
REZIDENCE MILADA - BYDLENÍ S PERSPEKTIVOU
Pro ty, kteří dokáží myslet dopředu. Více na str. 30

OKAMŽITÝ VÝKUP 
BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

!!! VYPLATÍME ZA VÁS !!!
exekuce, dluhy, zástavy, dražby
Zajistíme Vám náhradní bydlení

100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ
HOTOVOST DO 24 HODIN!

VOLEJTE ZDARMA
800 100 455

775 185 005

www.brnenskyzvonec.cz

VOLEJTE ZDARMA 
800 400 237

VAŠE RYZE ČESKÉ 
REALITNÍ CENTRUM 
23 LET ZKUŠENOSTÍ

CHCETE PRODAT
VÁŠ BYT ČI DŮM  
ZA NEJLEPŠÍ CENU?

www.patreal.cz

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 
RODINNÉ VILY 5+kk

www.realcity.cz/rc/E156

u Brněnské přehrady s garáží  
a bazénem. Samostatně stojící dům  

s výhledem do okolních lesů.  
Pozemek 1 161 m2. PENB B.

Více informací na www.bravis.cz, 
nebo tel.: +420 725 811 411.

BRNO A JIŽNÍ MORAVA

předprodej 
zahájen

15 | od 20. 11. do 10. 12. 2017

V Á Š  D L O U H O L E T Ý  P R Ů V O D C E  S V Ě T E M  R E A L I T  W W W . R E A L C I T Y. C Z
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PRODÁME RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST ZA MAXIMÁLNÍ MOŽNOU CENU !!!

Brno_249_04

  

800 400 237

REALITNÍ CENTRUM

Přijedeme k Vám

VOLEJTE 
ZDARMA

www.patreal.cz

 

Riegrova 1, Brno-Královo Pole 612 00

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

facebook.com/patreal.cz

www.patreal.cz

   

 OV 2+1, ul. Vlasty Pittnerové, 2 x balkón, 3 NP/4, CP 
57 m2.  

 Byt 2+1 
BRNO-ŘEČKOVICE 

 www.realcity.cz/rc/  E155 

 3 000 000 Kč  775 764 764   
 08703 

G    

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

 Dům 
BUKOVINKA 

 www.realcity.cz/rc/  DYV8 

 6 800 000 Kč  608 645 164   
 08640 

G

      

 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. 

 Obchodní prostory  Pozemek 
TIŠNOV BABICE U ROSIC 

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

 7 900 000 Kč  700 000 Kč  608 764 166    608 764 166   
   08555  08634 

 Luxusní vila, sam. stoj., garáž pro 2 auta, okrasná zahr. s jezírkem, CP 798 m2. 7 km od Brna. 
 Vila 
  KUŘIM - PODLESÍ 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7V 

 11 990 000 Kč  608 764 166   
   08655 

   

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

 Byt 4+1 
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

 www.realcity.cz/rc/  DYGY 

 3 390 000 Kč  608 764 166   
   08590 

G

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

 Byt 3+1 
   BRNO-ŘEČKOVICE 

 www.realcity.cz/rc/  DVTE 

 3 430 000 Kč  608 645 164   
   08466 

C

   

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

 www.realcity.cz/rc/  DRKF 

 10 200 000 Kč  608 764 166   
 08306 

D

   

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

 Dům 
ŠEBROV-KATEŘINA 

 www.realcity.cz/rc/  DY83 

 6 280 000 Kč  608 764 166   
 08560 

   

 Novostavba 4+1, sam. stoj., garáž, CP 1776 m2, možno 
výběru úprav v interiéru. 15 km od Brna. 

 Dům 
ŠEBROV-KATEŘINA 

 www.realcity.cz/rc/  DY8P 

 5 975 000 Kč  608 764 166   
   08559 

GG

   

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

 Dům 
DUKOVANY 

 www.realcity.cz/rc/  DY82 

 2 750 000 Kč  777 764 160   
 08558 

   

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

 Dům 
NEMOTICE 

 www.realcity.cz/rc/  DYMV 

 850 000 Kč  608 645 164   
   08614 

G G

   

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

 Byt 3+1 
BRNO-ŘEČKOVICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZV6 

 3 300 000 Kč  608 859 992   
 08693 

G    

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

 Byt 3+1 
BRNO-LÍŠEŇ 

 www.realcity.cz/rc/  DZV8 

 3 300 000 Kč  775 764 764   
   08695 

G

   

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

 Dům 
BRNO-ŽIDENICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7T 

 8 300 000 Kč  775 764 765   
   08656 

   

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

 Dům 
ROSICE 

 www.realcity.cz/rc/  DYVB 

 6 490 000 Kč  608 764 166   
   08603 

G G

   

 OV 3+1, ul. Kneslova, cihla, 9.p/10, CP 67 m2, garáž, 
zahrádka, vinný sklípek. 

 Byt 3+1  s garáží
BRNO-ČERNOVICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZIO 

 3 490 000 Kč  775 764 765   
 08667 

E    

 OV 3+1, ul. Uzbecká, 3 NP/8. CP 76 m2, 2x komora, 
balkón, větší typ bytu. 

 Byt  3+1
BRNO-BOHUNICE 

 www.realcity.cz/rc/  E16Q 

 3 300 000 Kč  775 764 764   

G

C

   

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

 Dům 
LAŽANY 

 www.realcity.cz/rc/  DZV3 

 4 500 000 Kč  608 764 166   
 08680 

G    

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

 Dům 
IVANČICE-NĚMČICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZV4 

 4 270 000 Kč  777 764 160   
 08684 

G

   

 Penzion s kap. 48 lůžek,restaurace,sál,zahr. s přír. 
koup. jezírkem, CP 3 055 m2,35 km od Brna.  

 Pension 
BEDŘICHOV 

 www.realcity.cz/rc/  DZV5 

 28 600 000 Kč  608 859 992   
 08688 

   

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

 Obchodní prostory 
BRNO-ŽABOVŘESKY 

 www.realcity.cz/rc/  DZ7U 

 9 500 000 Kč  775 764 765   
   08657 

G G
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•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu BRNO-STŘED, ŽIDENICE-   

JULIÁNOV-KOHOUTOVICE-BOHUNICE-MODŘICE-CHRLICE-KUŘIM

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

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

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

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

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

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

Janette KLÍČNÍKOVÁ

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

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

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

KRÁLOVO POLE-ŽABOVŘESKY-ŠTÝŘICE-KUŘIM-KAMENNÝ VRCH 

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

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

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

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

•   Celoročně obyvatelnou chatu Tišnovsko, Blanensko, jižní Morava

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

Jaroslav ŠLEZINGR

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

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

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

ADAMOV-IVANČICE-ROUSÍNOV-VYŠKOV-ROSICE-HRUŠOVANY-RAJHRAD  

•   Hledáme velkometrážní nadstandardní bytové jednotky v Brně nad 100 m2

•   RD, vily ve vyšších cenových relacích v Kr. Poli, Řečkovicích, Medlánkách, Komíně, 

Žabovřeskách, Jundrově, Černých Polích, Masarykově čtvrti              

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

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

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu, ŘEČKOVICE-MEDLÁNKY-

KRÁLOVO POLE-ŽABOVŘESKY-LESNÁ-BYSTRC-ŽEBĚTÍN

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

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

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

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

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

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

Regina TOMÁŠKOVÁ

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

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

JUNDROV–ŽEBĚTÍN-ŠLAPANICE-BOSONOHY-OSTOPOVICE-POPŮVKY

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

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

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

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

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

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

„Když se chce, všechno jde.“

Markéta OTOVÁ

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

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu SLATINA-LÍŠEŇ-VINOHRADY-

HUSOVICE-KAMENNÝ VRCH-STARÝ LÍSKOVEC-NOVÝ LÍSKOVEC

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

•   RD i před rekonstrukcí kdekoliv do 50 km od Brna do 3 mil. Kč

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

•   Hledám RD ideálně Brno-jih, zahrada, soukromí, do 6,5 mil. Kč

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

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

„Zrozena k jízdě.”

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

Ing. Pavlína HOJECKÁ

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

Jiří ŠMÍDEK

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

facebook.com/patreal.cz
www.patreal.cz
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Ul. Fričova, celková plocha 49,84 m2. Krásný 
byt se dvěma lodžiemi, vybaven nábytkem. 
Volný ihned. Klíče v RK. 

