjezd autem až 
k chatě. IS: el. energie. Ihned VOLNÁ.

Byt 3+1 Byt 3+1 Byt 3+1 Rekreační objekt
BRNO, VELETRŽNÍTřída B BRNO, STARÝ LÍSKOVEC, KARPATSKÁTřída D SLATINA, MIKULČICKÁTřída D KNÍNIČKY

www.realcity.cz/rc/DYOF www.realcity.cz/rc/DZNF www.realcity.cz/rc/DYOH www.realcity.cz/rc/DYVZ

2 980 000 Kč 3 000 000 Kč 3 500 000 Kč 350 000 Kč736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
546493 547193 547213 546063

B D D

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

Pronájem obch. nebo kanc. prostor s výlohou do ulice 
u tram. zastávky č. 4. CP  74 m2, přízemí cca 30 m2 + 
sklad cca 44 m2. Prostory jsou VOLNÉ.

Pronájem moderních kanc. prostor v nové komerční 
budově. Výborná dostupnost. CP 294 m2, PC síť, op-
tický kabel, alarm. Parkování pro 5 aut.

Pronájem velice zajímavých 2 kanc. prostor (2x 24 m2)  
v budově M-Paláce v 11. patře. Na patře je WC ženy, 
WC muži a vybavená kuchyňka.

Přenechání zavedeného relaxačního - solárního studia, 
které se skládá ze 2. místností, v samém středu města 
v těsné blízkosti OC Albert. CP 44 m2. 

Komerční objekt Komerční objekt Komerční objekt Komerční objekt
BRNO, ÚDOLNÍTřída G BRNO, ŽIDENICE – ŽIVOTSKÉHOTřída C BRNO, HERŠPICKÁTřída G ŠLAPANICE, ČECHOVATřída D

www.realcity.cz/rc/DYX2 www.realcity.cz/rc/DVQB www.realcity.cz/rc/DZJJ www.realcity.cz/rc/DZNG

10 000 Kč/měs. 1 900 Kč/m²/rok 320 Kč/m²/měs. 8 500 Kč/měs.736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
550863 324273 554823 554893

Koliště 55, Brno 602 00
gsm 736 646 769

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

G GC D

G
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BRNO

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!!!

Nelžeme, jsme upřímní, jsme profesionálové v oboru, práce nás baví a naše klienty máme rádi.

I Vy můžete mít realitku rádi.

Volte REALmix s.r.o.

Uděláme pro Vás více než konkurence! Již více jak 12 let: 
stejný tým  |  na stejné adrese  |  stejná telefonní čísla  |  stovky realizovaných obchodů a spokojených klientů

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

David Novák
tel. +420 775 077 502

Tomáš Silnický
tel. +420 775 077 503

12
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

 Prodej 3 velmi pěkných novostaveb typu bungalov v obci Říčky, Brno-venkov. CP od 851 m2 do 934 m2, ZP 
domu 132 m2, UP domu cca 110 m2, terasa 21 m2. Orientace na jih. 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 2 700 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 
 909 

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 staveb. koncového pozemku u 
lesa s výhledem, CP 3382 m2. IS+elektřina na pozem-
ku, voda v dosahu. Za pozemkem nelze již stavět! 

 Pozemek 
BUKOVINKA, OKRES BLANSKO 

 775 077 502 

   

 775 077 502 

 Prodej 4 stavebních pozemků (4x 783 m2), Mikulov, 
okr. Břeclav. Dle ÚP k zástavbě RD. Výhodná investice 
přímo v Mikulově, výhled na zámek i Pálavu! 

 Pozemek 
MIKULOV, OKRES BŘECLAV. 

www.realcity.cz/rc/DY7Y

 1 150 Kč/m² 
 843 

 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/DZND

 od 3 509 Kč/m² 
 733 

   

 Převod DB 3+1 s lodžií v Brně na ul. Barvy. 1.NP/5. CP 
bytu je 81 m2 + 3 m2 lodžie + 3 m2 sklep. Neprůchozí 
pokoje. Dům po revitalizaci. 

 Byt 3+1 
BRNO - LESNÁ, ULICE BARVY 

www.realcity.cz/rc/DZJN

 3 500 000 Kč  775 077 502 
 955 

G C G

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

 Byt 3+1 
   BRNO - STARÉ BRNO, ULICE VÝSTAVNÍ 

www.realcity.cz/rc/DVUQ

 4 990 000 Kč  775 077 502 
 894 

G

 Moderní prost. novostavba bytu 2+kk v OV, CP 65m2 
+ lodžie, 3.NP, výtah. Zn. 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 

   

 Prodej souboru budov a pozemků v centru obce Ru-
prechtov. CP pozemků 2352m2, 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 

Zajímá vás tržní cena vaší nemovitosti?
Potřebujete odhad pro účely dědického řízení?
Jste nuceni prodat vaši nemovitost a chcete se vyhnout výkupu?

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

ZDE
MŮŽE BÝT

I VAŠE
NEMOVITOST
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HLEDÁME 
pro konkrétní klienty

byty cihlové a panelové  
i k rekonstrukci. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

Pro soudce 
HLEDÁME BYT 

v lokalitě 
Štýřice, Staré Brno.

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 
+420 777 730 521

OV 3+KK LUČNÍ, BRNO-ŽABOVŘESKY
CP 55 m2. Kompletní rekonstrukce, zděné jádro, nové podlahy, 

kuchyňská linka, rozvody elektřiny, plastová okna, prostorná lodžie.
 cena: 3 590 000 Kč              tel: 777 730 521

OV 1+1 LANGROVA, BRNO -SLATINA
OV, balkon, CP 41,2 m2, 5./6 patře cihlového domu se 
dvěma výtahy, včetně vybavení, vestavené skříně na 

míru, elektřina v mědi, koupelna s vanou. Volný ihned.

 cena: 2 290 000 Kč        tel: 777 730 521

G

G

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

Naléhavě hledáme 
DRUŽSTEVNÍ BYTY  

všech velikostí v Brně.  
Platba ihned v hotovosti. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://mailto:matejka@brnenskyzvonec.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRODEJ
OBCHODNÍHO PROSTORU

celková plocha 460 m², ul. Trnkova, Brno-Líšeň

Prodej novostavby, haly v Brně-Líšni. Jedná se o zděnou zateplenou 
budovou na vlastním pozemku. Výroba: sklady 230 m2 výška stropu 
5 m. Administrativa se zázemím: 230 m2. Vytápění haly je zajištěno 
plynovými robury v kombinaci s teplovodními infrapanely. Adminis-
trativa je vytápěna plynovým kotlem v kombinaci s podlahovým to-
pením. Okna jsou hliníková s předokenními žaluziemi. V budově je 
kamerový systém a alarm s napojením na PCO.

