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PRODEJ ATRAKTIVNÍ ŘADOVÉ 
PRVOREPUBLIKOVÉ VILY 

BRNO-PISÁRKY

Mimořádná lokalita s úžasnou atmosférou,
pozemek o celkové výměře 247 m2,

třípodlažní uspořádání s obytným suterénem,
možnost úpravy na čtyři bytové jednotky,

vhodné i ke komerčnímu využití.

VEŠKERÉ INFORMACE NA VYŽÁDÁNÍ

+420 603 177 776
dan@metr2reality.cz
www.metr2reality.cz

BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC

Luxusní řadové RD 4+kk s garáží  
v klidné části Nového Lískovce  

s překrásným výhledem na Brno. 
Více info na www.inex-brno.cz.

T: +420 774 111 662

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
od 30. 10. do 19. 11. 2017

14 | 2017

http://www.rezidence-oslavany.cz
http://www.metr2reality.cz
http://www.inex-brno.cz.
http://www.realspektrum.cz
http://tel:+420603177776
http://tel:+420774111662
http://tel:800800099
http://mailto:dan@metr2reality.cz


PRODÁME RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST ZA MAXIMÁLNÍ MOŽNOU CENU !!!
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REALITNÍ CENTRUM

Přijedeme k Vám
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ZDARMA

www.patreal.cz

 

Riegrova 1, Brno-Královo Pole 612 00
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 OV 3+1, ul. Kneslova, cihla, 9.p/10, CP 67 m2, garáž, 
zahrádka, vinný sklípek. 

 OV 3+1, v Líšni, 7.NP/7, neprůchozí pokoje, CP 73 m2, 
balkón, výtah, sklepní kóje.. 

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

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

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

 Byt 3+1 

 Byt 3+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

  BRNO-ČERNOVICE 

BRNO-LÍŠEŇ 

BRNO - ŘEČKOVICE 

ŠEBROV-KATEŘINA 

PRŠTICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZIO 

 www.realcity.cz/rc/  DZV8 

 www.realcity.cz/rc/  DRKF 

 www.realcity.cz/rc/  DY8P 

 www.realcity.cz/rc/  DYGZ 

 3 490 000 Kč 

 3 300 000 Kč 

 10 500 000 Kč 

 5 975 000 Kč 

 1 500 000 Kč 

 775 764 765 

 775 764 764 

 608 764 166 

 608 764 166 

 608 764 166 

   08667 

   08695 
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 08559 

 08595 

G

D

    

   

   

   

   

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

 OV 2+kk, ul. Tyršova, zděný, 2.patro,.CP 57 m2, k 
rekonstrukci, orientace bytu do zahrady.  

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

 RD 2x, garáž, vjezd, zahrada + st. pozemek CP  1.337 
m2. V dosahu Brna. 

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

 Byt 4+1 

 Byt 2+kk 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

BRNO-KRÁLOVO POLE 

BRNO-ŽIDENICE 

LAŽANY 

ZVOLE-OLEŠÍNKY 

 www.realcity.cz/rc/  DYGY 

 www.realcity.cz/rc/  DZV9 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7T 

 www.realcity.cz/rc/  DZV3 

 www.realcity.cz/rc/  DYMT 

 3 390 000 Kč 

 2 650 000 Kč 

 8 300 000 Kč 

 4 500 000 Kč 

 1 420 000 Kč 

 608 764 166 

 775 764 765 

 775 764 765 

 608 764 166 

 775 764 765 

   08590 

   08656 

 08680 

   08610 
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 OV 3+1, ul.Družstevní, cihla,CP 69 m² , 2.NP, balkon, 
šatna, sklep. 

 OV 3+1, ul Letkovská-Oslavany, cihlový, CP 81 m2, 2. 
NP, garáž, zahrada 400 m2, 2 velké sklepy. 

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

 RD - rozest. stavba k inter. dokončení, kvalitní mat., 20 
km od Brna. Zahrada za domem 100 m2. 

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

 Byt 3+1 

 Byt 3+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

BRNO-ŘEČKOVICE 

   OSLAVANY 

BUKOVINKA 

IVANČICE-NĚMČICE 

NEMOTICE 

 www.realcity.cz/rc/  DVTE 

 www.realcity.cz/rc/  DZV7 

 www.realcity.cz/rc/  DYV8 

 www.realcity.cz/rc/  DZV4 

 www.realcity.cz/rc/  DYMV 

 3 430 000 Kč 

 2 490 000 Kč 

 6 800 000 Kč 

 4 270 000 Kč 

 850 000 Kč 

 608 645 164 

 775 764 764 

 608 645 164 

 777 764 160 

 608 645 164 

 08466 

   08694 

   08640 

   08684 

   08614 
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DB 3+1, ul. Kremličkova, CP 75 m2, 2. patro, šatna, 
1 balkón, 1 lodžie, sklep.

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

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

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

 Zavedený penzion, kap. 48 lůžek, restaurace, sál, let. 
zahrádka, CP 3055 m2, 35 km sever. od Brna.  

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

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

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

 Zahrada v zahrádkářské osadě, CP 1349 m2, možnost 
postavit menší zahradní domek.

 Byt 3+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Komerční objekt 

 Komerční objekt  Komerční objekt  Pozemek  Pozemek 

   BRNO-ŘEČKOVICE 

KUŘIM - PODLESÍ 

ŠEBROV-KATEŘINA 

DUKOVANY 

BEDŘICHOV 

BRNO-ŽABOVŘESKY    TIŠNOV BABICE U ROSIC SOKOLNICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZV6 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7V 

 www.realcity.cz/rc/  DY83 

 www.realcity.cz/rc/  DY82 

 www.realcity.cz/rc/  DZV5 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7U  www.realcity.cz/rc/  DYMP  www.realcity.cz/rc/  DYV6  www.realcity.cz/rc/  DZM9 

 3 300 000 Kč 

 11 990 000 Kč 

 6 280 000 Kč 

 2 750 000 Kč 

 28 600 000 Kč 

 9 500 000 Kč  8 900 000 Kč  700 000 Kč   180 000 Kč 

 608 859 992 

 608 764 166 

 608 764 166 

 777 764 160 

 608 859 992 

 775 764 765  608 764 166  608 764 166  777 764 160 
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Brno_249_04

  

800 400 237

REALITNÍ CENTRUM

Přijedeme k Vám

VOLEJTE 
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Riegrova 1, Brno-Královo Pole, 612 00
Tel.: 541 245 579, mobil: 608 764 164 Přijedeme k VámPřijedeme k VámPřijedeme k Vám

Záloha na kupní cenu až 500 000 Kč, vyplácení exekucí, výkup nemovitostí, tržní ocenění zdarma.

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

Jaroslava WISZOVÁ
certifikovaná realitní makléřka s 23 letou praxí

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

HLEDÁM RD I BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRODEJI I PRONÁJMU V LOKALITÁCH:
•  BRNO-STŘED, KR. POLE, MEDLÁNKY, ŘEČKOVICE, MASARYKOVA ČTVRŤ

Na pověsti mé firmy mi bezmezně záleží, nesnažím se o mohutný rozmach firmy PATREAL, 
o co největší počet makléřů a zakázek, ale o maximální a stále se prohlubující zkvalitňování 
našich služeb. 

„Nechceme být největší, 
chceme být nejlepší.”

Jaroslav ŠLEZINGR
certifikovaný realitní makléř

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

HLEDÁM RD I BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRODEJI I PRONÁJMU V LOKALITÁCH:
•  ŘEČKOVICE, MEDLÁNKY, KOHOUTOVICE, IVANOVICE, SOBĚŠICE

Na realitním trhu se pohybuji od roku 2009, proto jsem rád, že po celou tuto dobu mohu být 
členem kolektivu v zavedené realitní kanceláři PATREAL s 23 letou tradicí. Pro své klienty se 
snažím vyřešit situaci s koupí nebo prodejem jejich nemovitosti vždy rychle a spolehlivě. 

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

Markéta OTOVÁ
certifikovaná realitní makléřka

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

HLEDÁM RD I BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRODEJI I PRONÁJMU V LOKALITÁCH:
•  KOMÍN, ŽABOVŘESKY, JUNDROV, BRNO-VENKOV, BLANSKO, ADAMOV

Práce realitní makléřky je mým posláním již osmým rokem. Velice dobře si uvědomuji svou  
zodpovědnost a dále také to, že co člověk, to životní příběh, stavím se ke svému poslání čelem, 
jako bych vše, co dělám, dělala pro sebe - tedy co nejlépe a nejúspěšněji. 

„Když se chce, všechno jde.“

Ing. Pavlína HOJECKÁ
realitní makléřka

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

HLEDÁM RD I BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRODEJI I PRONÁJMU V LOKALITÁCH:
•  BYSTRC, SLATINA, ŽEBĚTÍN, ČERNOVICE, KOMÁROV, OBŘANY

Pro své klienty jsem zvyklá udělat maximum a hledám vždy nejvhodnější způsob k vyřešení 
daného problému. Buď cestu najdeme, nebo si uděláme vlastní :-) Mým cílem je spokojený klient 
a kvalitně odvedená práce, za kterou se můžu s čistým štítem podepsat.

„Zrozena k jízdě.”

Janette KLÍČNÍKOVÁ
certifikovaná realitní makléřka

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

HLEDÁM RD I BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRODEJI I PRONÁJMU V LOKALITÁCH:
•  KRÁLOVO POLE, BOHUNICE, STARÝ LÍSKOVEC, NOVÝ LÍSKOVEC

Celý svůj profesní život pomáhám lidem zlepšit svůj pohled na svět a jak všichni dobře víme, ten 
velký svět začíná hned za dveřmi našeho bydlení.  Umím Vám naslouchat, dokážu se vcítit do 
Vaší životní situace a vím, že spolu najdeme nejlepší řešení všech Vašich potřeb. Vaše důvěra je 
pro mne zavazující a věřte, že ji nikdy nezklamu.

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

Regina TOMÁŠKOVÁ
realitní makléřka

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

HLEDÁM RD I BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRODEJI I PRONÁJMU V LOKALITÁCH:
•  LESNÁ, ČERNÁ POLE, HUSOVICE, ŽIDENICE, JULIÁNOV, KUŘIM

Při práci mi pomáhá obecně pozitivní přístup a životní nadhled, také pečlivost, otevřenost a 
empatie. Smyslem mé práce je dosáhnout co největšího standardu dobře odvedené práce a 
spokojenost všech zúčastněných. 