Cena: 13 000 Kč / měsíc

PRONÁJEM BYTU 2+1,  BRNO-ŽABOVŘESKY

G

JIŽ OD ROKU 1999 JSME VÁŠ 
SPOLEHLIVÝ PARTNER NA REALITNÍM TRHU 

GARANCE BEZPEČNÉHO OBCHODU

Nabízíme Vám atraktivní nemovitost, která se nachází na ulici Pellicova. Jedná se o vzácný, pa-
mátkově chráněný objekt, který původně sloužil jako vinařské hospodářství. Do současné doby 
objekt prošel důkladnou a odbornou rekonstrukcí s tím, že v této chvíli probíhají dokončující práce 
rekonstrukce na obytném podkroví domu. Tento pozdně barokní objekt byl vybudován v mírném 
svahu. Jedná se o dům řadový/koncový o 2NP a 1PP. Jeho součástí je byt 2+kk, dvě garsoniéry v 
podkroví, prostorný ateliér, zimní zahrada, venkovní terasa a terasovitá zahrada s altánem. Celková 
plocha činí 405 m2, z toho zastavěná plocha 221 m2. Užitná plocha je cca 230 m2.

Cena: Rádi Vám sdělíme na vyžádání. 

PRODEJ VYJÍMEČNÉHO MĚSTSKÉHO DOMU S VINNÝM SKLEPEM A ZAHRADOU V BRNĚ

Ul. Kosmonautů, celková plocha 45 m2 a krás-
ná zasklená lodžie s výhledem do přírody. Byt 
je volný ihned. Klíče v RK.

Cena: 2 199 000 Kč

PRODEJ DB 2+KK, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Přenechání nájmu na Kraví Hoře. CP cca 200 
m2 s vlastní dřevěnou chatkou. Volné ihned, 
klíče v RK. 

Cena: 159 000 Kč

ZAHRADA, BRNO-VEVEŘÍ

G G

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

Cena: 295 000 Kč

RD / CHALUPA 2+KK, RADOTICE

G

Okres Brno – venkov. CP 2 710 m2, uliční šíře 
26,4 m. Vhodný k výstavbě více RD, IS na hra-
nici pozemku.

Cena: 3 200 Kč / m2

STAVEBNÍ POZEMEK MORAVANY 

Starý Lískovec, ul. Dunajská. CP 46 m2 +  
lodžie, 7NP, zděné jádro. Byt je volný ihned, 
Klíče v RK! 

Cena: 2 490 000 Kč

PRODEJ OV 2+KK, BRNO 

Ul. Svatoplukova. CP 79 m2 + balkón. Pěkný 
cihlový byt, volný od 1. 12. 2017, prohlídky mož-
né kdykoliv.

Cena: 14 000 Kč / měsíc

PRONÁJEM BYTU 3+KK, BRNO 

G

Soběšice, ul. Útěchovská. Krásný, cihlový byt, 
novostavba o CP 73 m2  v blízkosti lesa. Volné 
ihned, klíče v RK!

Cena: 13 500 Kč / měsíc

PRONÁJEM BYTU 3+KK, BRNO 

G G

Hledáte bydlení, či vhodnou investiční příležitost v jedné z trvale nejvyhledávanějších lokalit měs-
ta? Nabízíme Vám novostavbu cihlového, bezb. bytu v OV 1+kk o CP 47,98 m2 na ul. Mojmírovo 
náměstí. V bytě jsou velmi nízké měsíční náklady. Prohlídky jsou možné kdykoliv, dle dohody.

Cena: 2 990 000 Kč

PRODEJ BEZBARIÉROVÉHO BYTU OV 1+KK, BRNO-KRÁLOVO POLE

Nádherný, bezbariérový byt, v bytovém domě s výtahem v samotném centru města Brna, pouhé  
3 min. chůze od hlavního nádraží. CP 120m2 + terasa 14m2, přístupná ze dvou pokojů. Měsíční 
náklady cca 5 000 Kč. Možno přikoupit garážové stání v domě. Prohlídky kdykoliv. Klíče v RK.

Cena: 5 490 000 Kč

PRODEJ CIHLOVÉ NOVOSTAVBY BYTU OV 3+1 S TERASOU O CP 120 M2, BRNO-STŘED

VIDEOPROHLÍDKA VIDEOPROHLÍDKA

VIDEOPROHLÍDKA

G G

Cca 3 km od Znojma. Jedná se o rodinný dům 3+1 s vjezdem a průjezdem na pozemek a s velkou 
zahradou, dílnou a venkovním posezením. CP 1 229 m2 z toho ZP 428 m2, užitná plocha cca 130 m2. 
Dům je ihned obyvatelný, celý oplocený. Uvolnění je možné ihned, klíče v RK.

Cena: 1 290 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ RODINNÉHO DOMU S VJEZDEM, MICMANICE/STRACHOTICE  

Okres Břeclav. Celková plocha činí 330 m2. Dům se nachází na ulici Zámečnická. Dům je po rekon-
strukci vhodný jednak k trvalému bydlení nebo by mohl sloužit i jako pěkná chalupa pro relaxaci.  
Součástí domu jsou i hospodářská stavení. Dům je volný ihned, klíče v RK.

Cena: 790 000 Kč

PRODEJ RODINNÉHO DOMU / CHALUPY / POZEMKU 2+1 DRNHOLEC

G G

SPOJTE SE S NÁMI, PRODÁME I VAŠI NEMOVITOST! VOLEJTE 774 883 300

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

Cena: 350 000 Kč

CHATA, KOSTELEC NAD ORLICÍ

G

Okr. Vyškov. Dům je ihned obyvatelný o CP 
263 m2, z toho ZP 114 m2. Volný ihned, klíče 
v RK.

Cena: 499 000 Kč

RD 3+1, DĚTKOVICE

G

http://tel:774883300


Pronájem velmi pěkných, reprezentativních 
prostor na ul. Hlinky o CP 80 m2. Vhodné pro 
ordinace ale i jako sídlo firmy. Volné ihned.

Cena: 15 000 Kč / měsíc

PRONÁJEM EXKLUSIVNÍCH PROSTOR, BRNO 

Pěkná klim. kancelář nacházející se v adminis-
trativní budově v Brně na ulici Lazaretní. Volná 
ihned, možnost pronájmu parkovacího stání.  

Cena: 5 688 Kč / měsíc

PRONÁJEM KANCELÁŘE O CP 31,4 M2

Nebytové prostory v 1. NP v centru Brna na ul. 
Václavská. Možnost vybudování posilovny, re-
staurace, čajovny, tělocvičny atd..  Volné ihned. 

Cena: 14 900 Kč / měsíc

PRONÁJEM PROSTOR O CP 548 M2

Vážení čtenáři, dovolte mi Vás krátce informovat o  současné situaci 
na trhu nemovitostí, zejména o cenách bytů v Brně.

V letošním roce stále přetrvává situace, kdy poptávka po bytech pře-
vyšuje jejich nabídku. Požadavky poptávajících klientů trh nestíhá 
uspokojovat, což má za následek především růst cen bytů ve všech 
lokalitách Brna. 

Důvodů proč se tak děje je více. Město Brno stále nemá vyhovující 
územní plán, který by aktivně podporoval výstavbu nového bydlení, 
jenž byl vyvolán nízkými cenami hypoték a  dobrou ekonomickou si-
tuací naší země. Byty v Brně začaly výrazně zdražovat po zrušení ak-
tualizace územního plánu před dvěma lety, což způsobilo, že stavitelé 
tak nemohli stavět nové byty, a proto nebylo možné uspokojit vysokou 
poptávku. Z bytů se tak ihned stalo nedostatkové zboží. 

Aktuálně vychází v  Brně průměrná cena za  metr čtvereční kolem 
59 000 Kč (pro srovnání v Praze již překonává současná cena hranici 
70 000 Kč). V porovnání s loňským rokem jde o téměř 9% nárůst. Do-
minantní pozici si z hlediska četnosti prodeje stále drží starší bytové 
jednotky, kterých je na trhu samozřejmě nejvíce a jejich cena oproti no-
vým bytům rychle vzrostla, zejména u těch malometrážních, až o 40 %.

Současně však rostou ceny pronájmů, a to oproti loňskému roku o více 
než 4 %. Průměrně tak v  Brně za  pronájem jednopokojového bytu 
ve středu města zaplatíme měsíčně kolem 11 000 Kč, mimo centrum 
pak zhruba 9 000 Kč. 

Současný stav se však ani v nejbližší době zřejmě nijak zásadně měnit 
nebude. Trh zatím stále hladový po bytech, postupně mírně zdražují hy-
poteční úvěry a klienti od bank již nemají možnost získat hypotéku se 
zástavní hodnotou nemovitosti nad 90 %. Nesmíme také zapomenout, 
že kupující nyní hradí také daň z nabytí nemovitosti. 

Pokud  jste právě Vy v situaci, že hledáte nebo prodáváte, či pronají-
máte nemovitost, budeme rádi, když se obrátíte na naše certifikované 
makléře, kteří jsou připraveni poskytnout Vám komplexní služby, které 
naše společnost nabízí. 

Na trhu jsme již od roku 1999. Naši klienti se k nám s důvěrou vrací, 
čehož si nesmírně vážíme a budeme rádi, když i Vy se k nám přidáte.