Celková cena 15 000 000 Kč (32 609 Kč za m²) 
                         bez DPH včetně právního servisu.

Tel:  420 602 726 482

 

více naleznete zde:

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

Nově videa nemovitostí na našem webu

w w w. f a c e b o o k . c o m / f i e d l e r r e a l i t y

BRNO - KRÁLOVO POLE
Prodej bytu v OV v terasovém domě v Brně Králově 
Poli, možnost zakoupení garáže v domě.

6 650 000 Kčwww.realcity.cz/rc/DZNA

OCHOZ U BRNA
Prodej novostavby řadového RD 5+kk se zahradou 
v Ochozu u Brna.

5 960 000 Kč

PRODEJ NOVOSTAVBY BYTU 1+KK V BRNĚ
Prodej velkorysého bytu 1+kk 48,44 m2 s balkó-
nem 4,75 m2 v Brně Králově Poli.

3 290 000 Kč

BRNO - VENKOV
Rodinný dům v Čebíně s celkovou plochou pozem-
ku 209 m2.

1 950 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1 V ČERNÝCH POLÍCH
Prodej cihlového bytu 2+1 + pracovna s balkónem 
v Brně Černých Polích.

4 200 000 Kč

HUSTOPEČE
Prodej řadového RD 2+1 v Hustopečích s celkovou 
výměrou pozemku 353 m2.

2 300 000 Kč

BYT 2+KK 74 M2 V CENTRU BRNA
Prodej bytu 2+kk v OV o podlahové ploše 74 m2

v 5.NP domu v Brně na nám. 28. října.

3 850 000 Kč

BRNO - VENKOV
Prodej chaty v Březině u Tišnova s pozemkem 
512 m2.

1 100 000 Kčwww.realcity.cz/rc/DZN5

www.realcity.cz/rc/DZN9

www.realcity.cz/rc/DZN8

www.realcity.cz/rc/DZNB

www.realcity.cz/rc/DZN6

www.realcity.cz/rc/DZGB

www.realcity.cz/rc/DZN7

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

JSME ŽENY V REALITÁCH.
Nejdůležitější je pro nás spokojenost
klientů. A těší nás, že to oceňují.

Přesvědčte se i vy
na našich stránkách.

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

Olga Jarošová

Marie Štanglová

Danuše Žáková

JUDr. Martina Jedličková

Leona Pešková

Simona Jílková
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DZNA
http://www.realcity.cz/rc/DZN5
http://www.realcity.cz/rc/DZN9
http://www.realcity.cz/rc/DZN8
http://www.realcity.cz/rc/DZNB
http://www.realcity.cz/rc/DZN6
http://www.realcity.cz/rc/DZGB
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http://www.
http://tel:420602726
http://tel:543216932
http://tel:604215282
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BRNO

www.myci-centrum-glanc.cz

RYCHLE,

ŠETRNĚ
A

KVALITNĚ

Technologie

V BRNĚ NA SLATINĚ
ŘÍPSKÁ „U KRUHÁČE“

RYCHLE            VÝHODNĚ          BEZPEČNĚ

Vaši nemovitost prodáme

Realitní kancelář s dobrou pověstí

www.rkcoloseum.cz  800 536 536INFOLINKA
ZDARMA:

... protože na dobré pověsti nám záleží!

NÁŠ REALITNÍ TÝM SE SKLÁDÁ 
ZE ŠPIČKOVÝCH REALITNÍCH MAKLÉŘŮ.
Nejvíce si zakládáme na budování DOBRÉ POVĚSTI, 
a proto se o každou zakázku staráme tak, jako by 
to byla nemovitost naše vlastní.

■ naše zkušenosti v oboru jsou více jak 10 let
■ prodáváme stovky nemovitostí ročně
■ stojí za námi tisíce spokojených klientů

www.rkcoloseum.cz  

EXKLUZIVNĚ

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

Dům 6+2
BRNO - STŘED, UL.HLINKYTřída F

www.realcity.cz/rc/DXEX

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
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http://www.realcity.cz/rc/DXEX
http://www.myci-centrum-glanc.cz
http://www.rkcoloseum.cz
http://tel:800536536
http://tel:734216920
http://tel:734216920
http://tel:736151516
http://mailto:info@realprogresbrno.cz


i
i

“page_17” — 2017/10/6 — 8:32 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

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

         

 Prodej cihlového bytu 2+kk,37,54 m2. Dispozice: vstupní 
chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem , ložnice, šatna, 
koupelna s toaletou.Investiční příležitost!

 CP 136,3 m2 V 1. NP hala,koupelna s WC,komora, obytný 
prostor + kuchyň, terasa s navazující zahradou. 2.NP hala, 2 
pokoje, šatna , toaleta, koupelna, WC, lodžie.

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

 Byt 2+kk  Dům  Pozemek 
PRODEJ BYTU 2+KK BRNO ŽIDENICE NOVOSTAVBA RD 4+KK  ŘÍČANY U BRNA ZAHRADA BRNO - PISÁRKY 

 www.realcity.cz/rc/  DZEZ  www.realcity.cz/rc/  DZM3  www.realcity.cz/rc/  DZ6T 

  2 266 420 Kč   6 068 247 Kč  740 000 Kč  739 039 883  739 039 883  739 039 883 
   D012    D026  ACR700 

C A

      

 Prodej nadstandardního bytu 3+kk 77,78 m2 s terasou, bal-
konem a zahradou. Společná zahrada s luxusním bazénem. 
Spojení komfortu bytu s benefity rodinného domu.  

 Byt 3+kk v 2.NP.CP 75,8 m2. Dispozice: hala ,obývací pokoj s 
kuchyňským koutem a na něj navazující terasa,WC, koupelna, 
ložnice, terasa, pokoj. Možnost garáže.