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

Dita HOLASOVÁ 
certifikovaná realitní makléřka

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

HLEDÁM RD I BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRODEJI I PRONÁJMU V LOKALITÁCH:
•  BOHUNICE, ST. LÍSKOVEC, NOVÝ LÍSKOVEC, BOSONOHY, ŠLAPANICE 

Využívám zázemí úspěšné realitní kanceláři PATREAL s.r.o., která je na realitním trhu více jak  23 
let. Radostí pro mě je spokojenost klientů, kterým se snažím nabídnout profesionální a lidský 
přístup, neboť se často jedná o složitou životní situaci. 

„Líná huba, holé neštěstí.”

Jiří ŠMÍDEK 
realitní makléř

 +420 608 859 992 j.smidek@patreal.cz

HLEDÁM RD I BYTY VŠECH VELIKOSTÍ K PRODEJI I PRONÁJMU V LOKALITÁCH:
•  BRNO-STŘED, LÍŠEŇ, VINOHRADY, ŠTÝŘICE, MODŘICE, RAJHRAD

Na realitním trhu působím od roku 2004. Důležité je pro mě mluvit s klienty o věcech prodeje 
a pronájmu, tak jak jsou, se vší krásou i komplikovaností. Protože mnozí z nás si za celý 
život pořídí bydlení jen jednou a to se závazkem k bankovnímu sektoru. A je pro mě velkým 
závazkem při obchodování s nemovitostmi tuto skutečnost profesionálně a spolehlivě pohlídat.

„Ten kdo chce, hledá způsob. Ten kdo 
nechce, hledá důvod.”

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
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http://tel:+420608764166
http://tel:+420775764765
http://tel:+420777764160
http://tel:+420608645164
http://tel:+420775764764
http://tel:+420774859998
http://tel:+420608859992
http://mailto:j.wiszova@patreal.cz
http://mailto:j.slezingr@patreal.cz
http://mailto:m.otova@patreal.cz
http://mailto:p.hojecka@patreal.cz
http://mailto:j.klicnikova@patreal.cz
http://mailto:r.tomaskova@patreal.cz
http://mailto:d.holasova@patreal.cz
http://mailto:j.smidek@patreal.cz




Nově vymalovaný, ihned volný byt na ul. 
Kosmonautů. Zasklená lodžie, CP 45 m2. 
Klíče v RK!

Cena: 2 299 000 Kč

DB 2+KK BRNO – STARÝ LÍSKOVEC

G G

Bezbariérová novostavba o CP 125 m2  
s terasou 14 m2. Vhodné pro rodinu, ale  
i jako investice.

Cena: 5 490 000 Kč

OV 3+1 BRNO - STŘEDBEZBARIÉROVÝ BYT OV 1+KK, BRNO

G

Výborná dopravní dostupnost s městem 
Brnem. CP 209 m2, z toho ZP 114 m2, volné 
ihned. 

Cena: 2 700 000 Kč

G

Prodej nebytového prostoru o CP 8,30 m2 na 
ul. Petra Křivky v Brně. Vhodné ke skladová-
ní, ale i parkování motocyklu či kol. Klíče v RK.

Cena: 109 000 Kč vč. provize RK

Ul. Dolní Valy. Ojedinělá nabídka prodeje RD, 2byt. jednotky. Venkovní terasa, ateliér, dílna, 2x 
sklep, zahrádka a parkovací stání v centru města Uherský Brod. Velkou předností je možnost 
kom. využití domu, dvougen. bydlení, či spojení bydlení s podnikáním. Velmi zajímavá nabídka!

Cena: 3 990 000 Kč

G

Okr. Třebíč, menší samostatně stojící RD  
o CP 253 m2. Volný ihned, klíče v RK, možno 
i na splátky!

Cena: 295 000 Kč

G G

Okr. Rychnov nad Kněžnou. Nádherné pro-
středí, sam. stoj. chata o CP 259 m2 s tera-
sou. Klíče v RK.

Cena: 350 000 Kč

okr. Vyškov, výborná dostupnost do Brna i Vyškova. Dům je ihned obyvatelný o CP 263 m2,  
z toho ZP 114 m2. Průjezd na dvůr, klidná ulice. Volný ihned, klíče v RK!

 
Cena: 530 000 Kč

G

Brno – Campus. Novostavba o CP 360 m2.  
Velmi pěkné prostory, které jsou ihned  
k dispozici. 

Cena: 50 000 Kč / měsíčně

A

Nabízíme Vám nádherný dům z 18. století v samém centru Brna, na ulici Pellicova. Jedná se opravdu o vyjimečnou nemovitost. Více informací 
včetně ceny rádi sdělíme na vyžádání. Prohlídky jsou možné kdykoliv po dohodě.

 
Cena: Na vyžádání

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  

G

G

Ul. Mojmírovo náměstí. CP 47,98 m2. Jedná se o krásný, slunný, prostorný byt, který se nachá-
zí v cihlovém domě s výtahem jsou zde velmi nízké měsíční náklady, prohlídky jsou možné 
kdykoliv po dohodě.

Cena: 2 990 000 Kč

RD 3+1 DĚTKOVICE – NABÍZÍME PO VÝRAZNÉ SLEVĚ !!!

RD 5+1 a 1+1 UHERSKÝ BROD

JEDINEČNÁ NEMOVITOST V CENTRU BRNA

RD/CHALUPA 2+KK RADOTICE

RD 3+1 ROSICE U BRNA

PRONÁJEM LUXUSNÍCH KANCELÁŘÍ

CHATA KOSTELEC NAD ORLICÍ

PRODEJ NP NOVÝ LÍSKOVEC

http://tel:+420602583853
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

Prodej bytu 4+kk, Brno - Bystrc

Více info v RK

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

B

• velmi pěkný světlý byt 61 m² vč. balkonu v OV • nadstandardní byt prošel zdařilovou rekonstrukcí a je ve výborném stavu • vestavěná skříň 
na míru, šatna, sklep • krásný výhled do zalesněného údolí • nízkopodlažní revitalizovaný dům v klidné lokalitě

N/RSB/16766/17 3 190 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - BYSTRC

• 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

• 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

doporučujeme 
prohlídku

neplatíte daň 
z nabytí

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

N/RSB/16641/17 3 990 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO - ČERNOVICE

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

N/RSB/16682/17 1 795 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MORAVSKÁ CHRASTOVÁ

• pěkný cihlový byt 73 m² vč. balkonu v OV • neprůchozí pokoje, 
spíž, sklepní kóje • nízkopodlažní bytový dům se 7 bytovými jed-
notkami • dobrá dostupnost do centra města

N/RSB/16735/17 3 500 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+1, BRNO - JULIÁNOV

• jedinečná roubená chalupa se sam. stojící stodolou a větším 
pozemkem (1 120 m²) • na polosamotě v krásném lesnatém pro-
středí v CHKO Žďárské vrchy • vlastní studna, 2x kachlová kamna

N/RSB/16712/17 2 290 000 Kč

ROUBENKA, PUSTÁ RYBNÁ

• řadový rodinný dům o velikosti 4+1 s dvorem a zahradou 
• prostorný dům s užitnou plochou 150 m² je v dobrém stavu 
• dům se nachází na okraji obce jižním směrem od Brna

N/RSB/16765/17 2 590 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRATČICE

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

N/RSB/16692/17 3 190 000 Kč

RODINNÝ DŮM, VELATICE

• 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

• pěkný rodinný dům 2+1 s uzavřeným dvorem • stylová 
nemovitost 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

• prodej ideální poloviny bytového domu s právem užívat byt 
4+1 • 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 1/2 RD, BRNO - ŽIDENICE

• 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

N/RSB/16512/17
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Petr Broža | obchodní ředitel rezidenčního oddělení

Volejte zdarma 800 800 099

800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

V Česku je nejvíce realitních makléřů 
v přepočtu na obyvatele v EU
V  České republice působí zhruba 2  500 
realitních kanceláří a téměř 20  000 realitních 
makléřů, což je nejvíce ze všech zemí Evropské 
unie. Realitním zprostředkovatelem se u nás 
může stát prakticky kdokoliv. Stačí, když na 
živnostenský úřad ohlásí volnou živnost, 
zaplatí 1 000 Kč a doloží, že splňuje všeobecné 
podmínky, tedy bezúhonnost a plnou 
svéprávnost. I to je jeden z důvodů, proč se stále 
častěji zákazníci setkávají s  různými triky a 
podvody ze strany realitních zprostředkovatelů 
a makléřů.

Triky realitek pro získání nemovitosti do 
nabídky
Konkurence na českém realitním trhu je 
obrovská. Stále častěji využívají makléři 
a realitní zprostředkovatelé různé nekalé 
praktiky a triky při prodeji nemovitostí. 
Nejčastěji se jedná o tzv. bezejmenné poptávky, 
které můžete nalézt ve své poštovní schránce 
nebo přišpendlené na nástěnce v  bytovém 
domě. Tento inzerát Vás má přesvědčit o tom, 
že se jedná o poptávku soukromého kupce, 
který chce koupit Váš byt či dům. Realita 
je však jiná. Často se za ním skrývá realitní 
zprostředkovatel, který se Vás snaží touto 
formou přimět k prodeji nemovitosti. Dalším, 
velmi častým způsobem, jak získat nemovitost 
do nabídky je stanovení nereálné prodejní 
ceny. Každý majitel by chtěl svoji nemovitost 
prodat za co nejvyšší cenu a této skutečnosti 
nepoctiví zprostředkovatelé často zneužívají. 
Pod vidinou vysoké prodejní ceny se snaží 
majitele nemovitosti přimět k  uzavření 

exkluzivní smlouvy, ve které jsou uvedené 
nejrůznější sankce a tučné pokuty. Řádná 
exkluzivní smlouva by přitom měla majiteli 
přinést hlavně komfort a nadstandardní realitní 
servis. Je také velkým závazkem pro realitního 
zprostředkovatele, který by měl dostát svým 
slibům, poskytnout majiteli co nejlepší servis 
a prodat jeho nemovitost za nejvyšší možnou 
reálnou cenu. Spousta realitních kanceláří také 
nabízí službu okamžitého výkupu nemovitostí 
za hotové. Často se s  majitelem snaží pouze 
podepsat zprostředkovatelskou smlouvu na 
prodej jeho nemovitosti. V některých případech 
nemovitost opravdu vykoupí, ale za výrazně 
nižší cenu, než by majitel získal při běžném 
prodeji.