S úctou Michaela Šopík Macková 
jednatel společnosti

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ REALITNÍ SERVIS  
PRODÁVAJÍCÍ KLIENTI MAJÍ NAŠE SLUŽBY ZDARMA 
VYKOUPÍME I VAŠI NEMOVITOST, MŮŽE BÝT I ZADLUŽENÁ 
NEBO I V EXEKUCI | VOLEJTE 774 883 300

DALŠÍ INFORMACE A KOMPLETNÍ NABÍDKU NALEZNETE NA WWW.CREDOREAL.CZ

Pronájem parkovacího stání v  samém centru 
Brna na  ulici Václavská. Možno pronajmout  
i více stání.  

Cena: 1 000 Kč / měsíc + DPH

PARKOVACÍ STÁNÍ, BRNO-STŘED

Pronájem skl. prostor s  posuvným regálovým 
systémem o  CP 15,8 m2 v  Brně-Židenicích. 
Vhodné například jako archív. Volné ihned.

Cena: 2 054 Kč / měsíc

PRONÁJEM SKLADOVACÍCH PROSTOR 

G

Ul. Dolní Valy. Ojedinělá nabídka prodeje RD, 2 byt. 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

RODINNÝ DŮM 5+1 A 1+1, UHERSKÝ BROD

VIDEOPROHLÍDKAG

Celé patro o CP cca 412 m2, polovina CP cca 200 m2. Nově zrekonstr., krásné prostory s klimatizací, na pat-
ře serverovna. Možno výběru podl. krytin, vybavení kanceláří, možno i bez vybavení. K prostoru pronajmout 
několik park. míst (dvě park. místa již v ceně ). Vhodné jako sídlo firmy, možno pronajmout i zvlášť.  

Cena: 25 000 Kč / měsíčně

PRONÁJEM POLOVINY NEBO CELÉHO PATRA NOVÝCH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V BRNĚ

G

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

Cena: Na vyžádání

PRONÁJEM LUXUSNÍCH KANCELÁŘÍ

Pronájem nebyt. prostor na ulici Hybešova. Vel-
kou výhodou je členitost místností a  možnost 
vybudování samostatných salónků, či provozů. 

Cena: 60 000 Kč / měsíc

RESTAURACE O CP 275 M2 V BRNĚ 

AKTUÁLNÍ SITUACE TRHU S BYTY V BRNĚ

A G

Hezká, klimatizovaná kancelář vhodná pro 
menší firmu o CP 15,3 m2. Možnost pronajmutí 
zasedací místnosti v domě. Volné ihned. 

Cena: 2 763 Kč / měsíc

PRONÁJEM KANCELÁŘE V ŽIDENICÍCH 

G G GG

Řečkovice. CP 550 m2. Plně vybavená restau-
race s letní zahrádkou, na níž je gril a udírna. 
Možnost ihned užívat. 

Cena: 40 000 Kč / měsíc

PRONÁJEM KRÁSNÉ RESTAURACE, BRNO

G

Pronájem nebytového prostoru v centru Brna, 
v prvním PP nájemního domu. Vhodné k provo-
zu baru nebo pivnice. Volné ihned, klíče v RK.

Cena: 15 000 Kč / měsíc

PRONÁJEM NEBYT. PROSTOR O CP 150 M2

G

Černovice. Klimatizovaná kancelář o CP 17,6 m2  
s vlastním zabezpečením a malou lodžií. K pro-
nájmu i park. stání. Volné ihned.  

Cena: 2 800 Kč / m2 / rok

PRONÁJEM NOVOSTAVBY KANCELÁŘE 

Ul. Václavská, CP 460 m2. Vhodné jako reprez. 
prodejna, dříve prodejna nábytku. Sklad o CP 
100 m2 a sam. prodejna o 360m2. Volné ihned. 

Cena: 50 000 Kč / měsíc

OBCHODNÍ PROSTORY V BRNĚ 

GG

http://tel:774883300
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významných asociací

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

N/RSB/16735/17 3 500 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+1, BRNO - JULIÁNOV

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

N/RSB/16692/17 2 990 000 Kč

RODINNÝ DŮM, VELATICE

• luxusní střešní byt o výměře 187 m² vč. teras v OV • výjimečný 
byt se samostatným vstupem, bezpečnostní dveře • centrální 
vysavač, dvě terasy a lodžie s výhledem na přehradu

N/RSB/16512/17 info v RK

PRODEJ BYTU 4+KK, BRNO - BYSTRC

• 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

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

N/RSB/16099/16 3 590 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PŘIBICE

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

N/RSB/16326/17 1 695 000 Kč

RODINNÝ DŮM, OLOMUČANY

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

N/RSB/15825/16 5 800 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MĚLČANY

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

N/RSB/16682/17 1 795 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MORAVSKÁ CHRASTOVÁ

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

N/RSB/16344/17 2 595 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PUSTIMĚŘ

• 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 3 090 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - BYSTRC

• moderní byt 76 m² vč. balkonu v OV • prostorný byt lze jednoduchou úpravou přebudovat na dispozici 2+1 • vlastní plynový kotel pro 
vytápění a ohřev vody • čtyřpatrový cihlový dům po revitalizaci v klidné lokalitě • nízké měsíční náklady

N/RSB/16641/17 3 990 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO - ČERNOVICE

• pěkný rodinný dům 2+1 s uzavřeným dvorem • stylová nemovitost je ve velmi dobrém stavu a náleží k ní hospodářská stavba • možnost 
rozšíření o půdní vestavbu • vhodné pro celoroční rekreaci nebo trvalé bydlení • krásná vinařská oblast u Novomlýnských nádrží

N/RSB/16710/17 2 190 000 Kč

RODINNÝ DŮM, STRACHOTÍN

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

N/RSB/16452/17 8 490 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - PISÁRKY

• jedinečná nemovitost s velkým pozemkem a vlastním rybníkem • krásná lesnatá lokalita v hornatém údolí Chřibů • nadstandardní dům 
je vhodný k trvalému bydlení i k celoroční rekreaci • prodej vč. stylového vybavení, historická krbová kamna

N/RSB/15081/16 9 950 000 Kč

DŮM SRUBOVÉHO TYPU, SALAŠ U VELEHRADU
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cihlový bezbariérový byt 29,1 m² v OV • byt se nachází na 
ul. Zderadova a je vhodný k investici • moderní dům s výtahem 
10 minut chůze od centra města • volný ihned

N/RSB/16806/17 1 790 000 Kč

PRODEJ BYTU 1+KK, BRNO - STŘED

C

Neplatíte 
provizi

http://www.realspektrum.cz
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významných asociací

• částečně podsklepená rekreační chata s vlastním pozemkem 
o výměře 684 m² • dobrý stav s možností okamžitého užívání
• vhodné pro víkendovou rekreaci v blízkosti Brna

N/RSB/16764/17 590 000 Kč

REKREAČNÍ CHATA, LELEKOVICE

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

N/RSB/15855/16 995 000 Kč

CHALUPA, NEDVĚZÍ U POLIČKY

• zděná, podsklepená rekreační chata v krásném lesnatém prostředí v těsné blízkosti Přírodního parku Bobrava • celoročně obyvatelná 
chata s obytným podkrovím je ve výborném stavu • na větším oploceném pozemku (1 758 m²) se nachází množství ovocných stromů

N/RSB/16798/17 1 750 000 Kč

ZDĚNÁ CHATA, OSTOPOVICE

G G C

Cena: info v RK www.domyvranov.cz

•  třípodlažní moderní domy 4+kk s vlastní garáží 
•  užitná plocha 186 m², pozemky 218 m² až 220 m²
•  prostorný obývací pokoj se vstupem na terasu

•  krásná lesnatá lokalita jen 15 minut jízdy z Brna
•  jen 12 km severně od Brna, dostupnost MHD
•  v blízkosti mateřské a základní školy

Rodinné domy Vranov u Brna
BBZKOLAUDOVÁNO

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

AC Real, s. r. o.

Allrisk reality & finance s.r.o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

BRAVIS REALITY s. r. o.

Brněnská pole, a.s.

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

CREDO REAL, s.r.o.

EMBRA s.r.o.

Chateau Marco, s.r.o.

IMOS facility, a.s.

IMPERA styl, a.s.

Investice cz, a.s.

LEDERER reality s.r.o.

MIG s.r.o.

MP CZECH real

NEUMANN bytový dům a.s.

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.

Stavos Brno, a.s.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Unicareal 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.

Míváte při pohledu na strop 
nutkání, že by si zasloužil 
vaši péči? Nehezké nerovnosti, 
ošklivé spáry, strop už dávno 
ztratil lesk a zdobí ho pouze 
zastaralá špína? Ale dost 
možná jen toužíte po změně  
a zútulnění pokoje. Je na čase 
dát se do renovace!