 CP 53,88 m2,  3.NP cihlového domu. Dispozice: obývací pokoj 
s jídelnou a kuch. koutem, předsíň, 2 pokoje,koupelna, WC, 
terasa.

 Byt 3+kk  Byt 3+kk  Byt 3+kk 
  PRODEJ BYTU 3+KK CHRLICE PLACE NOVOSTAVBA BYTU 3+KK BRNO-LÍŠEŇ PRODEJ BYTU 3+KK BRNO - ŽEBĚTÍN 

 www.realcity.cz/rc/  DZLZ  www.realcity.cz/rc/  DZM4  www.realcity.cz/rc/  DZM8 

 5 366 820 Kč   5 186 615 Kč   3 360 000 Kč  739 039 883  739 039 883  739 039 883 
   D003    ACR749 A008

A B B
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DZEZ
http://www.realcity.cz/rc/DZM3
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http://tel:739039883
http://tel:739039883
http://tel:739039883
http://tel:739039883
http://tel:739039883
http://tel:739039883


Voucher  - spolupráce s panem Jenčekem.psd @ 50% (775 674 544,RGB/8) *

Bonus Brno 

Dobrý den, 

měli jste někdy myšlenku, představu, sen o lepším bydlení, o zají-
mavé investici, o bydlení pro své děti, dovolené nebo novém autě? 
A často k uskutečnění Vašich představ vedla pouze jedna cesta, 
a to přes prodej své stávající nemovitosti? Nebo nad tímto právě 
teď přemýšlíte? Tak je tento článek právě pro Vás. Pojďme se spo-
lečně podívat na dva tipy, které učiní Vaše rozhodnutí, jak naložit 
se svojí nemovitostí kvalitnější a do prodeje tak vykročíte správnou 
nohou. Divili byste se, ale tyto informace dneska dostanete zdar-
ma, a to od lidí, kteří podobnou situaci už několikrát zažili.

JAKÉ INFORMACE SI ZJISTIT JEŠTĚ 
PŘED TÍM, NEŽ SE ROZHODNETE 
PRODAT SVOJI NEMOVITOST

2. TIP   ZJISTĚTE SI, KOLIK FINANCÍ BUDETE  
POTŘEBOVAT Z PRODEJE SVÉ NEMOVITOSTI  
NA SPLNĚNÍ SVÝCH SNŮ 

Tato skutečnost je často opomíjena, nebo zlehčována. Právě prode-
jem své nemovitosti a  financemi, které z prodeje získáte, si budete 
plnit svůj sen. Často se potkávám i  s  lidmi, kteří zjistí, že realizovat 
svůj sen nebude reálné, ale až potom co do toho investují někdy i půl 
roku času. Například poslední případ, který jsem zažil, byl o tom, že 
mladá rodina s dvěma dětmi bydleli v bytě 2+kk a rozhodli se, že si 
svojí kvalitu bydlení změní a pořídí si byt 3+1. Koukli se na  internet, 
kde se pohybují ceny inzerovaných bytů 2+kk a pustili se do hledání. 
Já jsem tehdy nabízel byt 3+1 v jižní části Brna, kde jsem se s klienty 
potkal poprvé. Říkali, že už absolvovali 6 prohlídek a tento byt je zau-
jal nejvíce a chtěli by ho koupit, ale že musí prodat svůj byt 2+kk. Pro 
jistotu jsem vypracoval odhad, kde jsme porovnali nejenom inzero-
vané nemovitosti, ale i všechny prodané za poslední půl rok o stejné 
dispozici ve stejné lokalitě. Závěrem odhadu je vždy kalkulace např. 
na návaznost na koupi bytu 3+1. 

Bohužel ta nám prozradila, že jim chybí 300 000 Kč na realizaci je-
jich snu, které nebylo možné nikde jinde získat. Tím se čtvrtroční úsilí 
o koupi většího bytu rozplynulo a odložilo na neurčito. Vždy tedy do-
poručuji, si nejdříve zjistit, kolik financí budete potřebovat na splnění 
svého snu a kolik financí můžete získat z prodeje své nemovitosti, a to 
nejen porovnáním inzerovaných nabídek, ale i nabídek skutečně pro-
daných. Jen tak dokážete plus mínus říci, jak moc je Váš sen realizo-
vatelný. Odhad Vám dnes, někteří odborníci vypracují zdarma. Jen si 
hlídejte, aby vždy porovnávali Váš byt se skutečně prodanými nabíd-
kami ve Vaší lokalitě. Takový odhad, kde porovnáte Vaši nemovitost 
se stejnými skutečně prodanými nemovitosti ve Vaší lokalitě, pro Vás 
vypracujeme zcela zdarma.

1. TIP   ZJISTĚTE SI VŠE, CO BY VÁS MOHLO POTKAT, PŘI 
PRODEJI NEMOVITOSTI

Možná se to nezdá, ale prodat svou nemovitost, je často dlouhý pro-
ces. Od momentu kdy např. sedíte doma a řeknete si „sakra ten byt 
je mi malej“ přes hledání informací jak nejlépe svojí nemovitost pro-
dat, potom rozhodnutí jak jí budu prodávat, sám nebo přes realitní 
kancelář, dále jak samotný prodej bude probíhat, jak nemovitost budu 
prezentovat, tak abych jí prodal za co nejvyšší možnou cenu, jak budu 
dělat prohlídky, aby byly efektivní, jak zajistím právní servis a předání 
bytu včetně přepisů energií. Ještě než se tedy pustíte do prodeje, pro-
jděte si všechny tyto kroky a zamyslete se, kde informace o tom, jakou 
cestou se nejlépe vydat, budete hledat. Internet je toho plný, ale vždy 
hledejte důvěryhodnou cestu. Nejlépe někoho, kdo Vaší problematice 
rozumí. Chyby, které jsem já sám při prodeji své nemovitosti udělal, 
a  které jsem slýchával od  mých klientů, mě donutily napsat Ebook 
– Jak nešlápnout vedle při prodeji nemovitosti. Jedná se o  souhrn  
6 chyb, které už udělali jiní včetně mě a 6 tipů, jak by se prodej mohl 
uskutečnit jinak. 

http://tel:775674544
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

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.