Férový realitní obchod pro každého
Vaši nemovitost nevykoupíme pod tržní cenou, 
nepůjčíme Vám peníze za nesmyslný úrok 
a nebudeme ji nabízet za nereálnou prodejní 
cenu. Zato Vám poskytneme profesionální 
služby s  právní jistotou, zajistíme pro Vás 
úschovu kupní ceny u předního brněnského 
advokáta, a pokud to bude nutné, tak i průkaz 
energetické náročnosti budovy. Velkou 
výhodou je i skutečnost, že všichni makléři jsou 
u nás zaměstnaní na hlavní pracovní poměr, 
což zaručuje zcela jiný přístup ke klientům. 
Věnují se pouze činnosti v naší společnosti a to 
umožňuje jejich 100% nasazení. 

Vyhněte se nepoctivým realitkám
Poradíme Vám jak

Cenu, za kterou teď můžete prodat 
svůj byt nebo dům v Brně a okolí, 
Vám zdarma stanoví náš specialista 
na nábor nemovitostí k bydlení.

nastavíme správnou prodejní cenu 
připravíme perfektní prezentaci 
oslovíme klienty z vlastní databáze   
inzerujeme na všech hlavních realitních serverech

zařídíme kupujícímu úvěr na bydlení 
zajistíme bezpečnou úschovu kupní ceny u advokáta 
postaráme se o převod vlastnictví i družstevního podílu 
vyřídíme potřebné formuláře pro úřady a banky 

http://www.realspektrum.cz
http://tel:800800099
http://tel:800800099
http://tel:800800099
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Brno a jižní Morava

AGIL, realitní kancelář

All Inclusive Development a.s.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Brněnská pole, a.s.

CREDO REAL, s.r.o.

dražební společnost PROKONZULTA, a.s.

EMBRA s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Chateau Marco, s.r.o.

IMOS facility, a.s.

INEX, spol. s.r.o.

LEDERER reality s.r.o.

metr2 reality s. r. o.

Mgr. Miloš Švanda, advokát

MIG s.r.o.

MP CZECH real

PATREAL s.r.o.

PORTA SPES, a.s.

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.

REKO a.s.

Schmidt Reality s.r.o.

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS 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

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.

Doba je taková, že se všichni 
snažíme ušetřit, kde se dá. Ať 
už je to na oblečení, na věcech, 
na kterých tolik nelpíme, nebo 
tam, kde je to jednoduše nutné. 
Tam to zpravidla potřebujeme 
nejvíce. Jak se naučit 
„utahovat“ vodovodní kohoutek, 
když je voda stále dražší?

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

ÚSPORA VODY V DOMÁCNOSTI. NAUČTE SE ŠETŘIT!

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


Tématem, kterým bychom se dnes rádi zabývali, 
určitě zaujmeme naše čtenáře, jelikož se bude 
jednat o segment realitního trhu svým způsobem 
omezený pro určitou klientelu, a  tím jsou luxus-
ní nemovitosti. Obrátili jsme se na  specialisty 
v regionu, kteří se jejich prodejem a pronájmem 
zabývají již téměř pět let, a to velice intenzivně, 
tudíž mají nejlepší přehled o  současné situaci 
u tohoto segmentu trhu. 

Jaká je tedy současná nabídka na  realitním 
trhu v  luxusních nemovitostech? Je po  nich 
vůbec poptávka? Mají klienti o  tyto nemovi-
tosti zájem? O  odpověď jsme požádali jedna-
telku společnosti AMBIENTEN VIP s.r.o. paní 
Ing. Moniku Russeggerovou.

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

NABÍDKA LUXUSNÍHO BYDLENÍ NA MORAVĚ? 
STÁLE NEDOSTAČUJÍCÍ...

Ing. Monika Russeggerová
jednatelka společnosti

AMBIENTEN VIP s.r.o.
tř. Kpt. Jaroše 28 
602 00  Brno

tel.: +420 733 525 123 
GSM: +420 602 791 990

info@ambienten.cz 
www.ambienten.cz

O NÁS

Společnost Ambienten VIP s.r.o.  
byla založena v roce 2012 jed-
natelkou paní Ing.  Monikou 
Russeggerovou, která již řadu 
let stojí v čele úspěšné realitní 
kanceláře Russegger Real s.r.o. 

Cílem naší společnosti je nabíd-
nout klientům exkluzivní prodej 
či pronájem nemovitosti spojený 
s  kompletním realitním servisem. 
Náš tým proškolených realitních 
specialistů poskytne služby také 
v cizím jazyce, jako je angličtina, 
němčina, španělština, italština. 
Klademe důraz na  kvalitu služeb 
a  způsob prezentace, spolupra-
cujeme se špičkovými finančními 
poradci, projektanty, architekty 
a právním oddělením.

Nabídka luxusních nemovitostí na  Moravě je stále nedo-
stačující, stejně tak jako tomu bylo v  posledních letech. 
Přetlak poptávky nad nabídkou je evidentní. V současné 
době evidujeme přes 6 000 poptávajících klientů, kte-
ří poptávají jak luxusní domy, byty a  zajímavé staveb-
ní pozemky tak i hotely a penziony. Každý, kdo poptává 
luxusní nemovitost má jasně dané požadavky, které by 
měla splňovat. Finanční stránka věci je pro velké procento 
z nich až druhořadá. Ochota kupovat je obrovská, avšak 
nabídka velice omezená. Proto bychom rádi touto cestou 
požádali prodávající, kteří se domnívají, že jejich nabídka 
spadá do kategorie luxusních nemovitostí, aby se na nás 
s  důvěrou obrátili. Vaši nemovitost jsme schopni obra-
tem nabídnout všem našim poptávajícím. Někteří klienti 
své nemovitosti inzerují buďto sami, či přes jiné zprostřed-
kovatele s  nepatřičným důrazem na  kvalitu inzerce, což 
je často s ohledem na výjimečnost nemovitosti obrovská 
škoda. Luxusní nemovitost si zaslouží adekvátní prezen-
taci, a to je hlavní cíl naší práce. My nechceme, aby vaše 
nemovitost zmizela mezi jinými inzeráty a vy jen marně če-
kali, až se vám ozve kupec nebo byli nespokojeni s prací 
makléře, kterému jste nemovitost svěřili. 

CO TEDY NABÍZÍ AMBIENTEN VIP S.R.O. KLIENTŮM, 
KTEŘÍ PRODÁVAJÍ ČI PRONAJÍMAJÍ NEMOVITOST? 
Především náš zcela jiný osobní přístup, než mají jiní 
zprostředkovatelé. Naše klientela se nám vrací opakova-
ně a větší část naší nabídky jsou nemovitosti, které jsme 
získali na základě doporučení od našich spokojených zá-
kazníků. Náš tým tvoří lidé, kteří v oboru působí již řadu 
let a mají v této oblasti vysokoškolské vzdělání a praxi. 
Na  prvním místě u  nich kladu odbornost a  to, že plně 
rozumí problematice prodeje a pronájmu nemovitosti. Exe-
kuce, insolvence, složité a  komplikované prodeje nejsou 
pro nás problém vyřešit. Naši realitní specialisté mají 
silné vyjednávací schopnosti, hovoří více světovými ja-
zyky, při své práci jsou diskrétní a pečliví. Klademe důraz 
na  odborně provedené prohlídky nemovitostí a  realitní 
specialista, který má vaši nemovitost na starosti, je u kaž-
dé transakce až do konce. K dispozici je mu samozřejmě 
náš tým právníků, daňových poradců, auditorů, finančních 
poradců, architektů a fotografů. Vždy zařídíme bezpečnou 
úschovu kupní ceny, monitorujeme celé vkladové řízení 
a následné předání nemovitosti, a přepisy energií včetně 
podání daňového přiznání a vypracování posudku pro daň 
z  nabytí pro kupující. Náš tým dokáže z  vaší nemovitosti 
udělat jedinečnou nabídku pro poptávající, která zaujme, 
a hlavně se v reálném čase rychle prodá či pronajme. Opa-
kovaně se na nás obrací klientela, která zkoušela prodat 
svoji nemovitost přes jiného zprostředkovatele, avšak bez 
úspěchu, nebo klientela, která má jasnou představu o pro-
deji či pronájmu své luxusní nemovitosti. My jsme tu pro-
to, abychom ji splnili. Rádi vám sestavíme kompletní plán 
způsobu prezentace vaší nemovitosti, navrhneme postupy 

při prodeji či pronájmu a  ihned jsme schopni říci, kolika 
našim poptávajícím klientům odpovídá vaše nabídka. 
My poptávku máme, o  čemž se za  dobu působení naší 
firmy přesvědčila již celá řada spokojených klientů. Část 
našich referenčních prodejů je možno shlédnout na našem 
webu www.ambienten.cz v sekci reference. Naší specia-
litou je především to, že dokážeme prodat nemovitosti, 
na  kterých si ostatní vylámali zuby. Dokážeme udělat 
takovou prezentaci, že vaše nemovitost dostane zcela 
jinou optickou tvář. Děláme kompletní přípravu nemo-
vitosti k  prodeji včetně návrhu úprav. Vlastníme aranže 
k tzv. homestagingu, které vám zdarma zapůjčíme (květi-
ny, závěsy, přehozy, povlečení, doplňky, obrazy, koberce, 
lampy atd.). Zajistíme jejich umístění v nemovitosti včetně 
aranžování, precizního nafocení a vytvoření prezentace 
pro prodej či pronájem. Tyto služby máte od nás zdarma 
v rámci vánoční akce, kterou již nyní zahajujeme a bu-
deme rádi, pokud se na nás s důvěrou obrátíte. Přene-
chejte prodej či pronájem profesionálům, kteří se této čin-
nosti věnují každý den a mají letité zkušenosti, jak správně 
nabízet tento segment. Domluvte si s  námi informativní 
schůzku, kde vám rádi představíme, jak pracujeme a osob-
ně projednáme strategii prezentace včetně stanovení 
prodejní ceny. Umíme prodat či pronajmout nemovitost 
i bez toho, aby byla veřejně prezentována na internetu 
s ohledem na naši širokou databázi bonitních a prově-
řených klientů. 