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

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O RENOVACI STROPU

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


PŘEMÝŠLEJTE, NEŽ UVĚŘÍTE SLIBŮM  
O NEJVYŠŠÍ NABÍDCE. JE TO OPRAVDU CESTA,  
KTEROU SE CHCETE DÁT? 
Pokud oslovíte realitní kancelář s dotazem na  reálnou pro-

dejní cenu, logicky očekáváte takový návrh, se kterým by 

vaše nemovitosti byla na trhu v daném čase a lokalitě kon-

kurenceschopná a  našla rychle svého kupce. Avšak stále 

častěji se setkáte s přístupem, kdy je vám přislíbena prodejní 

cena nemovitosti i o 25 % vyšší, než je skutečnost. A proto-

že představa je to líbivá, objeví se nabídka vaší nemovitosti 

rychle v  inzerci, ale jako zcela předražená a  prakticky ne-

prodejná. Takto se pak na trhu prezentuje i několik měsíců 

a většinou bez reakce potenciálních zájemců, kteří ji začali 

vnímat jako neatraktivní. 

Čas běží a ta stejná realitní kancelář, která na začátku slibo-

vala prodej za zdánlivě výhodnou, ale přemrštěnou cenu, se 

vás nyní snaží přimět ke  snižování a  opakovaným slevám. 

Důvod je přece jasný, nízký nebo nulový zájem ze strany bu-

doucích kupujících. Realitní trh má ale svá pravidla a z vaší 

dlouhodobě prezentované a předražené nemovitosti k pro-

deji se po čase stala „profláknutá a nedůvěryhodná nabídka“.  

Po opakovaném zlevňování se nakonec prodá, ale paradox-

ně za méně peněž, než by byla původní, správně stanovená 

prodejní cena. 

Z letité praxe víme, že nejvyšší zájem je při prvotním zařazení 

nemovitosti do nabídky realitní kanceláře. Proto cena odpo-

vídající reálné kupní ceně musí být citlivě nastavena tak, aby 

nedošlo k cenové dehonestaci nemovitosti výše uvedeným 

způsobem.  

OVĚŘTE SI SERIÓZNOST A TRADICI  
REALITNÍCH KANCELÁŘÍ A VYBERTE SI JEN JEDNU
Když už jako prodávající vyřešíte starosti s cenou, přemýšlí-

te, komu svůj těžce nabytý nemovitý majetek svěřit do péče. 

Přímo se podbízí řešení, že čím více kanceláří vám nabídne 

své služby a vy jich využijete, tím více klientů přilákáte a mů-

žete s cenou ještě licitovat. Zkuste to a s největší pravděpo-

dobností dopadnete, jako je popsáno výše. Ano prodáte, ale 

za  dlouho a  nakonec pod cenou. Zájemců o  vaši nemovi-

tost je omezená skupina. Pokud se na ně xkrát bude hrnout 

jedna (právě ta vaše nemovitost) prezentovaná na stejných 

realitních portálech (protože i  jich je omezený počet, tedy 

těch opravdu navštěvovaných), případně v  dalších médiích 

a pokaždé s jinými informacemi, dokonce i s různou prodejní 

cenou ( jedna RK inzeruje včetně provize, jedna bez provize, 

jedna včetně poplatků a daní, jedna pouze s daní z nabytí 

atd.), okamžitě ztratí seriózní zájemce a touhu nemovitost na-

vštívit, natož ji koupit. Dalším minusem je fakt, že ani pro na-

bízející realitní kanceláře není taková zakázka motivací, kvůli 

které by podřídily svůj čas, finance a  inzertní prostor. Proč? 

Aby nakonec provizi a finance na reálně vynaložené náklady 

inkasovala jiná kancelář?  

PODLE ČEHO POZNAT SOLIDNÍ REALITKU?

První, co člověka napadne, jsou reference. Inu, jak už to 

v naší kotlině chodí, často mohou býti smyšlené. Často ne-

jsou žádné a od takových ruce pryč! Čtěte prosím důkladně. 

Pokud si nejste jisti, zjistěte, jak vaši favoriti fungují. Všechny 

informace byste měli nalézt na jejich konkrétních webových 

stránkách (nabídka služeb, popis procesu a  další poraden-

ství). Ani tehdy ještě nejste přesvědčeni? Pak se podívejte 

na  působnost a  historii realitní kanceláře. Další velkou ná-

povědou, která je garancí serióznosti, je realitní makléř 

ZAMĚSTNANEC, který jakožto odpovědný společnosti, pro 

kterou pracuje, a tudíž i odpovědný vyšším instancím (např. 

Asociaci realitních kanceláří), je pro svou reputaci i pro svůj 

zisk maximálně motivován. Ačkoli vás to ani ve snu nenapad-

lo, pátrejte i po způsobu činnosti vašeho makléře, případně 

po  způsobu fungování vytipované kanceláře, kterou také 

osobně navštivte a  zjistěte, jak na  vás prostředí a  zaměst-

nanci působí.

UZAVŘENÍ EXKLUZIVNÍ SMLOUVY

Výsledkem celého tohoto procesu by měla být jednoduchá, 

vás ochraňující Smlouva o  výhradním zastoupení, kde veš-

keré své zjištěné skutečnosti realizujete s  vaším favoritem 

a stvrdíte si písemně. Pro vás je exkluzivní smlouva garan-

cí služeb a  pro vámi vybranou realitní kancelář závazkem. 

Seriózní realitní kancelář se s vámi ráda na konkrétnostech 

ve smlouvě domluví a všechny připomínky bude brát napros-

to vážně. I tady je zapotřebí pohlídat si jednoduchost a pojetí 

smlouvy, kde jsou oboustranné povinnosti. Tedy i povinnosti 

vaše a zprostředkovatele. Taková kancelář pak musí praco-

vat a  vyvíjet maximální činnost pro prodej vaší nemovitosti 

podle podmínek vzájemně sjednaných.  Vy budete mít jisto-

tu, že se vyhnete strastem, které naopak doprovázejí nejistý 

prodej bez realitní kanceláře či dokonce přes několik realit-

ních zprostředkovatelů.

„Ty ceny nemovitostí jsou dnes naprosto hroz-
né!“ Pomyslíte si, jakmile se podíváte na někte-
rý z  inzertních serverů, kde se objevují denně 
nové a nové nabídky bytů, domů i ostatních re-
alit. A následuje myšlenka: „Proč?“ Máte za  to, 
že ceny nemovitostí určují realitní makléři? Na   
každém šprochu pravdy trochu. Jedná se totiž 
o častý jev, kterým si nepříliš solidní realitní kan-
celáře snaží získat do své nabídky cokoliv, co se 
prodat dá. Přáním každého prodávajícího je pře-
ce dostat tu nejvyšší možnou cenu. Toho často 
využijí podvodní zprostředkovatelé, nepoctivé 
kanceláře a pod lákavým slibem či iluzí vysoké, 
ale nereálné prodejní ceny si s majitelem nemo-
vitosti smluví tzn. exkluzivitu.

PŘEDSTAVUJEME

Brněnské realitní centrum PATREAL 
s.r.o. působí na  místním realitním 
trhu úctyhodných 23 let. Je řádným 
členem Asociace realitních kanceláří 
ČR. Filozofie společnosti je založena 
na  individuálním přístupu ke  kaž-
dému klientovi s  cílem poskytnout 
klientům kompletní servis včetně 
finančního a  právního poradenství 
na  profesionální úrovni. Kromě kla-
sických služeb realitní kanceláře 
týkající se prodeje, koupě nebo pro-
nájmu se úzce zabývá i výkupem ne-
movitostí v exekuci a správou nemo-
vitostí.  Společnost PATREAL s.r.o. se 
kromě poskytování realitních služeb 
věnuje také vlastním charitativním 
akcím, kterými podporuje lokální ne-
ziskové organizace a mladé sportov-
ce nebo odměňuje své klienty ces-
tou na jejich vysněnou dovolenou.  

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

NEMĚJTE STRACH Z EXKLUZIVNÍ SMLOUVY, 
BOJTE SE JEN ŠPATNĚ VYBRANÉ REALITNÍ KANCELÁŘE
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Jaroslava Wiszová
jednatelka společnosti

PATREAL S.R.O.
Riegrova 1378/1
612 00 Brno-Královo Pole

tel.:  +420 800 400 237
 +420 541 245 579

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

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.patreal.cz
http://tel:+420800400237
http://tel:+420541245579
http://mailto:patreal@patreal.cz


TIP GRAND REALCITY

VŠE ZAČÍNÁ LOKALITOU
Nový nebo starý, všechno začíná u lokality. Vždy si do-
předu zjistěte, jaké možnosti lokalita nabízí. Jaká je zde 
dopravní obslužnost i občanská vybavenost. U starší zá-
stavby to bývá jednodušší. Většinou jde o lokality, které 
již vybudovanou infrastrukturu mají. 

PARKOVÁNÍ ČASTÝ PROBLÉM
Horší to může být třeba s parkováním. Problém nastává 
také u panelových domů na nerevitalizovaných sídlištích. 
I  tam je parkování zpravidla velký problém. Pokud vás 
tohle netrápí, protože všude dojedete MHD, pak není co 
řešit.