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

Pro movitého klienta z Francie 
hledám 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.

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 dobré dostupnosti 
do Brna.

Pro pár s mladým dítětem 
hledáme byt 2+kk 
nebo 2+1 k pronájmu.

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

Pro mladý manželský pár 
hledáme RD o velikosti 3+kk 
- 5+kk v Brně a blízkém okolí. 
Dům může být novostavba 
či k menší rekonstrukci. 

Hledáme byt 1+kk nebo 1+1 
pro investora s hotovostí 
k následnému pronájmu.

Michaela Procházková
prochazkova@mpczech.cz

tel.: 604 255 641

Stěhující se rodina shání 
ke koupi byt min. 4+kk 
s terasou nebo zahradou 
v Brně nebo do 30 km 
severně od Brna. 

Mladý pár, který se chce 
usadit ve vlastním domečku, 
shání RD východně 
nebo jižně 40 km od Brna.  

Mladá rodina, která prodává 
velký byt, shání byt ke koupi 
2+1 na Lesné. 

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

Magda Borková
borkova@mpczech.cz

tel: 605 268 621

Pro pracující mladé zahraniční 
klienty hledáme ke koupi 
menší byty o velikosti 
1+1, nebo 1+kk.

Pro klienta s hotovostí 
hledáme rekreační objekt 
v okruhu 30 km od Brna.

Pro rodinu stěhující 
se do Brna hledáme 
větší byt nebo rodinný dům.

Pro zahraničního klienta 
hledáme větší byt s terasou. 
Financování zajištěno.

Pro tříčlennou rodinu 
hledáme pronájem 
kdekoli v Brně.

Lucie Šimková Bayerová 
bayerova@mpczech.cz

tel: 736 151 675

Pro naši klientku sháníme 
byt 3+1 v panelákových 
lokalitách v Brně. 

Pro mladší pár sháníme 
byt 2+kk a více v blízkosti 
centra Brna. 

Pro rodinu hledáme dům 
3+kk a více v lokalitě 
Brno-venkov. 

Pro investora sháníme 
byt 1+kk nebo 1+1 v Brně. 

Pro vedoucího společnosti 
hledáme nadstandardní 
byt 3+kk a více v cihlovém 
domě v Brně.

EXKLUZIVNĚG

ŘRD 3+1 a 1+1, CP 1013 m2, ZP 
405 m2, prost.zahrada s  vinohra-
dem, garáž. Možnost přebudovat 
na třígen. RD. 

Dům
DVOUGEN. RD, ŽABČICE      

www.realcity.cz/rc/DYM5

  3 500 000 Kč 731 484 294
MPRD1135MP

EXKLUZIVNĚ

Pozemek naproti BVV, CP 5645 
m2, uliční šíře 34,8 m. Komerční 
využití. 

Pozemek
POZEMEK, BRNO-PISÁRKY     

www.realcity.cz/rc/DZ74

  1 100 Kč/m² 731 484 294
MPPOZ1013DB

EXKLUZIVNĚG

Podkrovní novostavba, CP 64 m2, 
3.NP, parkovací stání, mezonet, 
byt má vlastní plynový kotel, na ul. 
Ponětovická. 

Byt 2+1
BYT OV 2+1, BRNO-SLATINA     

www.realcity.cz/rc/DZHE

  3 200 000 Kč 731 484 294
MPB1237LB

EXKLUZIVNĚG

Cihlový, částečně podsklepený, 
s  nástavbou. ZP 120 m2, UP 
260 m2. Dům prošel kompletní re-
konstrukcí. 

Dům 6+2
DVOUGEN. RD, ROUSÍNOV     

www.realcity.cz/rc/DZHF

  3 400 000 Kč 731 484 294
MPRD1147JS

PŘIJĎTE
MEZI

NÁS

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

EXKLUZIVNĚB

Nadstandardní, sam. stojící no-
vostavba RD, s garážemi, zahradou, 
posilovnou, terasou, ZP 345 m2, 
výborná lokalita. 

RD 3+kk
PRODEJ RD 13+KK LIPŮVKA     

www.realcity.cz/rc/DX6K

  16 750 000 Kč 731 484 294
MPRD1124JS

EXKLUZIVNĚG

Cihlový, po kompletní rekonstrukci, 
CP 38 m2, 1. NP, udržovaná před-
zahrádka 33 m2, prostorný sklep, 
plynový kotel. 

Byt 1+1
PRODEJ OV 1+1 ADAMOV     

www.realcity.cz/rc/DZM5

  1 570 000 Kč 731 484 294
MPB1235LB
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SOFTWARE
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FREE VERZE

software pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ:

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.

PRODEJ RD 4+1 ZBÝŠOV RD 2+1 NĚMČANY

Cena: 4 490 000 Kč Rezervováno do 1 měsíceDům po rekonstrukci, CP 210 m2, 
zateplený, s garáží a zahradou 177 m2.

B

WWW.REALCITY.CZ
PŘEDNÍ REALITNÍ PORTÁL V NOVÉM KABÁTĚ
Intuitivní vyhledávání, přehlednost, přizpůsobená grafika, uživatelsky přívětivější prostředí 
a řada dalších novinek a nástrojů, které usnadní vašim potenciálním klientům a zájemcům 
o nemovitosti v jejich výběru a vám při každodenní práci.

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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TEXTOVÁ INZERCE
PRONÁJMY

BRNO - LESNÁ, HALASOVO NÁMĚSTÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DCVX
Pronájem bytu 1+kk po kompletní rekonstrukci,8.NP,
výtah, CP 26 m², Halasovo nám., Brno - Lesná. Dům
po GO! Kompletně zažízený. Volné ihned,cena +
1500,- inkaso.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

6 700 Kč/měs.

BRNO, KOLIŠTĚ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZNM
Pronájem kompletně zrekonstruovaného, nezaří-
zeného, cihlového bytu 2 + 1 s šatnou ve 3. patře
bez výtahu. CP 59 m². Byt má vlastní plynový kotel.
Byt je VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

9 500 Kč/měs.

ŠLAPANICE, TYRŠOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYHP
Pronájem NEZAŘÍZENÉHO, velice prostorného bytu
3+1/4+1 se 2 balkony, jídelnou, šatnou a spížkou. Byt
se nachází v 1. patře RD. CP 90 m². Byt je ihned
VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

10 500 Kč/měs.