CO NABÍZÍ AMBIENTEN VIP KUPUJÍCÍM KLIENTŮM?
Jsme flexibilní v provádění prohlídek i o víkendech a kdy-
koliv od  rána do  večera v  pracovní dny. Naši makléři se 
snaží maximálně vyhovět vámi požadovanému časovému 
požadavku na prohlídku dle vašeho přání. Obdržíte tech-
nický popis nemovitosti včetně půdorysů a  veškerých 
dostupných technických údajů. Prohlídkou vás provede 
specialista, který má nemovitost na  starosti. Zajišťujeme 
opakované prohlídky nemovitostí se stavaři a  odborníky. 
Poskytujeme zájemci dle jeho přání potřebnou dokumen-
taci k nemovitosti, včetně energetického štítku a násled-
ného právního servisu. Zajistíme kupní smlouvu, úschovu 
kupní ceny dle vašich požadavků (bankovní, advokátní, 
notářskou), návrh na vklad do katastru a dohlížíme na vkla-
dové řízení. Zajistíme pro vás daňové přiznání pro daň 
z nabytí včetně posudku a přepisu energií. Kupující obdrží 
od našich hypotečních specialistů zdarma nabídky všech 
bank, v případě, že si budete brát na koupi hypoteční úvěr, 
a  v  případě zájmu vám vyřídíme kompletní financování 
na koupi nemovitosti. 

Bude pro nás ctí, pokud se i  vy stanete naším budoucím 
kupujícím či prodávajícím. 

Již nyní se těšíme na setkání s vámi. Za společnost  
AMBIENTEN VIP Ing. Monika Russeggerová a její tým. 

9

BRNO – ŽEBĚTÍN
TOP NABÍDKA

Další nabídky naleznete 
na www.ambienten.cz
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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 ;o)

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

10
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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 851m2 do 934m2, ZP 
domu 132m2, UP domu cca 110m2, terasa 21m2. 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

 4 590 000 Kč  775 077 502 
 940 

C    

 Prodej velmi pěkného dvougeneračního RD po úpravách s velkou pěknou zahradou v obci Řícmanice, Brno-
venkov. CP pozemku 2640 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 4 stav. pozemků od 667 do 793m2. V ceně 
IS, komunikace + veř. osvětlení. Výstavba IS před 
dokončením. Kolaudace do 01/2018. Bez provize. 

 Pozemek 
SYROVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

 775 077 502 

 Prodej pozemku na krásném klidném místě s pěkným 
výhledem na kraji obce, CP 796 m2, inženýrské sítě na 
hranici pozemku. Několik ovocných stromů.  

 Pozemek 
ŘÍCMANICE, OKRES BRNO - VENKOV 

 775 077 502 

   

 775 077 502 

J edinečný staveb. konc. pozemek u lesa s výhledem 
do kraje, CP 3382 m2. IS+elektřina na pozemku, voda 
v dosahu. Krajní pozemek, za nímž nelze stavět! 

 Pozemek 
BUKOVINKA, OKRES BLANSKO 

www.realcity.cz/rc/DY81

 1 950 Kč/m² 
 923 

   

www.realcity.cz/rc/DZGN

 4 500 Kč/m² 
 944 

   

www.realcity.cz/rc/DZND

 od 3 509 Kč/m² vč. DPH 
 733 

CGG    

 Převod DB 3+1 s lodžií v Brně na ul. Barvy. 1.NP/5. 
Celková plocha bytu je 81m2 + 3m2 lodžie + 3m2 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 

   

 Prodej prost.o světl. bytu 3,5+1 v OV, CP 134m2 vč. 
23m2 sklepu, 2x balkón, 3.NP/4. Secesní dům po 
kompl. rekonstr., 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 

   

 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

 3 200 000 Kč  775 077 502 
 917 

G    

Byt 3+1 s lodžií 5m2. CP bytu 73m 2. Po komp. rekostr.: 
koupelna, WC, KL, vinyl. podlahy, dveře, rozvody vody, 
el.+odpady, omítky, plast. okna. Dům také po GO.

 Byt 3+1 
BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC, ULICE KAMÍNKY 

www.realcity.cz/rc/DZVL

  3 790 000 Kč  775 077 502 
  958 

G    

S oubor budov a pozemků v centru obce (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 

   

 3 stav. pozemky (3x 783 m2), Mikulov, okr. Břeclav. 
Dle aktuálního 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  775 077 502 
 843 

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!
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Mzdy rychle rostou, inflace je nad dvěma procenty. ČNB tak zřejmě bude jednat o dalším růstu sazeb. Ekonomové naznačují, že k důležitému 

kroku dojde až v listopadu. Tehdy budou mít od svého analytického oddělení k dispozici novou ekonomickou prognózu.

EKONOMOVÉ VARUJÍ:      
ÚROKOVÉ SAZBY ZASE POROSTOU

NÍZKÁ NEZAMĚSTNANOST A RŮST MEZD
Jak jsme naznačili, tuzemské ekonomice se daří. Neza-
městnanost je rekordně nízká, mzdy rychle rostou, do-
mácnosti se nebojí utrácet a inflace se drží nad dvoupro-
centním cílem České národní banky. Možnost, že letos 
ještě k jednomu zvýšení úrokových sazeb dojde, podpoři-
li v nedávné době i někteří členové bankovní rady i hlavní 
ekonom ČNB Tomáš Holub. Čeká se tedy pouze na ČNB 
a na listopad, kdy bude k dispozici nová ekonomická pro-
gnóza.

PRVNÍ NAVÝŠENÍ PŘIŠLO V SRPNU
Základní úrokovou sazbu zvedla centrální banka poprvé 
v srpnu, a to z 0,05 na 0,25 procenta. V rámci EU tak se 
zpřísňováním měnové politiky začala jako první. Prostřed-
nictvím sazeb ČNB nepřímo ovlivňuje cenu úvěrů a úro-
čení vkladů u komerčních bank. Ke zvýšení sazby došlo 
téměř po deseti letech. Důležitým faktorem pro tuto situa-
ci je i rychlý růst mezd. Podle údajů Českého statistického 
úřadu vzrostla průměrná hrubá mzda ve druhém čtvrtletí 
meziročně o více než sedm procent. Což bylo nejrychleji 
za více než devět let.

FIRMÁM SE DAŘÍ
Vše tedy nasvědčuje, i podle čísel, že firmám se opravdu 
daří. Zároveň je také na trhu práce vlivem nízké nezaměst-
nanosti nedostatek pracovních sil. Zaměstnanci a odbory 

se tak nebojí otevřeně říci zaměstnavatelům o nemalé na-
výšení platů a mezd. Na trhu práce se dějí i další změny, 
které tento fakt ještě podporují. Např. si firmy navzájem 
přetahují pracovní síly. A právě tohoto vývoje se odborníci 
obávají. Je to logické. Vyšší příjmy domácností se přes 
silnější poptávku mohou dříve či později projevit na zrych-
lení růstu spotřebitelských cen. Podle posledních údajů 
ČSÚ v srpnu vzrostly meziročně o 2,5 procenta.

CENY NEMOVITOSTÍ STÁLE ROSTOU
Odborníci i statistiky potvrzují, že ceny u uskutečněných 
prodejů jen u  starších bytů vzrostly ve  druhém kvartálu 
meziročně o více než 18 procent. Růst cen se netýká pou-
ze hlavního města, ale i mimo něj. Silná poptávka neklesá. 
A nedostatek bytů a slabá výstavba tento fakt ještě pod-
porují. Podle guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka 
máme nejrychlejší růst cen v oblasti nemovitostí.

VÝVOJ KURZU KORUNY
Že je velmi pravděpodobné, že sazby ČNB ještě letos 
znovu zvýší, nahrává i vývoj kurzu koruny. Podle poslední 
prognózy ČNB se se zvýšením úrokových sazeb už ne-
přímo počítá. Kdy, to se přesně neví. A důvodem je mimo 
jiné očekávání výrazného posilování koruny. Koruna v re-
akci na proběhlé zvýšení úrokových sazeb rychle posílila 
k euru, a  to až na 25,90, ale zůstala nakonec opět nad 
hranicí 26 korun. 

ČNB je první centrální  
bankou v Evropské unii,  
která se během současného 
hospodářského cyklu rozhodla 
zvýšit úrokové sazby. Základní 
úroková sazba stoupla v srpnu  
o 0,2 procentního bodu  
na 0,25 procenta.

Dobrou zprávou pro domácnosti je, 
že by mělo dojít ke zvýšení úrokových 
sazeb na spořících účtech. Rovněž 
nezanedbatelnou částí úspor jsou 
dnes také penzijní účty. Mělo by proto 
také dojít postupně ke zvýšení výnosů 
nebo zhodnocování penzijních účtů.

Češi musí také na nové bydlení 
vydělávat nejdéle z patnácti 
evropských zemí. Průměrný byt 
o velikosti 70 metrů čtverečních Čechy 
stojí 10,9 průměrného hrubého ročního 
platu, což je téměř o celý roční plat 
víc než Brity, kteří jsou na druhém 
místě. A to přesto, že v Česku byla 
loni nejnižší úroková sazba hypoték 
v porovnání s ostatními státy.

Ceny bytů a domů v Česku jen 
v prvním čtvrtletí tohoto roku 
meziročně vzrostly o 12,8 procenta. 
Ze zemí Evropské unie to bylo 
nejvíce. Vyplývá to z údajů, které 
pravidelně zveřejňuje evropský 
statistický úřad Eurostat. Za stejné 
období se více než desetiprocentním 
tempem ceny zvedly i v Litvě 
a Lotyšsku. Naopak v Chorvatsku 
o 0,4 procenta klesly. V celé EU 
se ceny zvýšily v prvním čtvrtletí 
v průměru o 4,5 procenta.

Podle odborníků je ovšem tato 
situace v Česku v kontextu EU až 
varovná. Za rizikový vývoj mohou 
zejména dva klíčové faktory. Hlavním 
z nich jsou až příliš dlouhá stavební 
řízení, která developerům a dalším 
podnikatelům ve stavebnictví 
neumožňují pružně reagovat 
na současnou zvýšenou poptávku 
po bydlení. Druhým zásadním je 
měnová politika ČNB.

SPOŘÍCÍ ÚČTY

NA NOVÝ BYT SE V ČESKU 
VYDĚLÁVÁ DLOUHO

CENY NEMOVITOSTÍ V ČESKU 
ROSTOU NEJRYCHLEJI V EVROPĚ

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

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

   NOVINKA    NOVINKA 

 25 km JV od Brna v okrese Brno-venkov je určený k 
rekonstr., leží v klidné části obce a je postaven ze smí-
šeného zdiva. IS vodovod, elektřina, plyn. CP 378m2. 