SOUSEDÉ A OKOLNÍ HLUK
Další otázkou jsou sousedé. Je dobré se trochu poroz-
hlédnout a také se poptat lidí, kteří v domě bydlí. S kým 
je tu problém, kdo se chová nestandardně, jak je to tu 
s  majiteli domácích mazlíčků a  zda se zvířata chovají 
slušně. Hlučnost byste měli řešit rovněž. Zaposlouchejte 
se, zda vám v místě nevadí hluk z ulice. Prozkoumejte 
výhled do okolí i volnočasové možnosti. Orientace bytu 
i jednotlivých místností vám také hodně napoví o tom, jak 
se vám v bytě bude následně žít. Nachází se byt na frek-
ventovaném místě? Jaký je tu noční život? Jezdí MHD 
pravidelně i  v  noci? To jsou všechno otázky, na  které 
byste měli znát odpověď. A to i v případě, že kupujete 
byt na investici.

TECHNICKÝ STAV BYTU
Je jasné, že staré byty bývaly koncipovány jinak, než jak 
jsme zvyklí dnes. Často mají vysoké stropy, netypická 
okna, staré dřevěné podlahy… Rekonstrukce tak bývá 
častým následným krokem ihned po koupi. Jednak s ní 

musíte počítat finančně, ale zároveň i  časově. Nebude 
asi možné se ihned nastěhovat, pokud to nebudete chtít 
řešit za pochodu či později.

ZÁSADNÍ ZMĚNY NEJDOU VŽDY
I  když se starší byt dá hodně změnit, velké zásahy 
do  konstrukce většinou nejsou možné. Důvodem jsou 
zpravidla překážející nosné zdi, se kterými nic neudělá-
te. Stejně tak, pokud je dům v ochraně památkářů, bude 
problém přesvědčit je o změně. Přesto něco jde, za do-
držení pravidel, která jsou přísně stanovena.

STARŠÍ BYT A ZDRAVÍ
Na zdraví se při koupi nemovitosti často zapomíná. U no-
vostaveb se hodně řeší kondenzace par, možnost výsky-
tu plísní, výskyt stavebních chemikálií… Ale, ani do sta-
rých zdí nevidíte. A tak nemůžete odhadnout, jaké byly 
při stavbě použité materiály, natož jestli nejsou zdraví ne-
bezpečné. Určitě je dobré pozvat si odborníka, nechat si 
dohledat podrobnou dokumentaci k domu i bytu a ne-
chat vše posoudit stavebním specialistou. Ano, všechno 
něco stojí, ale koupě bytu je dostatečně drahá záleži-
tost na to, abyste zanedbáním těchto věcí koupili zajíce 
v pytli. Pokud jste již starší byt zakoupili, nezapomínejte 
zde také větrat. Dělá se to kvůli vlhkosti ze zateplení, ale 
také kvůlu případnému výskytu radonu.

PROZKOUMEJTE PRÁVNÍ STAV NEMOVITOSTI
V neposlední řadě věnujte pozornost právnímu stavu ne-
movitosti. Zaměřte se na věcná břemna, exekuce i sku-
tečné majitele nemovitosti.

KOUPĚ STARŠÍHO BYTU 
JAK BYSTE SI MĚLI POČÍNAT?
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1.   Sledujte, v jakém stavu je 
střecha domu.

2.  Zkontrolujte potrubí rozvodů 
vody tzv. stoupaček.

3.  Podívejte se, zda se v bytě 
nevyskytuje vlhkost, plíseň 
apod. (Stopy po vlhkosti 
objevíte snadno kolem oken 
a u stropů.)

4.  Ověřte si, zda má byt 
dostatečnou akustickou izolaci. 
Zjistíte to snadno tak, že je/
není slyšet každé spláchnutí, 
dupot nebo hlasy. 

5.  Zapněte více spotřebičů 
naráz. Funguje vše, jak má? 
Nevyhazují se pojistky? 

Makléře nebo případně majitele 
bytu se rozhodně zeptejte 
na provozní náklady spojené 
s bytem. I když majitelé mohou 
spotřebovat podstatně méně 
nebo více než vaše rodina, je 
to jistý ukazatel. Z čísel se dá 
ledascos odvodit. Také se z nich 
dá odhadnout výše záloh pro 
první rok provozu. Určitě se také 
informujte na poplatky spojené 
s provozem a správou domu, jako 
je úklid společných prostor nebo 
příspěvky do fondu oprav apod.

KTERÉ VADY ODHALÍTE SAMI

ZJISTĚTE SI PROVOZNÍ NÁKLADY

VÝHODY KOUPĚ STARŠÍHO BYTU
Je jasné, že koupě staršího bytu 

může mít celou řadu výhod. Které 

to jsou?

1.  Starší byty se často nachází 

v centru velkých měst, neboť 

zde není možná nová výstavba.

2.  Další z výhod je cena.  Starší 

nemovitost bývá i výrazně 

levnější než byt v nové zástavbě. 

Řádově jde o statisíce a mnohdy 

o miliony. 

3.  Můžete si jej přetvořit s pomocí 

rekonstrukce k obrazu svému. 

Nový byt, který už je ve stádiu 

rozestavěnosti nebo dokonce 

hotový, už se nikomu moc měnit 

nechce. S dispozicemi to bývá 

navíc mnohem horší. 

Novostaveb zejména ve velkých městech ubývá. Těch cenově dostupných je na trhu ještě méně. A tak nezbývá, než se vydat 
hledat byt starší. Co všechno by vám nemělo při jeho koupi uniknout?





VIDEO

Byt 2+1
Pěkný byt po rekonstrukci, ul.Viniční, 2.NP/3, krbová 
kamna,  další prostory v suterénu, UP: 74 m2.

CIHLOVÝ BYT 2+1 ŽIDENICETřída G

3 800 000 Kč /měs.739 085 315  
01544

VIDEO

Byt 4+1
Atypický, mezonetový byt 4+1 173 m2 + terasa 18 m2 
+ sklep 110 m2 + 32 m2 dílna, ul.Hrnčířská.

MEZONET KRÁLOVO POLETřída G

6 900 000 Kč774 293 326  
01493

VIDEO

Dům
Architektonicky zajímavý, samostatně stojící dům 
4+kk, velká zahrada s krásným výhledem 1755 m2, 
Bystrc - Pod Mniší horou.

PASIVNÍ VILA BRNOTřída A

15 000 000 Kč774 740 346  
01388

Dům
Dům po kompletní rekonstrukci 2014, byty 3+kk, 
2+kk v obci Modřice, okres Brno-venkov, garáž, bazén, 
CP: 658 m2. 

RD SE 2 BYTY MODŘICETřída G

7 500 000 Kč774 740 346  
01546

Byt 1+kk
Cihlový DB 1+kk v 1.p./5  s výtahem, CP: 35 m2, ul. 
Banskobystrická. Dům je postavený v roce 2001, 
možnost převodu do OV za 4 roky.

1+KK S BALKONEM BRNOTřída G

2 190 000 Kč774 740 347  
01525

VIDEO

Dům
Cihlový dům 8+1 v dobrém technickém stavu, s 
uzavřeným dvorem a rozsáhlým technickým zázemím 
s prostornou dílnou a garážemi.

RD RAJHRADICETřída F

7 490 000 Kč774 740 363  
01533

VIDEO

Byt 3+1
DB 3+1 (CP 78 m2)  s balkónem (5 m2) v revital-
izovaném domě, výhled do zeleně, 1.p./8.

BYT BRNO-LÍŠEŇTřída G

2 990 000 Kč774 740 363  
01469

Dům
5 přízemních RD 4+kk s dvou garáží, zahradou v klidné 
části obce na ul.Nová, domy jsou stavěny ve vysokém 
standardu, dokončení 10/18.

NOVÝ PROJEKT RAJHRADICETřída G

8 990 000 Kč774 740 346  
01513

VIDEO

Restaurace
Zajímavá investice, stylová sam.stojící restaurace 
se zavedeným jménem, kombinovaná s bydlením a 
velkým technickým zázemím. 

RESTAURACE, PENZION HABROVANYTřída D

5 900 000 Kč774 293 326  
01397

Dům
Řadový rodinný dům 2+1,na ulici Podlipná, smíšené 
zdivo, ul.šíře 6,5 m, k rekonstrukci.  

RD BRNO-TUŘANYTřída G

2 200 000 Kč606 332 902  
01507

VIDEO

Pozemek
Stavební pozemek 4 325 m2 vhodný pro sídlo firmy, 
lehkou výrobu, sklad,  JZ od Brna cca  5 km od nájezdu 
na D1.  

KOMERČNÍ POZEMEK NEBOVIDY

9 830 000 Kč774 740 347  
01548

Pozemek
Exkluzivní pozemek s vyřízeným platným stavebním 
povolením, pro polyfunkční objekt.

POZEMEK V CENTRU OSLAVAN

Informace v RK739 085 315  
01554

Chata
Samostatně  stojící zděnná chata okr. Žďár nad Sáza-
vou, CP 314 m2.