ŠLAPANICE, JIRÁSKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYX3
Pronájem částečně zařízeného bytu o dispozici 2+kk
s parkovacím místem v 1.patře RD. Společná hala, z
které je samostatný vstup do bytu. CP 63 m² + lodžie
7,7 m².
RK Agil tel.: 736 646 769

12 000 Kč/měs.

BRNO - ŽIDENICE, UL. MOŠNOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/CGJ5
Pronájem krásného 3+kk,2.NP,cihla, CP 70
m². Po kompl. rekonstrukci.Nová KL,koupelna i
WC,vestavěné skříně. Klidná ulice, dobrá dostupnost,
parkování před domem.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

14 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

KNÍNIČKY
www.realcity.cz/rc/DYVZ

Prodej samostatně stojící udržované chaty v OV se
suchým WC, balkonem, terasou a sklepem. CP chaty
33 m². Příjezd autem až k chatě. IS: el. energie. Ihned
VOLNÁ.
RK Agil tel.: 736 646 769

350 000 Kč

PRODEJ BYTU OV 2+KK BRNO-BYSTRC
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZ76
Byt po rekonstrukci, volný ihned, ideální pro starší
i jako startovací byt, CP 40 m², 2.NP, lodžie, ul.
Teyschlova.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

2 270 000 Kč

Hledáte
pronájem?

s námi najdete!

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

POZEMKY

VYSOKÉ POPOVICE, OKRES
BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/DZNH
Prodej komerčního stav. pozemku, CP 6900 m²,ul.
šíře 60m, hloubka 115m.150m od zast. obyt. zóny.
Dle ÚZ naplánované napojení obchvatu. Přístup z
hl. komunikace.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 000 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

VYKUPUJEME
www.realcity.cz/rc/DV42

Vykupujeme ornou půdu, pole, louky, lesy v celém
JMK. Nabídněte i jednotlivé podíly. Rychlé jednání.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DX9D

Pro konkrétního klienta s hotovostí hledáme byt
2+1/2+kk v Brně-Kohoutovicích.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

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.: 731 484 294

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

Nejrychlejší prodej za nejvyšší možnou cenu a na-
prosto bezkonkurenční právní servis. Stojí za námi
tisíce spokojených klientů. Absolutní TOP RK na
Moravě.
COLOSEUM NEMOVITOSTI tel.: 720 212 303

informace v RK

KOMERCE

BRNO, HERŠPICKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZJJ
Pronájem velice zajímavých 2 kancelářských prostor,
v budově M-Paláce v 11. patře. Každá z kanceláří má
24 m². Na patře je WC ženy, WC muži a vybavená
kuchyňka.
RK Agil tel.: 736 646 769

320 Kč/m²/měs.

ROUSÍNOV, V ULIČKÁCH
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZJL
Pronájem prostoru, vhodného na vinárnu, kavárnu,
cukrárnu s možností venk. posezení a vinného
sklepa. Prostor se nachází na náměstí. CP vč.
sklepa činí 52 m².
RK Agil tel.: 736 646 769

8 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE, KOMENSKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYHS
Pronájem skladovacích prostor o CP 228 m², ZP ob-
jektem 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.

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 - NOVÝ LÍSKOVEC, UL. KAMÍNKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVP7
Pronájem bytu 3+1 po komp. rekonstrukci, CP 77 m²,
neprůchozí pokoje, balkon. Výborná dostupnost do
centra i Univerzitního kampusu Bohunice. Cena plus
inkaso.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

13 500 Kč/měs.

BRNO - STŘED, UL. 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, v
exkluziv. historickém objektu v Želešicích s možností
parkování a parkem za budovou.Dobrá dostupnost
na dálnice.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

23 000 Kč/měs.

    H
LEDÁTE

NOVOSTAVBY?

   S NÁMI
NAJDETE!
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BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNN

Kanceláře, 113 m², tř. G
Minimal reality s.r.o.

tel.: 603 891 261
70 Kč/m²/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNQ

Kanceláře, 56 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 072
1 300 Kč/m²/rok

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNO

Kanceláře, 30 m², tř. F
ARENA plus, s.r.o.

tel.: 734 311 711
240 Kč/m²/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNR

Kanceláře, 100 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
1 500 Kč/m²/rok

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNP

Kanceláře, 80 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 200 Kč/m²/rok

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNS

Kanceláře, 30 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 724 772 446
2 200 Kč/m²/rok

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNT

Kanceláře, 41 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 724 405 366
2 500 Kč/m²/rok

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNX

Kanceláře, 31 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 445 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNU

Kanceláře, 34 m², tř. G
CREDO REAL, s.r.o.

tel.: 602 583 853
2 800 Kč/m²/rok

BRNO
www.realcity.cz/rc/DB29

Kanceláře, 231 m²
RK UNIMEX

tel.: 777 883 511
3 800 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNV

Kanceláře, 1800 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 724 772 446
3 188 Kč/měs.

OSTROVAČICE
www.realcity.cz/rc/DZNY

Komer. objekt, 135 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
4 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZNZ

Kanceláře, 30 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
4 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZO3

Kanceláře, 31 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
4 500 Kč/měs.

OSTROVAČICE
www.realcity.cz/rc/DZO1

Kanceláře, 161 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
4 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZO4

Kanceláře, 56 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 879 703
4 747 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZO2

Kanceláře, 30 m², tř. G
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 401 754
4 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZO5

Kanceláře, 33 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
6 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZO6

Kanceláře, 37 m², tř. G
RENČ s. r. o.

tel.: 603 814 867
6 400 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZO9

Kanceláře, 35 m², tř. G
RENČ s. r. o.

tel.: 733 737 683
6 900 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZO7

Kanceláře, 65 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 778 544 778
6 400 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOA

Kanceláře, 38 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
6 900 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZO8

Komer. objekt, 37 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
6 900 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOB

Kanceláře, 45 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
7 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOH

Kanceláře, 75 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 879 703
8 114 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DXN9

Komer. objekt, 70 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
8 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOI

Kanceláře, 44 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 724 405 366
8 200 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOK

Komer. objekt, 40 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
9 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOJ

Kanceláře, 48 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
8 300 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DSY7

Kanceláře, 62 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
9 420 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOC

Kanceláře, 76 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 777 454 880
7 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOE

Kanceláře, 51 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
7 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DXN2

Kanceláře, 75 m², tř. G
Reality 11

tel.: 604 625 233
7 000 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOF

Kanceláře, 32 m², tř. G
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
7 802 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOD

Komer. objekt, 123 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
7 500 Kč/měs.