U l. Krátká, podsklepený, cihlový ŘRD s malým dvorkem, 
napojeným na veškeré IS - elektřinu, plyn, vodovod 
a kanalizaci. RD je určený k modernizaci, volný 

 Dům 4+1  Dům 4+1 
 RODINNÝ DŮM, TĚŠANY  Třída G ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM,  BŘECLAV 

 www.realcity.cz/rc/   DZXA  www.realcity.cz/rc/   DZXB 

 1 280 000 Kč  1 590 000 Kč  602 737 222  602 737 222        

G

  NOVINKA 

U l. Klokočí. Jedná se o samostatně stojící RD umístěný v klidné části obce, RD je přízemní s obytným podk-
rovím, má sedlovou střechu, je podsklepený, garáž pro 2 vozy, vnitřní bazén. Kolem RD je upravená zahrada 
s jezírkem a terasou. Dům je velkoryse řešený  je vytápěn tepelným čerpadlem, na střeše je umístěná FVE.  

 Dům 6+1 
RODINNÝ DŮM,  BRNO-SOBĚŠICE 

 www.realcity.cz/rc/   DZHH  DZHH1 

 18 500 000 Kč  602 737 222 

   NOVINKA 

 Jedná se o zděný, přízemní RD 4+2  na ul. Branka, se zahradou, dvorem a kůlnou. Celková výměra parcely činí 
1 286 m2, z toho zastavěná plocha 150 m2 + 16 m2 přístřešek a kůlna + 30 m2 dvůr, zahrada 1 090m2, podla-
hová plocha RD 105 m2. Za domem je dvůr na kterém je dílna a přístřešek, kopaný sklep a vstup na zahradu.  

 Dům 4+2 
 RODINNÝ DŮM, BRNO-KOMÍN 

 www.realcity.cz/rc/   DZXC  DZXC1 

 4 800 000 Kč  602 737 222 

   NOVINKA NOVINKA    

 Pronajmeme obch. prostor s výlohou a vstupem přímo 
z ulice, CP 44m2. Prostor je využíván jako prodejna, 
lze jej ale využít jako kancelář, vzorkovnu a pod obně.

Vyhledávaná  turistická oblast Novomlýnských jezer. 
Starší ŘRD s malou zahrádkou nebo dvorkem, určen 
ke kompletní rek. nebo k demolici jako stavební místo .

 Komerční objekt  Dům 4+1 
 OBCHODNÍ PROSTOR, UL. PŘÍKOP , BRNO ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM,  ŠAKVICE  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/   DZX8  www.realcity.cz/rc/   DZX9 

 9 500 Kč/měs.  480 000 Kč  602 737 222  602 737 222 

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

www. rk ledere r.cz
PENÍZE IHNED | VYKUPUJEME BYTY, RD, POZEMKY, DEVELOP. PROJEKTY ( I DLUHEM, ZÁSTAVOU NEBO EXEKUCÍ) | VOLEJTE NONSTOP

  NOVINKA          

 DB o dispozici 2+1 s lodžií a šatnou ul. 
Barvy. CP 61 m2, rekonstruován, 3.p., 
orient.V-Z, neplatíte daň z nabytí 

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

 Prodej nadstandardní novostavby bytu 
3+kk ( CP 100 m2) s lodžií a balkonem, 
možnost garáž. stání 

 Poslední 3+1 (90m2) s balkonem (6m2) v 
novostavbě nízkonerg. domu, možnost 
gar. stání, dokončení 12/18 

Pronájem novostavby 1+kk s balkonem 
a parkovacím stáním, nezařízeno. Volné 
ihned.

 Byt 2+1  Byt 4+kk  Byt 3+kk  Byt 3+1  Byt 1+kk 
 BRNO - LESNÁ    BRNO-STŘED BRNO - ČERNÁ POLE TIŠNOV BRNO-SLATINA

www.realcity.cz/rc/DZUY www.realcity.cz/rc/DX7C www.realcity.cz/rc/DYU9 www.realcity.cz/rc/DYUA

 2 999 000 Kč  6 700 000 Kč  6 670 000 Kč  3 077 340 Kč  9 000 Kč /měs. 604 232 218    604 232 218    775 620 237    604 688 978    604 232 218   
 000692  000618  000666  000675   

         

Prodej id. podílu na objektu k bydlení, v 
domě byty a obchod, více info u makléře

 Prodej pozemku 1.339 m2 mezi stávající 
zástavbou s polořad.domem,k rekonstruk-
ci nebo k výstavbě nového domu 

 Prodej pozemku o výměře 3.392 m2 ke 
komerčnímu využití, u komunikace na Svi-
tavy. Více info v RK 

 Přízemní řadový RD 3+1 s přístavbou do 
tvaru L, za domem menší zahrada,nutno 
dokončit rekonstrukci 

 Pronájem kanceláří v novostavbě pasivní 
budovy využívající obnovitelné zdroje, 
různé výměry, užívání od 1.12. 

Id. podíl  Pozemek  Pozemek  Dům  Kanceláře 
BRNO-ŽIDENICE MODŘICE LELEKOVICE RAČICE-PÍSTOVICE BRNO - ŠTÝŘICE 

www.realcity.cz/rc/DZUZ www.realcity.cz/rc/DC9S www.realcity.cz/rc/DXL1 www.realcity.cz/rc/DZV1

 900 000 Kč  5 600 000 Kč  3 222 400 Kč  1 350 000 Kč  2 480 Kč /m²/rok 604 232 218  604 232 218    602 857 231    775 620 237    604 232 218   
   000690  BM0309  000624  000684 

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 BG B

G

C

AG
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DZXA
http://www.realcity.cz/rc/DZXB
http://www.realcity.cz/rc/DZHH
http://www.realcity.cz/rc/DZXC
http://www.realcity.cz/rc/DZX8
http://www.realcity.cz/rc/DZX9
http://www.realcity.cz/rc/DZUY
http://www.realcity.cz/rc/DX7C
http://www.realcity.cz/rc/DYU9
http://www.realcity.cz/rc/DYUA
http://www.realcity.cz/rc/DZUZ
http://www.realcity.cz/rc/DC9S
http://www.realcity.cz/rc/DXL1
http://www.realcity.cz/rc/DZV1
http://www.rklederer.cz
http://tel:737222480
http://tel:737222480
http://tel:000692000
http://tel:000692000
http://tel:618000666
http://tel:604232218
http://tel:309000624
http://tel:309000624
http://mailto:rk@rklederer.cz
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Víte, že vám může úvěr na bydlení také ušetřit? Hypotéka na byt či dům, ale také úvěr ze stavebního spoření neznamená jen vydání v podobě 

splátek. Jednou ročně vám udělá radost a pomůže rodinnému rozpočtu. Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření se totiž řadí k uznaným 

odečitatelným položkám od základu daně. Když si zaplacené úroky uvedete v daňovém přiznání, sníží se vám daňový základ a ve výsledku 

zaplatíte nižší daně.

S HYPOTÉKOU ZAPLATÍTE MÉNĚ     
NA DANÍCH

HYPOTÉKA VÁM MŮŽE UŠETŘIT 
AŽ 45 TISÍC KORUN ZA ROK
Při momentální sazbě daně z  příjmu ušetříte (vlastně 
dostanete od  státu zpátky) 15 % z  hodnoty úroků, které 
jste hypoteční bance či stavební spořitelně za rok zapla-
tili. Celkem je možné odečíst maximálně 300 000 korun 
za rok, nebo 25 000 korun za každý měsíc, kdy jste hypo-
téku spláceli (to v případě, že jste hypotéku neměli celý 
kalendářní rok). Úspora tedy může dosáhnout až 45 000 
korun. Jestli je na úvěrové smlouvě napsáno více účastní-
ků, může daňový odpočet uplatnit jen jeden z nich, nebo 
všichni rovným dílem. Odpočet lze využít i při refinancová-
ní hypotéky. Pozor, daňová úspora se nevztahuje na půjč-
ky od nebankovních institucí.

PODMÍNKOU ODPOČTU JE VLASTNÍ BYDLENÍ
Abyste si však mohli úroky z hypotéky od daňového zá-
kladu odečíst, musíte splnit podmínku, že úvěrem řešíte 
bytové potřeby vlastní rodiny. Další podmínkou je, že ne-
movitost musí sloužit k trvalému bydlení.

„Ponížit si daňový základ o  zaplacené úroky tedy může 
majitel nemovitosti, který ji užívá ke svému trvalému by-
dlení či k bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů či 
prarodičů obou manželů. U  pořízení družstevního bytu 
není podmínkou vlastnictví, ale platí podmínka trvalého 
bydlení,“ vysvětluje Ing.  Pavel Bultas ze společnosti HY-
POASISTENT. Úroky si může odečíst také nájemník, po-
kud doloží, že úvěr využil na  rekonstrukci pronajímané-
ho domu či bytu, kde trvale bydlí. A ještě jedna možnost 
úspory tu existuje. Úroky si můžete odečíst i z hypotéky, 
kterou jste použili na koupi pozemku. „Tady však musí být 
splněna podmínka, že na pozemku bude zahájena do čtyř 
let výstavba bytového nebo rodinného domu. Účel se do-
kládá buď stavebním povolením, nebo ohlášením stavby,“ 
doplňuje Pavel Bultas. 

Vždy platí, že ten, kdo odpočet uplatňuje, musí být uve-
den na  úvěrové smlouvě jako přímý účastník. Nestačí 
tedy, že úvěr pouze splácí.

VÝJIMKY, KDY SI ÚROKY ODEČÍST NELZE
Kdo však splácí hypotéku na nemovitost, kterou pronají-
má či ji pořídil na podnikání, úroky si do daní dát bohužel 
nemůže. Může si však o  splátky ponížit příjem z  nájmu 
a snížit tak výslednou daň. Stejně tak ušetřit na daních ne-
mohou majitelé amerických či jiných neúčelových hypo-
ték, ale také ti, kteří splácí hypotéku uzavřenou na koupi 
rekreačních objektů, jako jsou chaty a  chalupy, protože 
těmito úvěry neřeší své bydlení. 

Kdo využívá k pronájmu či jiné výdělečné činnosti pouze 
část nemovitosti, musí úroky poměrně rozdělit a odečet 
se v takovém případě bude týkat jen části využívané k tr-
valému bydlení. 

ODEČITATELNOU ČÁSTKU VYČÍSLÍ BANKA
Především je dobré vědět, že úroky z  hypotéky či úvě-
ru ze stavebního spoření se uplatňují jako odečitatelná 
položka od  základu daně. Tedy, že úroky nesníží přímo 
vypočtenou daň, jako je tomu u slev na dani, ale pouze že 
o jejich výši se sníží daňový základ, tedy částka, ze které 
se pak daň, jako vypočítá. Daň z příjmů je 15 %, takže na-
příklad když jste zaplatili na úrocích za rok sto tisíc korun, 
zaplatíte na dani o 15 000 korun méně. A pozor, daňový 
základ se sníží jen o zaplacené úroky, tedy nikoli o celou 
výši splátek.