CHATA VELKÉ DÁŘKOTřída G

1 990 000 Kč774 740 346  
01431

Pozemek
Rovinatý pozemek  určený  k  výstavbě  1-2  RD cca  
25 km  SZ od  Brna u přírodního parku, CP: 3 054 m2. 

STAVEBNÍ POZEMEK JAVŮREK

660 Kč /m²774 740 347  
00830

Dům
Řadový  dům 4+1 s garáží, dvorem a zahradou určený 
k rekonstrukci, kvelbený sklep, celková plocha pozem-
ku je 894 m2.

RD ŽAROŠICE, OKR.HODONÍNTřída G

1 490 000 Kč774 740 346  
01553

Sklady
Oplocený areál s halou 42 x 16 x 9 m plocha skladu 
662 m2, vybetonovaný manipulační prostor 3 387 m2, 
CP: 4 049 m2, výška 9m.

KOMERČNÍ AREÁL S HALOU MIKULOVTřída G

10 000 000 Kč774 740 346  
01524

Koupit nebo prodat nemovitost nikdy nebylo jednodušší

Řádný člen
Roubalova 455/4, 

Brno-střed
info@unicareal.cz

www.unicareal.cz
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HLEDÁME 
pro konkrétní klienty

byty cihlové a panelové  
i k rekonstrukci. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

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

HLEDÁME 
rodinné domy a byty  

k prodeji či pronájmu,  
pro vzrůstající zájem 

klientů!

VOLEJTE 
+420 777 730 521

OV 2+1/B HOSTINSKÉHO, BRNO
CP 75 m2. Okna pokojů do vnitrobloku, pokoje mají sam. vstupy. Velmi nízké 

náklady na bydlení. Aktuálně pronajímáno. Doporučujeme i jako investici.

 cena: 3 690 000 Kč              tel: 777 730 521G

UVAŽUJETE  
O PRODEJI VAŠÍ 
NEMOVITOSTI  
A ZAJÍMÁ VÁS  

REÁLNÁ  
TRŽNÍ CENA???

VÍTE,  
CO OVLIVŇUJE  

CENU VAŠÍ 
NEMOVITOSTI??? 
CHCETE PRODAT 

ZA NEJVYŠŠÍ CENU???

VÍTE ZA KOLIK SE 
PRODÁ BYT 1+1,  

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

OBRAŤTE SE NA 
PROFESIONÁLY 
O BEZPLATNÉ 

PORADENSTVÍ!

Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI

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

realizované transakce ve Vaší lokalitě

•  profesionální prezentace Vaší nemovitosti  
na největších realitních serverech

•  zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší 
nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu

•  zveřejnění nabídky Vaší nemovitosti  
v inzertním časopise

•  100% informovanost o průběhu prodeje  
Vaší nemovitosti

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

• advokátní či notářskou úschovu kupní ceny

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

Máte více otázek týkajících se koupě  
nebo prodeje nemovitosti?  

VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

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 521G

OV 2+KK SOUHRADY, BRNO
CP 44 m2, Byt s krásným výhledem je nově 

vymalovaný, panelové jádro, koupelna s vanou,  
WC samostatně. Nízké měsíční náklady.

 cena: 2 390 000 Kč      tel: 777 730 521G

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

nové podlahy, kuchyňská linka, rozvody elektřiny, 
plastová okna, prostorná lodžie.

 cena: 3 390 000 Kč      tel: 777 730 521C

http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://mailto:matejka@brnenskyzvonec.cz
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Prodej ŘRD 3+kk se zahradou a bazénem. Pozemek 
470 m2, ZP 200 m2. Na konci pozemku dvougaráž, 
možnost příjezdu autem. MHD v blízkosti.

Prodej mezonetového část. zař. bytu 133 m2 ,4+kk 
s terasou 14,2 m2 do klidného dvora. Výše uvedená 
cena platí do 30.11. při složení blokační zálohy.

Prodej samostatně stojícího zděného RD 4+1. Poze-
mek 916 m2, ZP 130 m2, UP 229 m2. Dojezdová vz-
dálenost do Brna 30 min.

Prodej bytu 3+1 na ul. Kuršova. CP 72 m2 + lodžie 7,5 
m2, 2.N.P. Dům po kompletní revitalizaci. 

Dům Byt 4+kk Dům Byt 3+1
BRNO-KOMÍN BRNO-MĚSTO JEZEŘANY-MARŠOVICE BRNO-BYSTRC

www.realcity.cz/rc/E14Z www.realcity.cz/rc/E14Y www.realcity.cz/rc/E152 www.realcity.cz/rc/E151

Informace v RK 6 500 000 Kč 5 190 000 Kč 3 500 000 Kč602 508 998 602 508 998 736 489 199 602 508 998
3545 3412 3559 3562

Developerský projekt Pod Novou. 1.etapa - výstavba 
21 řadových domů ve třech typových variantách. Cena 
uvedená pro dům 5+kk s 300 m2 pozemkem.

Prodej RD 4+kk se zahradou a koupacím jezírkem. 
Pozemek o CP 1000 m2. Prodej vč. vybavení.

Novostavba zděného RD 3+kk o CP 84 m2  se zahra-
dou, pozemek 339 m2, atraktivní lokalita. Možnost 
dokončení na klíč. Cena hrubé stavby. 

Stavební pozemek/pozemky k výstavbě RD. CP 
pozemků 2 122 m2. IS v dosahu. Možnost  koupě sam. 
pozemků,  o CP 1077 m2 a 1045 m2.

Dům Dům Dům Pozemek
MIKULOV DOBRÉ POLE KURDĚJOV DRNHOLEC

www.realcity.cz/rc/E14X www.realcity.cz/rc/E153 www.realcity.cz/rc/DVSE www.realcity.cz/rc/E154

3 400 000 Kč 4 500 000 Kč Informace v RK 600 Kč/m²777 249 772 602 508 998 774 241 009 602 508 998
3382 3419 3184 3509

C

Brno        |        Břeclav        |        Mikulov        |        Hodonín       |        Hustopeče        |        Pohořelice

SCHMIDT REALITY s.r.o.
Veveří 365/46, 602 00 Brno
Tel.: +420 601 250 350

www.schmidt-reality.cz

G

G GG

B A

Víte, co pro vás může udělat
OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ?

Podívejte se
na video
a dozvíte se to!

      

 Pronájem zařízeného bytu 1+kk s CP 35 m2 
v 9. patře novostavby bytového domu 
na třídě Gen. Píky, volné ihned .

 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 .

 Byt 1+kk  Byt 4+kk  Byt 3+kk 
  BRNO-ČERNÁ POLE BRNO-STŘED BRNO - ČERNÁ POLE 

www.realcity.cz/rc/E164 www.realcity.cz/rc/DX7C www.realcity.cz/rc/DYU9

 9 500 Kč /měs.  6 700 000 Kč  6 670 000 Kč  777 645 193    604 232 218    775 620 237   
 000695  000618  000666 

      

 Pronájem kanceláří v novostavbě pasivní 
budovy využívající obnovitelné zdroje, 
různé výměry, užívání od 1. 12. 

 Prodej nově stavěného bungalovu na 
pozemku 776 m2, možno koupit jako hru-
bou stavbu nebo dokončit na klíč 

 Kanceláře  Dům 
BRNO - ŠTÝŘICE TIŠNOV 

www.realcity.cz/rc/DZV1 www.realcity.cz/rc/E165

 2 480 Kč /m²/rok  4 479 000 Kč  604 232 218    604 688 978   
 000684  000696 

   

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

 Pozemek 
LELEKOVICE 

www.realcity.cz/rc/DC9S

 3 222 400 Kč  602 857 231   
 BM0309 

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

Pobočky: Brno | Ostrava

Nebo rovnou 
zavolejte makléřce

Leoně Peškové
T: 604 688 978
a sjednejte si 
nezávaznou schůzku!

B B

A

G

G
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http://www.realcity.cz/rc/E14Z
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http://tel:604688978
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

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

 Dům 
  ŘÍČKY, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DYX4

 4 750 000 Kč  775 077 502 
 940 

C

 Prodej velmi pěkného dvougeneračního RD po úpravách s velkou pěknou zahradou v obci Řícmanice, Brno-
venkov. CP pozemku 2 640 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

 4 stav. pozemky od 667 do 793 m². V ceně IS, komuni-
kace + veř. osvětlení. Výstavba IS před dok., kolaudace 
do 01/2018.Cena vč. DPH, neplatíte provizi RK!  

 Pozemek 
SYROVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

 775 077 502 

 Pozemek na krásném klidném místě s pěkným výhl-
edem, CP 796 m2, inženýrské sítě jsou na hranici 
pozemku. Několik ovocných stromů.  