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZOG

Kanceláře, 75 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 879 703
8 114 Kč/měs.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem kanceláří od 30 m2 Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/DZNN
http://www.realcity.cz/rc/DZNQ
http://www.realcity.cz/rc/DZNO
http://www.realcity.cz/rc/DZNR
http://www.realcity.cz/rc/DZNP
http://www.realcity.cz/rc/DZNS
http://www.realcity.cz/rc/DZNT
http://www.realcity.cz/rc/DZNX
http://www.realcity.cz/rc/DZNU
http://www.realcity.cz/rc/DB29
http://www.realcity.cz/rc/DZNV
http://www.realcity.cz/rc/DZNY
http://www.realcity.cz/rc/DZNZ
http://www.realcity.cz/rc/DZO3
http://www.realcity.cz/rc/DZO1
http://www.realcity.cz/rc/DZO4
http://www.realcity.cz/rc/DZO2
http://www.realcity.cz/rc/DZO5
http://www.realcity.cz/rc/DZO6
http://www.realcity.cz/rc/DZO9
http://www.realcity.cz/rc/DZO7
http://www.realcity.cz/rc/DZOA
http://www.realcity.cz/rc/DZO8
http://www.realcity.cz/rc/DZOB
http://www.realcity.cz/rc/DZOH
http://www.realcity.cz/rc/DXN9
http://www.realcity.cz/rc/DZOI
http://www.realcity.cz/rc/DZOK
http://www.realcity.cz/rc/DZOJ
http://www.realcity.cz/rc/DSY7
http://www.realcity.cz/rc/DZOC
http://www.realcity.cz/rc/DZOE
http://www.realcity.cz/rc/DXN2
http://www.realcity.cz/rc/DZOF
http://www.realcity.cz/rc/DZOD
http://www.realcity.cz/rc/DZOG
http://www.realcity.cz
http://tel:603891261
http://tel:775580072
http://tel:734311711
http://tel:725263724
http://tel:774110007
http://tel:724772446
http://tel:724405366
http://tel:800100446
http://tel:602583853
http://tel:777883511
http://tel:724772446
http://tel:720212303
http://tel:800103010
http://tel:727884968
http://tel:720212303
http://tel:727879703
http://tel:731401754
http://tel:606589561
http://tel:603814867
http://tel:733737683
http://tel:778544778
http://tel:774110007
http://tel:606589561
http://tel:774403434
http://tel:727879703
http://tel:606589561
http://tel:724405366
http://tel:606589561
http://tel:800100446
http://tel:774110007
http://tel:777454880
http://tel:727884968
http://tel:604625233
http://tel:733525123
http://tel:606589561
http://tel:727879703


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

www.realnovostavby.cz  .

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 13 od 9. 10. do 29. 10. 2017

http://www.realnovostavby.cz
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Nová pravidla pro veškerou výstavbu v Praze. To byl měl přinést chystaný Metropolitní plán, na který developerské firmy napjatě čekají. Si-

tuaci týkající se současné bytové výstavby v Praze považují za tristní. Povolovací proces stagnuje. Jak dopadnou jednání o novém územním 

plánu,  která stěžují neshody mezi magistrátem, ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem životního prostředí?

DEVELOPEŘI VYČKÁVAJÍ 
METROPOLITNÍ PLÁN JE „SPASÍ“?

NEMŮŽEME POŘÁDNĚ STAVĚT
Kritika stavu bytové výstavby v hlavním městě ze strany 
developerů sílí! „Povolovací proces se prakticky zastavil. 
Metropolitní plán by měl být jednoznačný, aby příslušný 
stavební úřad mohl okamžitě rozhodnout o povolování,“ 
uvedl veřejně předseda představenstva společnosti Tri-
gema Marcel Soural. Metropolitní plán je ještě „v  plen-
kách“, a tak developeři volají o pružnější jednání v rámci 
stávajícího územního plánu. Za vším je možná politikaření.

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ BY SE MĚLA ZRYCHLIT
Podle vedení některých developerských společností by 
se stavební řízení měla zpružnit a  lhůty pro schvalování 
opravdu dodržovat. V  90 procentech případů se kvůli 
odvolávání přesouvá řízení k soudu. A u soudů bohužel 
lhůty definovány nejsou. Plán v současnosti vypracovává 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Do kon-
ce září by jej měl dostat magistrát, který jej má schválit. To 
vše pod dohledem ministerstva pro místní rozvoj.

SPOR O PRAVIDLA PRO VÝSTAVBU
Už od roku 2014 se vede spor mezi MMR a magistrátem. 
Instituce mají rozdílné představy ohledně pravidel pro vý-
stavbu. Vše začalo sporem o pražské stavební předpisy. 
Ten vyvolala ministryně Karla Šlechtová z hnutí ANO. Ten-
to spor je ovšem již dávno vyřešený, ale neshody se přeli-

ly na zmiňovaný Metropolitní plán. Ten je díky sporům blo-
kovaný, což se mnoha zainteresovaným stranám nelíbí.

JAK DLOUHO MŮŽE BÝT PLÁN POZASTAVENÝ?
Metropolitní plán může ministerstvo pro místní rozvoj blo-
kovat mnoha způsoby, a  to až rok. Svou roli v celé věci 
hraje prokazatelně politikaření. Developeři i  IPR upozor-
ňují, že vliv na zmíněné procesy budou mít nadcházející 
sněmovní volby, ale také komunální. V  Praze se volby 
uskuteční příští rok.