Přesnou částku, o kterou si lze snížit daňový základ, na-
jdete na potvrzení od banky či stavební spořitelny. Finanč-
ní instituce je rozesílají automaticky a bezplatně zpravidla 
během ledna. 

Pokud jste výpis z  jakéhokoliv důvodu neobdrželi, kon-
taktujte svou banku nebo hypotečního makléře a zeptejte 
se, proč k vám potvrzení nedorazilo. Je možné, že třeba 
vaše smlouva nesplňuje zákonné podmínky, ale může se 
stát i to, že banka nemá vaši aktuální adresu, protože jste 
se přestěhovali a změnu jim oznámit zapomněli.

Zdroj: HYPOASISTENT s.r.o.

Sokolovská 55 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

Odečíst úroky si mohou jak 

osoby samostatně výdělečně 

činné, tak i zaměstnanci vždy 

na konci zdaňovacího období. 

Zaměstnanci mohou požádat svého 

zaměstnavatele o odpočet úroků 

do 15. února v rámci ročního zúčtování 

daně. Nebo si mohou stejně jako 

OSVČ podat vlastní daňové přiznání. 

Kdo si vyplňuje daňový formulář sám, 

bude ho zajímat řádek 47 ve 3. oddílu 

na druhé straně daňového přiznání. 

Zaměstnanci, kteří nemají jiné příjmy 

než ze zaměstnání v České republice, 

mají možnost podat zjednodušený 

daňový formulář, který má pouze dvě 

stránky. Těchto lidí, kteří třeba právě 

proto, že nechtějí, aby zaměstnavatel 

věděl, že splácí hypotéku na dům, 

se bude týkat řádek 26 ve 3. oddílu 

na druhé straně daňového přiznání. 

V obou případech pak vyplníte 

do kolonky, kolik měsíců jste 

hypotéku spláceli a celkovou částku. 

K daňovému formuláři je pak nutné 

přiložit originál potvrzení z banky. 

Pokud si úroky odečítáte poprvé, je 

třeba doložit nárok na snížení daní 

ještě výpisem z katastru nemovitostí

Pokud podáváte daňové přiznání sami 

bez daňového poradce, je třeba ho 

podat místně příslušnému finančnímu 

úřadu do 2. dubna 2018. V případě, 

že máte daňového poradce, je lhůta 

prodloužena do konce června. 

CO JE TŘEBA VYPLNIT A DOLOŽIT

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

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


i
i

“page_15” — 2017/10/27 — 10:49 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

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

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.

RD 2+1 NĚMČANYRD 4+1 ZBÝŠOV

Prodáno do 2 měsícůRezervováno do 1 měsíce

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

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

Pronájem prostoru vhodného na vinárnu, kavárnu, 
cukrárnu s možností venk. posezení a vinného sklepa. 
Nachází na náměstí. CP vč. sklepa činí 52 m2.. 

Byt 3+1 Byt 3+1 Rekreační objekt Komerční objekt
SLATINA, MIKULČICKÁ BRNO, ŠPITÁLKA KNÍNIČKY ROUSÍNOV, V ULIČKÁCH

www.realcity.cz/rc/DYOH www.realcity.cz/rc/DY1T www.realcity.cz/rc/DYVZ www.realcity.cz/rc/DZJL

3 500 000 Kč 4 490 000 Kč 350 000 Kč 8 000 Kč/měs.736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
547213 536673 546063 553613

D D

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

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

Pronájem kanc.o, PĚKNÉHO prostoru ve 2. patře v nově  
post. komplexu v žádané lokalitě. CP 294 m2. Komp-
letně rozvedena PC síť, opt. kabel, alarm.

Pronájem obch. prostoru v samém centru města na 
konečné trolejbusové zast. č. 31. CP 60m2. Přízemní 
prostor se sam. vstupem, 2 výlohami do ulice.

Přenechání ZAVEDENÉHO obchodu o CP 127 m2 s 
dámskou a pánskou znač. konfekcí ve středu Brna. Pros- 
tory mají velkou výlohu a sam. vchod z ulice.

Komerční objekt Komerční objekt Komerční objekt Komerční objekt
ŠLAPANICE, ČECHOVA BRNO, ŽIDENICE - ŽIVOTSKÉHO ŠLAPANICE BRNO, ZÁMEČNICKÁ

www.realcity.cz/rc/DZNG www.realcity.cz/rc/DVQB www.realcity.cz/rc/DZVI www.realcity.cz/rc/DZVJ

8 500 Kč/měs. 1 900 Kč/m²/rok 9 000 Kč/měs. Dohodou736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
554893 324273 559983 560753

Koliště 55, Brno 602 00
gsm 736 646 769

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

D GC G

G

AREÁL PLOMA HODONÍN

Vyvolávací cena:  95 517 509 Kč

E-dražba dne 30 .11. 2017 v 09:00 hod. na www.prokonzulta.cz

Jedná se o rozsáhlý výrobně-skladový areál o celkové rozloze více jak 230 000 m2 nacházející 
se v průmyslové zóně Hodonína s velmi dobrou dopravní dostupností. Areál je částečně pro-
najatý s ročním výnosem cca 3 650 000 Kč. Společně s nemovitostmi se draží i věci movité. 
Jedná se především o vybavení areálu, stroje a zařízení, výrobní technologie, nářadí, elektro-
nická zařízení, dopravní prostředky apod.

Tel.:  608 718 040  |  odehnalova@prokonzulta.cz
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DYOH
http://www.realcity.cz/rc/DY1T
http://www.realcity.cz/rc/DYVZ
http://www.realcity.cz/rc/DZJL
http://www.realcity.cz/rc/DZNG
http://www.realcity.cz/rc/DVQB
http://www.realcity.cz/rc/DZVI
http://www.realcity.cz/rc/DZVJ
http://www.rkagil.cz
http://www.prokonzulta.cz
http://tel:732389435
http://tel:736646769
http://tel:736646769
http://tel:736646769
http://tel:736646769
http://tel:547213536
http://tel:547213536
http://tel:673546063
http://tel:736646769
http://tel:736646769
http://tel:736646769
http://tel:736646769
http://tel:554893324
http://tel:554893324
http://tel:273559983
http://tel:736646769
http://tel:545215184
http://tel:608718040
http://mailto:info@rkagil.cz
http://mailto:odehnalova@prokonzulta.cz
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BRNO

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST

PROSTŘEDNICTVÍM
ČASOPISU GRANDREALCITY?

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce v tomto časopise 

a na stránkách www.realcity.cz.

Měsíčně nás aktivně využívá v průměru 
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR, 

kteří hledají napříč všemi médii.

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 STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, DEVELOPERŮ, 
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 smluvní 
dokumentace pro 
investiční záměry, 

včetně koupě bytů, pro 
developerské projekty 

a pronájem nemovitostí)

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)

16
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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

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

Pro konkrétní zájemce 
hledáme RD ke zbourání 
či kompletní rekonstrukci 
v Brně a okolí.

Hledáme bytový dům  
do 10 bytových jednotek 
nebo kancelářskou budovu 
ke koupi pro konkrétního 
investora.

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

Michaela Procházková
prochazkova@mpczech.cz

tel.: 604 255 641

Starší paní shání pro dceru byt 
2+1 na Lesné. Placeno hotově. 

Stěhující se paní ze Slovenska, 
shání RD v Brně do 5mil. 
Placeno hotově. 

Paní se synem shání byt 
min 2+1 v Řečkovicích, 
Medlánkách a v Králově Poli. 
Cena do 5mil. Placeno hotově. 

Syn hledá pro otce 
byt v okolí centra, 
nejlépe lokality 
Štýřice a Staré Brno.   

Bankéř s rodinou 
shání byt 
min. 2+1 v Brně. 

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 
info@mpczech.cz
tel: 731 484 294 

Pro majitele stavební fi rmy 
hledáme byt min 2+kk 
v Černých Polích, Králově Poli, 
Starém Brně a na Lesné. 

Rozrůstající se rodina shání RD 
do 30 km jižně od Brna. 

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

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

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

  3 490 000 Kč 731 484 294
MPRD1135MP

EXKLUZIVNĚ

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

  Informace  v RK731 484 294
MPRD1147JS

NOVINKAG

Byt ve  standardu, cihlový dům 
po  revitalizaci, CP 34 m2, na  ulici 
Krásného,1.NP/5, volný ihned. 

Byt 1+1
OV 1+1 BRNO-ŽIDENICE     

www.realcity.cz/rc/DZUF

  2 050 000 Kč 731 484 294
MPB1260MP

EXKLUZIVNĚC

Aktuálně řešený jako 1+1 s  mož-
ností úpravy na  2+kk, na  ul. Bota-
nická, cihla, dům po revitalizaci, CP 
47,8 m2, 1.NP/6. 

Byt 2+kk
OV 2+KK BRNO-PONAVA     

www.realcity.cz/rc/DZHF

  2 868 000 Kč 731 484 294
MPB1252DB

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

EXKLUZIVNĚG

Byt po část. rekonstr., s garáží a bal-
konem, CP 72 m2, 3.NP, cihla. ul. 
Červený vrch, or. na JV a JZ, pokoje 
neprůchozí. 

Byt 3+1
OV 3+1 ZASTÁVKA     

www.realcity.cz/rc/DX6K

  3 000 000 Kč 731 484 294
MPB1261ML

EXKLUZIVNĚG

Dům z r. 1958, CP 152 m2, dvůr, ur-
čen k rekonstr., napojen na veškeré 
IS, částečně podsklepený, možnost 
půdní vestavby. 

Dům
ŘRD 4+1 ŠLAPANICE     

www.realcity.cz/rc/DZM5

  2 750 000 Kč 731 484 294
MPRD1153MP

G
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AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION BRNO A JIŽNÍ MORAVA

PRÁCE JE VHODNÁ I PRO STUDENTY VŠ A RODIČE NA MD

Grand Real City s.r.o. je největší vydavatelství v České republice 
zaměřené na realitní trh. Svými produkty působíme na trhu již 16 let.

Vydáváme 2 regionální tištěné tituly GRAND REALCITY a naše stránky www.realcity.cz patří mezi nejsledovanější realitní 
portály v ČR. Ročně oslovíme více jak 5 milionů čtenářů.