 Pozemek 
ŘÍCMANICE, OKRES BRNO - VENKOV 

 775 077 502 

   

 775 077 502 

 Jedin. staveb. koncový pozemek u lesa s výhledem do 
kraje, CP 3 382 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

 3 580 000 Kč 
 944 

   

www.realcity.cz/rc/DZND

 od 4 100 Kč/m² 
 733 

BCG    

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

 Byt 3+1 
BRNO - LESNÁ, ULICE BARVY 

www.realcity.cz/rc/DZJN

 3 500 000 Kč  775 077 502 
 955 

   

 Prodej OV 2+kk s lodžií. CP 46m2, 1.NP/8. Dům revital-
izován 2017. Byt - vkusná rekonstrukce 2012 (okna, KL, 
zd. jádro, koupelna, WC, dveře) 2 šatny/komory.  

 Byt 2+kk 
BRNO - BOHUNICE, ULICE UKRAJINSKÁ 

www.realcity.cz/rc/E16R

 2 790 000 Kč  775 077 502 
 967 

   

 Prodej OV 3+1, lodžie, CP 73 m2. Po komp. rekonstrukci: 
koupelna, WC, KL, podlahy, dveře, rozvody vody, el. + odpa-
dy, plast. okna. Dům také po GO. Cena k jednání.

 Byt 3+1 
BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC, ULICE KAMÍNKY 

www.realcity.cz/rc/DZVL

  3 790 000 Kč  775 077 502 
 958 

G    

Prodej prost. bytu OV 3,5+1,CP 134 m2 vč. 23 m2 
sklepu, 2xbalkon, 3.NP/4.  Secesní dům po kompletní 
rekonstrukci, 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 

G    

 Prodej RD 1+1. ZP 75 m2, sklep, 300 m vzdálená zah-
rada s kůlnou 397 m2. Dům v pův. stavu v klidné obci s 
krásnou přírodou. IS-voda,elektř., cena k jednání. 

 Dům 
PETROV, OKRES BLANSKO 

www.realcity.cz/rc/E179

 250 000 Kč  775 077 502 
 968 

   

 3 staveb. 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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JSME PŘÁTELSKÝ TÝM, 
PROFESIONÁLOVÉ S FÉROVÝM JEDNÁNÍM. 

HLEDÁME NOVOU POSILU!
VOLEJTE: 731 484 294, POPŘ. I PIŠTE CERNA@MPCZECH.CZ

Michaela Procházková
MAKLÉŘKA ROKU 2017

LÁKÁ VÁS PRÁCE V REALITÁCH A BOJÍTE SE ZEPTAT ? 
PŘEČTĚTE SI, JAKÉ JSOU ZAČÁTKY A JAK TO V PRAXI CHODÍ. 
MAKLÉŘŮM NABÍZÍME BEZKONKURENČNÍ PODMÍNKY, 
NOVÁČKY RÁDI A ZDARMA ZAŠKOLÍME. 

Makléřkou roku v realitní společnosti MP CZECH se stala již s předstihem Michaela Procházková. 

Co vše stojí za jejím úspěchem a co jí práce přináší? Představujeme ji v následujícím rozhovoru…

MICHAELO, REALITNÍ SPOLEČNOST MP CZECH VÁS 
V TĚCHTO DNECH OCENILA TITULEM „MAKLÉŘKA ROKU“. 
MŮŽETE SE NÁM KRÁTCE PŘEDSTAVIT?

Dobrý den, jmenuji se Michaela Procházková, je mi 28 let a v naší rea-
litní společnosti pracuji již třetím rokem. Dříve jsem byla zaměstnána 
v gastronomii, po pár letech mě práce přestala bavit a naplňovat. Na-
padlo mě zkusit jiný obor a jak se říká, pustila jsem se do práce doslo-
va po hlavě. Do společnosti MP CZECH jsem přišla krátce po vzniku 
realitní divize, záměrně jsem si vybrala menší společnost, která klade 
důraz na kvalitu služeb a ne kvantitu. V realitách jsem se našla a jsem 
velice ráda, že jsem se rozhodla právě pro tento obor. Volný čas trávím 
s přítelem a naším malým pejskem Lucky. Pracovně jsem hodně vytí-
žená, ale ráda si najdu chvilku i na posezení s přáteli u dobrého jídla 
a sklenky vína. 

KOLIK PŘÍPADŮ ZVLÁDNETE BĚHEM MĚSÍCE ZOBCHODOVAT?

Tohle je opravdu velmi různé, paradoxně ze začátku jsem dělala přípa-
dů více, ovšem začínala jsem pouze s pronájmy, pamatuji se, že byly 
měsíce, kdy jsem dokázala pronajmout přes desítku bytů. Postupem 
času jsem se začala specializovat na prodej nemovitostí, to už je časo-
vě náročnější, ovšem i tak si držím průměr 2-3 nemovitosti za měsíc. 

Často se mi vracejí spokojení klienti, kterým jsem v minulosti byt nebo 
dům pronajala. Dle mého názoru má každá nemovitost svého kupce, 
ale samozřejmě záleží na  vhodně zvoleném marketingovém plánu 
prodeje, správně nastavené ceně nemovitosti a  v  neposlední řadě 
na perfektní prezentaci v tištěných i internetových médiích. Ráda bych 
přivítala do našeho týmu další kolegy, můžou to být zkušení makléři či 
úplní začátečníci, kteří mají chuť pracovat.

CO U VÁS MOHOU PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI 
O PRÁCI MAKLÉŘE OČEKÁVAT?

Nové makléře zde zaškolíme a  předáme jim naše know-how, 
aby i  oni mohli být ve  své práci úspěšní. Zázemí zde máme 
skvělé, tvoříme pohodový tým, majitelé dokážou makléře oce-
nit, maximálně je podporují a vytvořili nám zde vysoce nadstan-
dardní podmínky pro práci. Navíc ohodnocení makléřů je tady 
naprosto exkluzivní a  s  jinými společnostmi nesrovnatelné. 

NEMÁTE OBAVY, ŽE NOVÍ MAKLÉŘI BUDOU 
PRÁVĚ VÁM UBÍRAT PRÁCI?

To vůbec ne, za těch několik let mám již stálou klientelu a práce obec-
ně je dostatek, jen musí člověk vědět jak na to. No a já sama mám ráda 
zdravou konkurenci a těším se na nové kolegy nebo kolegyně. 

OBECNĚ PLATÍ, ŽE KAŽDÝ ZAČÁTEK JE TĚŽKÝ. 
PŘICHÁZEJÍCÍ MAKLÉŘI SE TEDY OBÁVAT NEMUSÍ?

Nic není zadarmo, samozřejmě, ale pokud k nám nastoupí nový člo-
věk s tím, že chce opravdu pracovat a přijít si tak na zajímavé peníze, 
prostředky i možnosti k tomu bude mít. Já sama jsem přišla do spo-
lečnosti MP CZECH jako úplný nováček bez zkušeností s touto oblastí 
obchodu, ovšem během pár měsíců jsem byla rozhodnutá, že u této 
činnosti zůstanu, protože je to velmi zajímavá a  různorodá práce 
a  makléř si svou aktivitou dokáže velmi slušně vydělat. Vždyť si to 
každý může vyzkoušet, přijďte mezi nás, rádi Vás v našem kolektivu 
uvítáme!

http://tel:731484294
http://mailto:CERNA@MPCZECH.CZ


Vídeňská 55, 639 00 Brno

tel. +420 731 484 294
e-mail: info@mpczech.cz

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

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

komunikativní a vstřícní. Máme v nabídce 
i neveřejně inzerované nemovitosti. Jsme 

schopni nabídnout vám nemovitosti 
přímo dle vašich požadavků.

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

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

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

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

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

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

Jiří Šmach
smach@mpczech.cz

tel: 731 491 172

Pro mladý manželský pár 
hledáme RD 3+kk až 5+kk 
s dobrou dostupností do Brna. 
Dům k rekonstrukci 
se zahradou. 

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.

Pro konkrétní fi rmu hledáme 
bytový dům ke koupi v Brně. 
Firma hledá BD 
jako investiční příležitost.

Michaela Procházková
prochazkova@mpczech.cz

tel.: 604 255 641

Klientka s hotovostí hledá byt 
min 2+kk s balkonem nebo 
terasou v okrese Brno-venkov 
a nejlépe jižně od Brna. 

Matka se synem 
hledá byt min 2+1 v lokalitě 
Brno-Řečkovice, Medlánky 
a Královo Pole. 

Rodiče pro syna hledají byt 
min. 2+1 v Brně. 

Pro investora hledáme byty 
všech velikostí kolem centra 
Brna. 

Pro více poptávajících klientů 
hledám malometrážní byty v 
Brně.

Magda Borková
borkova@mpczech.cz

tel: 605 268 621

Pro naše klienty hledáme 
skladovací prostory do 100 m2 
v Brně a blízkém okolí. 
Dále pak menší výrobní haly 
a prostory k provozování 
autoservisu. 

Pro klienty hledáme byty 
velikosti 1+1, 2+kk a 2+1 
ve všech městských částech 
Brna.