METROPOLITNÍ PLÁN – FAKTA
Současný Metropolitní plán platí od roku 1999. Letos byla 
jeho platnost prodloužena z  roku 2020 do  roku 2022. 
První stavební povolení podle nového plánu bude v ideál-
ním případě vydáno v roce 2024. Metropolitní plán bude 
novým územním plánem hlavního města Prahy. Jeho po-
řizování bylo zahájeno na  základě usnesení zastupitel-
stva hl. m. Prahy ze 7. 6. 2012. Zastupitelé tehdy rozhodli 
o ukončení příprav předchozího územního plánu (tzv. Kon-
cept 09); stále více se totiž ukazovala nutnost přistoupit 
k celkové proměně územního plánování Prahy. Metropo-
litní plán se od dosavadního územního plánu z roku 1999 
bude velmi lišit. V jeho přípravách hrála velkou roli snaha 
poučit se z toho, co se ukázalo jako problematické.

Zdroj: iprpraha.cz

OTEVŘENÁ DEBATA 
S PRAŽANY
Metropolitní plán se netýká jen 
developerů, ale všech investorů 
a obyvatel města. Pro dosažení 
vysoké transparentnosti se IPR 
rozhodl otevřít s Pražany debatu 
ještě předtím, než předloží 
samotný návrh Metropolitního 
plánu.

V současné době probíhá kontrola 

návrhu Metropolitního plánu 

pořizovatelem. IPR Praha jako 

zpracovatel předal ke kontrole verzi, 

která by již měla sloužit pro další 

krok v pořizování územního plánu – 

společné jednání.  

Podle harmonogramu, projednaného 

zastupitelstvem hl. m. Prahy, by 

proces projednávání měl začít 

na jaře 2018. Proces bude mít dvě 

kola – společné jednání a veřejné 

projednání. 

Institut plánování a rozvoje hlavního 

města Prahy usiluje o intenzivní 

formu komunikace s městskými 

částmi i veřejností. Občané i vlastníci 

pozemků a spolky budou moci 

podávat v rámci druhého kola 

připomínky, které budou následně 

vyhodnocovány. Upravený návrh 

plánu pak bude schvalovat 

zastupitelstvo. Metropolitní plán by 

měl platit od roku 2022.

V JAKÉ FÁZI JE  
METROPOLITNÍ PLÁN?

TRANSPARENTNOST  
NA PRVNÍM MÍSTĚ

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

http://www.realcity.cz/magazin
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NOVOSTAVBY

BD Pod Petrovem BVolné byty –

prodejní kancelář:

Křenová 72, 602 00 Brno

Dispozice 
2 + kk

Dispozice 
1 + kk
2 + kk

Více info na tel.:
543 253 507

Zkolaudováno 
02 / 2017

Tel.: 543 253 502 
www.podpetrovem.cz

BD Vídeňská 16, Brno
Víd

eň
ská

, B
rno

Nemocnice
Milosrdných bratří

Nové byty v prodeji –

Komfort, a.s. - 25 let a desítky úspěšně dokončených staveb. Více než 3000 spokojených zákazníků bydlí v námi postavených bytech.

26

http://www.podpetrovem.cz
http://tel:543253507
http://tel:543253502
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

projekt s výjimečným výhledem

zkolaudováno
nastěhování do konce roku 2017

IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., Gajdošova 4392/7, 615 00  Brno  |  www.imosdevelopment.cz

www.rezidencekocianka.cz
+420 730 166 534

AA

BB

CC
D

E

F

G

Energetická náročnost budovy – B
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m2.rok) – 119

www.bydleni-mikulov.cz
(+420) 607 553 994     

NízkoeNergetické řadové domy    
4+kk / komora / šatna / balkón /  110,5 m2

5+kk / garáž / balkón / 136,8 m2 

27

http://www.realnovostavby.cz
http://www.imosdevelopment.cz
http://www.rezidencekocianka.cz
http://www.bydleni-mikulov.cz
http://tel:+420730166534
http://tel:607553994
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NOVOSTAVBY

REZIDENCE U ZÁMKU
NOVÉ BYTY V OSLAVANECH U BRNA

www.rezidence-oslavany.cz

Ideální volba pro rodiny s dětmi, mladé páry i seniory

Máte zájem o byt? Ozvěte se nám! +420 727 913 210, +420 727 913 205

■ B - Budova velmi úsporná  
   77kWh(m /rok)

■ Vnitřní i venkovní 
   parkovací stání

Krásné bydlení u řeky

Bezprostřední blízkost zámku

Využijte neopakovatelnou příležitost moderního bydlení v úzkém 
spojení s přírodou. Projekt Rezidence u zámku nabízí 63 bytů 
1+kk až 4+kk s rozlohou od 39 m  do 118 m   u řeky Oslavy. 

Ceny začínají už od 1 883 000 Kč.

LOKALITA
Chtěli jste vždy bydlet 
ve městě, ale zároveň toužíte 
po přírodě? Rezidence 
u zámku se nachází v centru 
města, 25 km jihozápadně 
od Brna. Území v bezprostřední 
blízkosti zámku v sobě skrývá 
velký potenciál. Zámecký park 
svojí rozlohou nabízí nerušené 
procházky pro maminky 
s kočárky. V Oslavanech 
se nachází také zábavní park 
Permonium. A okolí města 
je ideálním místem pro výlety 
a pro aktivity všech věkových 
kategorií. 

O PROJEKTU
Rezidence u zámku je moderní 
čtyřpodlažní bytový komplex, který 
je vsazen do centra Oslavan, 
na náměstí 13. prosince. Nově 
navržený objekt ve tvaru „L“ přiléhá 
z východní části k zámeckému 
parku, z jižní části uzavírá náměstí 
13.prosince a západní strana 
je orientovaná k řece Oslavě. Každý 
byt má balkon nebo terasu se 
zahrádkou a ke všem bytům náleží 
parkovací stání vnitřní nebo venkov-
ní. Bydlení zde spojuje výhody 
klidného centra malého města 
s dobrou občanskou vybaveností 
a životem na kraji přírody.

22

PRODEJ PŘÍMO OD DEVELOPERA
info@rezidence-oslavany.cz

ALITA

BRNO

OSLAVANY
Ceny začínají už od 1 883 000 Kč.

Investice, která se vyplatí

2

28

http://www.rezidence-oslavany.cz
http://tel:+420727913210
http://tel:+420727913205
http://mailto:info@rezidence-oslavany.cz
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

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

BRNO, LIDICKÁ

BRNO, SKOPALÍKOVA

BRNO, BOHUSLAVA MARTINŮ

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

www.realcity.cz/rc/DYGS

Prodej útulného bytu o dispozici 2+kk. CP bytu je 52 m2

+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba na starším domě,
dům je kompletně po rekonstrukci.