PROFIL
  Kompletní organizační a administrativní podpora 

obchodního oddělení

  Každodenní práce ve fi remních databázích a systémech

  Aktivní telefonická komunikace 
a pravidelná péče o stávající zákazníky

  Vyřizování telefonických objednávek

  Vyhodnocování hovorů a vedení statistik

  Úzká spolupráce s obchodním a servisním oddělením

POŽADUJEME

 Min. sš vždělání

 Výbornou znalost práce na PC (MS o�  ce)

 Komunikativní a příjemné vystupování

  Aktivní přístup k práci a k řešení aktuálních potřeb 
našich zákazníků

 Samostatnost, pečlivost a diskrétnost

  Časovou fl exibilitu – lze i částečný úvazek 
dle aktuálních potřeb zaměstnavatele

  Zkušenost pracovat 
s nastaveným měsíčním plánem výhodou

NABÍZÍME

 Odpovídající platové ohodnocení a benefi ty

 Zaškolení, pravidelné vzdělávání, odborné vedení

 Možnost zapojit se do projektů společnosti

  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi

  Pozici ve stabilním profesionálním a přátelském týmu

  Notebook, telefon

  Možnost seberealizace

ASISTENT/KA
OBCHODU
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Pokud vaše zájmy a zkušenosti odpovídají uvedenému profi lu,
rádi se s vámi setkáme při osobním pohovoru. 
Své strukturované životopisy zasílejte na info@realcity.cz

http://www.realcity.cz
http://mailto:info@realcity.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

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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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
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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: 3 490 000 Kč              tel: 777 730 521

OV 2+KK ZELNICE II, SLAVKOV U BRNA
Novostavba bytu v OV s balkonem,  

CP 47 m2, 3.patro, kolaudace domu 2014,  
nízké měsíční náklady, volné ihned.

 cena: 2 300 000 Kč      tel: 777 730 521

C

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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TEXTOVÁ INZERCE
PRONÁJMY

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.

TIŠNOV, UL. KVĚTNICKÁ
Třída C

www.realcity.cz/rc/DZVN
Pronájem 3+1.CP 75 m²+lodžie+sklep. Dům i byt po
komp. rekonstrukci. Neprůchozí pokoje.Byt plně vy-
baven. Klidná lokalita,parkování před domem.Volné
od 1.12.2017.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 500 Kč/měs.

BRNO - BYSTRC, UL. VEJROSTOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZVM
Pronájem 3+1 s lodžií. 7. NP/8 s výtahem. CP 68 m².
Dům i byt po rekonstrukci.Neprůchozí pokoje 16, 14,
12 m², kuchyň 12 m². Volné 12/2017.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

12 500 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

SLATINA, MIKULČICKÁ
Třída D

www.realcity.cz/rc/DYOH
Prodej velice prostorného a vkusně zrekonstruova-
ného 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.
RK Agil tel.: 736 646 769

3 500 000 Kč

BRNO - VENKOV

LOMNICE U TIŠNOVA
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

HODONÍN

NÁSEDLOVICE, OKRES HODONÍN
Třída G

www.realcity.cz/rc/DSYE
Prodej RD 6+kk se zahradou, Násedlovice, okres Ho-
donín, ZP + nádvoří 330m², pozemek 1011 m², obytná
plocha 186 m² + terasa + sklepy 86 m². Cena k jed-
nání!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 890 000 Kč

OSTATNÍ ČR

ROZESTAVĚNÝ RD 5+1 URČICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZUI
Krajní řadový RD, 2 garáže, okres Prostějov. Dům je
k dokončení, celopodsklepený. Možno i jako dvou-
generační. CP 817 m², terasa.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!

POZEMKY

VYSOKÉ POPOVICE, OKRES
BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/DZNH
Prodej komerčního stav. pozemku,CP 13800 m²,ul.
šíře 120m, hloubka 115m.Od obyt. zóny 150m.Dle
ÚP pro výrobu a skladování.Přístup z hl. cesty.
Možno koupit 1/2.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

950 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 MALOMETRÁŽNÍ BYT
www.realcity.cz/rc/DX6U

Investor shání malometrážní byt kolem centra Brna.
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 BYT 1+1 V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DX6X

Hledáme byt 1+kk nebo 1+1 pro investora s hotovostí
k následnému pronájmu, v Brně.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

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

Hledáte vysněnou nemovitost ke koupi? Svěřte
se profesionálům. Prodáváme stovky nemovitostí
ročně a máme tisíce spokojených klientů. Abso-
lutní TOP RK na Moravě!
COLOSEUM NEMOVITOSTI tel.: 720 212 303

informace v RK

KOMERCE

BRNO, HERŠPICKÁ
Třída C

www.realcity.cz/rc/DZJJ
Pronájem velice zajímavých 2 kancelářských pro-
stor, v budově M-Paláce v 11. patře. Každá z kan-
celáří 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
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZVI
Pronájem obchodního prostoru v samém centru
města na konečné trolejbusové zastávky č. 31. CP 60
m². Přízemní prostor se samostatným vstupem, 2 vý-
lohami do ulice.
RK Agil tel.: 736 646 769

9 000 Kč/měs.

ROUSÍNOV, SUŠILOVO NÁMĚSTÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZJK
Pronájem obchodního – kancelářského - skladova-
cího prostoru v centru města. CP 80 m². Jedná se o
prostor v celku, obdélníkového tvaru. Prostory jsou
ihned VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

10 000 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.

Hledáte
pozemek?

s námi najdete!

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.

BRNO - LESNÁ, UL. DUSÍKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZX1
Pronájem komerčních prostor 145 m² prodejna, 300 -
500 m² pozemku před prodejnou, ul.Dusíkova, Brno
- Lesná. Dosud využíváno prodejcem aut a motorek.
Volné ihned.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

30 000 Kč/měs.
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   HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 

www.realnovostavby.cz  .

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 14 od 30. 10. do 19. 11. 2017

http://www.realnovostavby.cz


AKTUÁLNĚ Z NOVÉ VÝSTAVBY
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Uvažujete o koupi nového bytu? Pak neváhejte a začněte se poohlížet s dostatečným předstihem. Nové byty jsou dnes rozebrány ještě dříve, 

než se vůbec začnou stavět. Taková koupě může přinášet i svá rizika. Poradíme vám, jak postupovat, abyste je eliminovali.

PRŮVODCE KOUPÍ NOVÉHO BYTU 
JAK POSTUPOVAT?

NAJDĚTE SI VHODNÝ PROJEKT,  
KONTAKTUJTE DEVELOPERA
Nejprve je třeba vybrat si správného partnera. Pokud 
máte vyhlédnutou lokalitu a víte, kdo a kdy zde začne sta-
vět, nebojte se developera kontaktovat. A to, i když ještě 
projekt reálně nestojí. Když už budete mít byt jistý, získáte 
i výhodu pohlídat si všechny stavební práce. K tomu vyu-
žijte ideálně stavební dozor z vaší strany. Částka na něj 
vynaložená se vám vrátí. Ten kontroluje zajištění stavby 
dle projektové dokumentace a  dle platných předpisů 
a norem, a vše zaznamenává do stavebního deníku, s je-
hož zápisem vás seznámí.

NAVRHNĚTE SI BYT SAMI
Pokud zahájíte koupi včas, můžete na finální podobě va-
šeho bydlení ledacos ovlivnit v podobě klientských změn 
v samotném projektu. Chcete lepší dveře? Vybrat si dlaž-
bu podle svého? Chcete řešit prostor bytu jinak? V  tuto 
chvíli to nebývá problém.

SHÁNĚJTE INFORMACE
Jak se říká: nekupujte zajíce v pytli. Když stavba ještě není 
realizována, je pouze na vás, abyste si zjistili co nejvíce in-
formací o projaktu i o samotném developerovi a stavební 
firmě, která projekt bude mít na starosti. Prověření deve-
lopera může probíhat tak, že se podíváte na jeho realiza-
ce, proklepnete si jeho závazky, na internetu se podíváte 

do diskuzních fór, na sociálních sítích nahlédnete do sku-
pin, které řeší konkrétní projekty a bydlení v nich. Získá-
te opravdu ucelený obrázek o tom, jaká je pravda. Také 
o stavební firmě si zjistěte recenze podle referencí dřívěj-
ších zákazníků, rovněž můžete zapátrat po hodnoceních 
na diskuzních fórech na  internetu nebo se poptat přímo 
obyvatel jejich předchozích projektů, jak se jim bydlí.

CO ŘEŠIT U LOKALITY
Je třeba si uvědomit, že novostavby jsou zpravidla situo-
vány do nového prostředí – lokality vzdálenější od centra, 
bez zeleně. A tak několik let potrvá, než se vše dostaví, 
než se dobuduje infrastruktura, než okolí vašeho budou-
cího domova bude pěkné a bez možných omezení ze sa-
motné stavby vyplývajících. 

CENA BYTU V RÁMCI DOMU
Myslete na  to, že cena bytu se i  v  rámci jednoho domu 
může velmi lišit byt od bytu. Roli v tomto hrají i orientace 
na světové strany, podlaží, výhled, zahrádka, terasa apod.

NEŽ PODEPÍŠETE SMLOUVU
Před podpisem kupní smlouvy a převodem platby do no-
tářské úschovy či bance trvejte také na  tzv. předjímce 
bytu a  podrobném popsání jeho stavu. Ve  smlouvách, 
které můžete nechat projít i  právníkem z  vaší strany, si 
pečlivě kontrolujte termín předání bytu a také kdy a za ja-
kých podmínek začínají běžet reklamační lhůty.

NA CO SE PTÁT PŘI KOUPI 
NOVOSTAVBY
Zajímat byste se měli vedle 
financování 

-  o pozemky pod budovou 
a v jejím okolí, 

-  o bytovou jednotku a její 
technický stav i právní status,

-  o příslušenství a poplatky 
v bytovém domě, 
společenství vlastníků 
a správce nemovitosti, 

-  o smluvní dokumentaci, 

-  nestyďte se zeptat, zda 
nabízený byt bude skutečně 
bytová jednotka. Stává se 
totiž, že prostory, které se 
nevešly do limitů a norem 
pro hluk a oslunění, jsou 
kolaudovány jako ubytovací 
jednotky, kde v případě 
nutnosti můžete mít i trvalé 
bydliště, anebo ateliéry, 
kam si bydliště nedáte. 
Dejte si na to pozor hlavně 
u podezřele levných bytů 
v přízemí.

Před samotným převzetím bytu 

rozhodně nepodceňujte stav 

odvedených prací. Nespoléhejte se 

na záruční lhůtu. Jakékoli nedodělky 

a nefunkčnosti můžete u nového bytu 

reklamovat a požadovat nápravu, 

ale za určitých podmínek. A to, že 

jde o novostavbu, neznamená, že 

nebudete mít žádnou starost nebo že 

nenajdete žádné závady.

Ano, není to špatný vtip. I když 

kupujete nový byt, může se vám 

stát, že strávíte nějaký čas jeho 

rekonstrukcí. I když jste patrně 

právě proto, abyste nemuseli nic 

řešit a dělat, kupovali novostavbu. 

I výběr bytu můžete konzultovat 

se stavebním znalcem. Ten vám 

jistě poradí vše ohledně dispozice, 

technických řešení, kvality i možných 

závad. A ušetří mnoho případných 

budoucích starostí.

NEŽ PŘEVEZMETE BYT

MOŽNÁ VÁS ČEKÁ REKONSTRUKCE

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

http://www.realcity.cz/magazin
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

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

  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
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Parkovací stání v ceně

Prostorná terasa

Hliníková okna

Podlahové vytápění a rekuperační 
jednotka

Stěrková úprava podlah a stěn

Elektronický zabezpečovací systém

Prémiová sanita Kaldewei  
a Villeroy&Boch

Cena: 7 439 408 Kč

PŘÍSTAVBA ÚSPĚŠNÉHO 
PROJEKTU BYTOVÉHO 

DOMY BARVY
Brno-Lesná, 4+kk, 106,1 m2

Prukaz energetické nárocnostiˇ 

AVelmi úsporná

Úsporná

Vyhovující

Nevyhovující

Nehospodárná

Velmi nehospodárná

Mimorádne nehospodárná

B

C

D

E

F

G

Komfort bytu  
se zázemím domu

Prostorná terasa  
a vlastní zahrádka v ceně

Podlahové vytápění  
a rekuperační jednotka

Exkluzivní sanita Kaldewei  
a Villeroy&Boch

Pohodlné parkování v domě

REZIDENCE CHRLICE PLACE
3+kk, 86,89 m2

LUXUSNÍ BYDLENÍ V BRNĚ I ZA BRNEM
TO JSOU PROJEKTY SPOLEČNOSTI ALL INCLUSIVE DEVELOPMENT

Cena: 5 795 563 Kč

Prukaz energetické nárocnostiˇ 

AVelmi úsporná

Úsporná

Vyhovující

Nevyhovující

Nehospodárná

Velmi nehospodárná

Mimorádne nehospodárná

B

C

D

E

F

G

Vlastní zahrada, garáž  
a parkovací místo v ceně

Pasivní dům (retenční nádrž, kvalitní 
zateplení, el. vytápění a ohřev vody  
v kombinaci s fotovoltaickými panely)

Podlahové vytápění  
a rekuperační jednotka

Exkluzivní sanita Kaldewei  
a Villeroy&Boch

Korkové podlahy Hydrocork
Cena: 6 068 247 Kč

RODINNÉ DOMY ALEA
Říčany u Brna, 4+kk, 136,3 m2

Prukaz energetické nárocnostiˇ 

AVelmi úsporná

Úsporná

Vyhovující

Nevyhovující

Nehospodárná

Velmi nehospodárná

Mimorádne nehospodárná

B

C

D

E

F

G



All Inclusive Development je přední brněnský de-
veloper, který se zaměřuje na exkluzivní solitérní 
projekty, u nichž může plně kontrolovat kvalitu 
a přesnost zpracování. Jejich poznávacím zna-
mením je jedinečná architektura, která jde ruku 
v ruce se špičkovými technologiemi. Parkova-
cí zakladač, výtah přímo do bytu nebo luxusní 
bazén na soukromé zahradě, to jsou nadstan-
dardní prvky All Inclusive Development, která 
mění sny o dokonalém bydlení ve skutečnost. 

ARCHITEKTURA AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Za deset let na realitním trhu si stihla All Inclusive Development vybu-
dovat mezi developery silné postavení. Zatímco v prvních letech nabí-
zela  v průměru  jeden projekt  ročně, aktuálně má v prodeji  hned pět 
prvotřídních projektů v Brně i okolí. V příštím roce navíc plánuje spustit 
další. „Vždycky jsem věděl, že chci dělat věci jinak. Triumvirát složený 
ze stylové architektury, kvalitních materiálů a exkluzivity pro mě byl a je 
od začátku na prvním místě. A to je přesně to, co klienti chtějí a ocení,“ 
říká předseda představenstva Ivor Ševčík.

Aby dosáhla  společnost harmonie mezi  všemi  třemi pilíři,  spojila  své 
síly s talentovanými architekty a předními dodavateli. „All Inclusive De-
velopment klade důraz na precizní dispoziční rozložení, které jde ruku 
v ruce s kvalitou architektonického řešení,“ uvádí architekt Radek Sá-
tora, který se společností aktuálně spolupracuje hned na čtyřech pro-
jektech.  „Současně se pro své projekty nebojí vybrat komplikovanější 
stavební parcely, které ve výsledku nabídnou krásné bydlení. Jako je 
tomu třeba u nájemního rodinného domu v Pisárkách, který bude stát 
ve svažitém terénu,“ dodává. Stejný názor zastává také Ing. Michaela 
Pánková Kopecká, která s firmou spolupracuje na realizaci investičních 
bytů v Brně-Židenicích: „Projekty jsou moderní, a nikdy není upozaděno 
estetické hledisko.“

VYSOKÝ STANDARD BYDLENÍ

V pozadí  nezůstává ani  vybavení  interiérů, na  které  klade společnost 
velký důraz. „Naším cílem není stavět pouhé čtyři stěny, ale skutečné 
domovy. Chceme, aby se klient cítil jako doma od první chvíle, kdy vkročí 
do dveří. Zajistit mu maximální komfort bydlení je pro nás doslova povin-
ností,“ říká Ivor Ševčík. Jeho postoj potvrzuje také Ing. Daniel Obůrka 
z  prémiového  koupelnového  studia Koupelny  pro Brno,  které  dodává 
do projektů sanitu předních výrobců: „Společnost All Inclusive Develop-
ment vnímá, že kvalitní vybavení je jejich vizitkou v přístupu ke klientům. 
Jsou to právě developeři, kteří určují laťku toho, v čem a v jakém pro-
středí lidé žijí, a tak nevědomky formují celou naši společnost.“

To je také směr, kterým se chce společnost ubírat do budoucna. „Kaž-
dý náš projekt je jako dítě, které vychováváte od plenek. A tuto rodinu 
chceme do budoucna stále rozšiřovat, abychom pozvedli standard byd-
lení a nabídli klientům stejně jako doposud služby ,all in one´, ostatně, 
toto poslání máme i v názvu,“ uzavírá Ivor Ševčík.

EXKLUZIVNÍ BYDLENÍ OD SKLEPA PO PŮDU
TO JSOU PROJEKTY ALL INCLUSIVE DEVELOPMENT

Nájemní bydlení Pisárky

Bytový dům Barvy

Bytový dům Židenice

Rezidence Chrlice Place

Rodinné domy ALEA
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NOVOSTAVBY

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
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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, HOŘEJŠÍ

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 krásného RD ve vyhledávané lokalitě Brno-Husovice.
Dům je dvougenerační a je třípodlažní, zahrada s pergolou, 
2 zastřešená parkovací stání. Rekonstrukce 2007.

5 190 000 Kč

2 850 000 Kč

 9 300 000 Kčwww.realcity.cz/rc/DZVH 

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.

10 290 000 Kčwww.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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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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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 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. před-
okenní žaluzie, alarm, topení v podlaze, klimatizace, oplocení, chodníky, terasa, osázená za-
hrada.

RD LINEAR 324  |  4+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 10 990 000 Kč

Samost. Stojící, přízemní RD 4+kk, UP 156 m2, pozemek 950 m2, nadstandardní vybavení: alu 
okna, el. předoken. žaluzie, alarm, klimatizace, oplocení, terénní úpravy, chodníčky, dlažba, 
terasa.

RD HAJANY  |  5+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 11 990 000 Kč

Samost. stojící, přízemní RD 5+kk s dvojgaráží, UP 179 m2, pozemek 880 m2, nadstandardní vybavení: alu okna, el. předoken. žaluzie, alarm, klimatizace, oplocení, terénní úpravy, chodníčky, 
dlažba, terasa.

RD LAGUNA 44  |  4+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 8 900 000 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.

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 nabízí samostatně stojící RD různých typů a dispozic bungalovů 3 až 5+KK, 
s garáží, nadčasovou architekturu, kvalitu RD a výběr pozemků od 600 do 880 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

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
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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

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

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-NOVÝ LÍSKOVEC
www.realcity.cz/rc/DURC

Koncový rohový dům obklopený krásnou zahradou 
467 m2, bazén, krb, UP 300 m2, ZP 115 m2, CP 582 m2, 

garáž, vhodná investice, PENB:G
8 950 000 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

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

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

výhodné místo, sklep, rovina, soukromí, klidná ulice
6 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZMF

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

2x sklep, výhodná poloha PENB: G
7 200 000 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 188 kWh/m2 za rok

6 000 000 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

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, výjimečné výhledy, 

sklep, alarm,  Bydlení PENB: C 91 kWh/m2 za rok.
10 950 000 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

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, investiční 

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

DRÁSOV
www.realcity.cz/rc/DZ7A

Luxusní bungalov, novostavba 5+kk, ZP 302 m2, CP 1528 
m2 + stavba na pozemku o ZP 80 m2. moderní interiér, 

bazén, garáž, alarm, terasa PENB: C 172 kWh/m2 za rok.
16 900 000 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

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 kWh/m2 za rok.

7 300 000 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
10 300 000 Kč
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http://www.realcity.cz/rc/DZIT
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http://www.realcity.cz/rc/DURC
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http://www.realcity.cz/rc/DZMF
http://www.realcity.cz/rc/DZMH
http://www.realcity.cz/rc/DY25
http://www.realcity.cz/rc/DZ77
http://www.realcity.cz/rc/DYNZ
http://www.realcity.cz/rc/DZIS
http://www.realcity.cz/rc/DZ7A
http://www.realcity.cz/rc/DYNY
http://www.realcity.cz/rc/DZMG
http://www.realcity.cz/rc/DTEI
http://tel:+420800888979
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http://mailto:info@ambienten.cz