Prodej mezonetového bytu 4+kk o výměře 114 m2

se zahrádkou 26 m2 a sklepem. K bytu jsou dvě kryté
parkovací stání. Více info v RK.

5 190 000 Kč

2 850 000 Kč

 9 300 000 Kčwww.realcity.cz/rc/DYXB

www.realcity.cz/rc/DZJ6

BRNO, KOCIÁNKA
Prodej posledního pozemku o výměře 1 472 m2

v lokalitě Sadová. Inženýrské sítě na pozemku, čtvrť
novostaveb. Vybudovaná příjezdová komunikace.

 Info v RKwww.realcity.cz/rc/DZ5J    

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  Info v RK

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

posle
dní 4 byty

Zastávka u Brna
www.bdlesopark.cz

85,7 kWh/m2.rok

II.etapa projektu

    
HRUBÁ STAVBA 

VEŠKERÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST 
A VÝBORNÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

K BYTŮM 3+KK A 4+KK KRYTÉ PARKOVACÍ STÁNÍ 
A SKLEP V CENĚ

POSLEDNÍ 4 BYTY 3+KK S BALKONEM 
A 2 BYTY 4+KK S 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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http://www.realcity.cz/rc/DYGS
http://www.realcity.cz/rc/DYXB
http://www.realcity.cz/rc/DZJ6
http://www.realcity.cz/rc/DZ5J
http://www.realcity.cz/rc/DYXA
http://www.realnovostavby.cz
http://www.mig.cz
http://www.rumiste.cz
http://www.bdlesopark.cz
http://www.fenix-resort.cz
http://tel:800644644
http://mailto:mig@mig.cz
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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http://www.realnovostavby.cz
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NOVOSTAVBY

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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http://www.byty-kamechy.cz
http://www.pod-chvalovkou.cz
http://www.reko.cz
http://www.podzajecihorou.cz
http://tel:+420545428120
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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 HAJANY LAGUNA 47  | 4+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 7 500 000 Kč

Samostatně stojící cihlový Rd 4+kk s dvojgaráží, terasou, parkovacím stáním před domem, ZP 
210 m2, pozemek 620 m2. Klimatizace, zabezpečení, předokenní žaluzie, plastová/hliníková 
okna, podlahové topení. Možná prohlídka již hotového RD.

RD HAJANY  |  4+KK S GARÁŽÍ Cena: 6 990 000 - 7 200 000 Kč

Samostatně stojící cihlový RD 4+kk typu bungalov, s terasou, garáží, parkovacím stáním pro  
2 vozy, ZP 170 m2, pozemek 538 m2, klimatizace, zabezpečovací systém, předokenní žaluzie, plasto-
vá okna s trojskly, podlahové topení. RD již ve výstavbě. Možná prohlídka již hotového RD.

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

  10 min jízdy jižně od centra Brna

  Možnost individuálního řešení dispozice 
    a velikosti parcely

  3 typy projektů od 3kk 
až 6kk s dvojgaráží

cena již od  

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH 
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
PRO KAŽDOU RODINU

NEPLATÍTE PROVIZI RK

Real Marco
+420 777 699 754 
karvajmarek@gmail.com

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

4.600.000 Kc

Moderní bytový komplex se souběžně budovanou občanskou vybaveností 

BRNĚNSKÁ POLE - ŠLAPANICE
PROBÍHÁ DOPRODE J 11. 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

WWW.BOZETECHOVA.CZ

Více informací: +420 774 141 414 a info@bozetechova.cz.

VÝHODNÁ NABÍDKA
POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY
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Moravany u Brna
RODINNÉ DOMY

NOVÉ BYTY

POSLEDNÍ 
VOLNÉ

RODINNÉ DOMY
BYTY

GARÁŽE

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

HORNÍ VĚSTONICE
www.realcity.cz/rc/DZIT

Penzion uprostřed obce, perfektní parkování, výborný 
tech. stav, 11 pokojů s 29 lůžky + 4 přistýlky, ZP 292 m2, UP 

876 m2, 2001 komplet. reko, invest. příležitost
12 900 000 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-MĚSTO
www.realcity.cz/rc/DZMF

Přímo sousedící bytové jednotky 3+1 a 4+1, 
lze propojit v jeden byt, CP 148 m2, 2x koupelna, 

2x balkon, 2x kuchyň, 2x sklep, výhodná poloh PENB: G
7 200 000 Kč

LELEKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZIS

 RD 9+1 s terasou a dvojgaráží, OP 381 m2, ZP 407 m2, 
zahrada 1 253 m2, atraktivní lokalita, sklep, vhodná 

investiční příležitost, klidné prostředí, po reko. PENB: G
10 280 000 Kč

HVOZDEC
www.realcity.cz/rc/DZMG

Novostavba RD 6+kk se zahradou UP: 197 m2, CP: 488 m2, 
kolaudace 2015, mimořádně kvalitní zpracování, krb, 

pergola, luxus. vybavení PENB: B 95.12 kWh/m2 za rok.
7 650 000 Kč

POHOŘELICE
www.realcity.cz/rc/DZMH

RD 5+kk, možnost dvougen. bydlení, UP 209 m2, zahrada 
860 m2, ZP 189 m2, terasa, garáž, park. stání, nízké měs. 

náklady, skvělá orientace, PENB: C 188kWh/m2

6 000 000 Kč

OMICE
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

BLUČINA
www.realcity.cz/rc/DYO3

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
6 900 000 Kč

DRÁSOV
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/DY25

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

na sídlo fi rmy/polikliniku, PENB: C 134kWh/m2 rok
19 000 000 Kč

TROUBSKO
www.realcity.cz/rc/DYNZ

Samost. stojící RD 6+2kk, UP 350 m2, PP 5 800 m2, 
okrasná předzahrádka, dvojgaráž, krb, terasa, 

vícegenerační bydlení, alarm, zahrad. domek. PENB: G
15 500 000 Kč

BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/DZ77

 RD 6 + kk, 5 park. míst, rozsáhlá zahrada 1 893 m2, CP 
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/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-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
10 600 000 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

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
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