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

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

Pavla Kvasnicová 
info@mpczech.cz
tel: 731 484 294

Hledáme stavební pozemek 
k výstavbě RD. Nutná 
dostupnost do Brna.

Pro konkrétního klienta 
hledáme bezbariérový RD 
v Brně či dosahu IDS.

Mladý pár hledá byt 
min. 2+kk v Brně.

Pro klientku s hotovostí 
hledám byt v Brně. 

Rodina stěhující se z Brna, 
hledá RD severně od Brna.

Manželé ve středním věku 
hledají RD se zahrádkou 
v lokalitě Brno venkov.

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

EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ

 ŘRD 3+1 a 1+1, CP 1013 m2, ZP 405 m2, prostorná 
zahrada s vinohradem, garáž. Možnost přestavby na 
třígenerační.  

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

 Aktuálně řešený jako 1+1 s možností úpravy na 
2+kk, na ul. Botanická, cihla, dům po revitalizaci, CP 
47,8 m2, 1.NP/6. 

 Podkrovní byt lo� ového typu, s komorou, CP 64 m2, 
3.NP, na ul. Spáčilova, byt i dům po kompletní rekon-
strukci.  

 Dům  Byt 2+1  Byt 2+kk  Byt 2+kk 
  DVOUGENERAČNÍ RD ŽABČICE  Třída G PRODEJ OV 2+1 BRNO-SLATINA  Třída G PRODEJ OV 2+KK BRNO-PONAVA  Třída C PRODEJ OV 2+KK BRNO-ČERNOVICE  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/   DYM5  DYM5  www.realcity.cz/rc/   DZHE  DZHE  www.realcity.cz/rc/   DZUG  DZUG  www.realcity.cz/rc/   E157  E157 

 3 490 000 Kč  3 150 000 Kč  2 790 000 Kč  3 650 000 Kč  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294 
 MPRD1135MP  MPB1237LB  MPB1252DB  MPB1266MP 

   EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ

 Byt ve standardu, vhodný k modernizaci, dům po revi-
talizaci, CP 94,33 m2, balkon, zvýšené přízemí. Pokoje 
jsou neprůchozí.  

 Dům z r. 1958, CP 152 m2, dům určen k rekonstruk-
ci, napojen na veškeré IS, částečně podsklepený, 
možnost půdní vestavby.  

 Luxusní, s terasou, CP 62 m2, 3.NP, kolaudace 2008, 
ul. Charbulova,  společný dvorek se zahradou, kůlna. 
vč. nábytku na míru. 

 Byt po částečné rekonstrukci, s garáží a balkonem, 
CP 74 m2, 3.NP, cihla, ul. Červený vrch, or. na JV a JZ, 
pokoje neprůchozí. 

 Byt 3+1  Dům  Byt 2+kk  Byt 3+1 
PRODEJ OV 3+1 BRNO-ČERNÁ POLE  Třída G  ŘRD 4+1 ŠLAPANICE  Třída G PRODEJ OV 2+KK BRNO-ČERNOVICE  Třída G PRODEJ OV 3+1 ZASTÁVKA  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/   E158  E158  www.realcity.cz/rc/   DZUH  DZUH  www.realcity.cz/rc/   E159  E159  www.realcity.cz/rc/   DZUT  DZUT 

 5 200 000 Kč  2 750 000 Kč  3 780 000 Kč  3 000 000 Kč  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294          

 MPB1269MM  MPRD1153MP  MPB1265MP  MPB1261ML 

G

G

G

G G

G

G

C

http://www.realcity.cz/rc/DZHE
http://www.realcity.cz/rc/DZUG
http://www.realcity.cz/rc/E157
http://www.realcity.cz/rc/E158
http://www.realcity.cz/rc/DZUH
http://www.realcity.cz/rc/E159
http://www.realcity.cz/rc/DZUT
http://www.mpczech-real.cz
http://www.mpczech-investment.cz
http://mailto:info@mpczech.cz
http://mailto:borek@mpczech.cz
http://mailto:smach@mpczech.cz
http://mailto:prochazkova@mpczech.cz
http://mailto:borkova@mpczech.cz
http://mailto:info@mpczech.cz
http://mailto:cerna@mpczech.cz
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BRNO

   

 Prodej dvoupodlažního řadového rodinného domu se zahradou a bazénem. V přízemí je původní jed-
notka 2,5+1 upravena pro potřeby podnikání – vstupní hala s výlohou, kuchyňka a kancelář. V patře je 
jednotka 3+1 s menší terasou s orientací do zahrady. Ihned volné! 

 Dům 
  BĚLSKÁ, BOSKOVICE  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/  E161  E161  E1611 

 3 650 000 Kč vč. provize  777 357 243   
 BK110665 

G

G G

 Prodej OV 3+1 67m2 v 5.NP cihlového domu. Po-
koje 13 a 11 m2 neprůchozí, pokoj 18 m2 je průchozí 
do kuchyně 8 m2, kde je vstup na lodžii .

 Prodej ideální poloviny RD s dvorkem a se třemi
jednotkami 2+1, 2+1 a 1+1 (jednotky nejsou vyčleně-
ny), podkroví je vhodné pro přestavbu .

 Byt 3+1  Dům 
BIEBLOVA, ČERNÁ POLE  Třída G    BRNO  LÍŠEŇ  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/   E162  E162  www.realcity.cz/rc/  E163  E163 

 3 500 000 Kč vč. provize  3 000 000 Kč  777 357 243   
 BK120683  BK110682 

 777 357 243       

 

vasut.daniel@allrisk.cz
www.allriskreality.cz

+420 777 357 243 

C

CP 100 m2, bezbariérový se samostatným vchodem, 3 neprůchozí pokoje, samo-
statné WC, sklep, plastová okna. Klidná lokalita, parkování u domu. K rekonstrukci.   

 Byt 3+1 
PRODEJ BRNO-BYSTRC 3+1, 3 LODŽIE 

 www.realcity.cz/rc/  E15N 

3 090 000 Kč731 516 417
A014  

   

CP 53,88 m2, 3.NP cihlového domu, terasa, rekuperační jednotka, podlahové 
vytápění, 2 garážové stání, sklep. Ihned k dispozici! 

 Byt 3+kk 
PRODEJ BYTU 3+KK BRNO - ŽEBĚTÍN 

 www.realcity.cz/rc/  DZM8 

3  360 000 Kč 731 516 417
A008

B

Váš partner ve světe realit

linka zdarma 
800 442 442

acreal@acreal.cz

O vaši nemovitost se postaráme od A do Z:

www.acreal.cz
Dělnická 39, Brno-Komín

    
vrátíme do hry staré nemovitosti

vykoupíme problematické byty
obstaráme financování

nabídneme správu nemovitostí

odkoupíme pozemky 
zajistíme prodej
zprostředkujeme koupi
najdeme pronájem

Váš partner ve světe realit

linka zdarma 
800 442 442

acreal@acreal.cz

O vaši nemovitost se postaráme od A do Z:

www.acreal.cz
Dělnická 39, Brno-Komín

    
vrátíme do hry staré nemovitosti

vykoupíme problematické byty
obstaráme financování

nabídneme správu nemovitostí

odkoupíme pozemky 
zajistíme prodej
zprostředkujeme koupi
najdeme pronájem

www.acreal.cz

ZINA TICHÁ +420 775 533 991
nemovitosti@investiceCZas.cz

ROUBENÁ REKREAČNÍ CHATA 
pozemek 247 m2

www.realcity.cz/rc/DSZ9
Novostavba luxusní roubené chaty, která je vy-
bavená „inteligentním řízením“ (např. dálkové 
vytápění, alarm, etc). Roubenku tvoří dva 
kompletně vybavené samostatné apartmány, 
možnost koupit i  samostatně (1 apartmán - 
1 490 000 Kč). CP pozemku je 247 m2, ZP je 54 m2.  
Výhodná investice - 16% výnos.

2 900 000 Kč

RODINNÝ DŮM, ŽELEŠICE 
dům

www.realcity.cz/rc/E16I
Prodáme RD v obci Želešice, luxusní lokalita 
pár set metrů od hranic Brna. Vhodné k totální 
rekonstrukci. Zastavěná plocha 154 m2, poze-
mek celkem 301 m2. 

1 500 000 Kč

PŮDNÍ VESTAVBA BRNO 
byt 2+1

www.realcity.cz/rc/E16H
Prodáme byt - půdní vestavbu v OV 2+1 
v žádané lokalitě Brno-Královo Pole, ul. 
Purkyňova. Celková plocha bytu 49 m2 + 
sklepní kóje 2.80 m2. Po započaté rekonstrukci 
a vybourání všech příček. 4.NP bez výtahu. 
Dům je po celkové revitalizaci, nízké náklady.  

2 100 000 Kč
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http://www.realcity.cz/rc/E161
http://www.realcity.cz/rc/E162
http://www.realcity.cz/rc/E163
http://www.realcity.cz/rc/E15N
http://www.realcity.cz/rc/DZM8
http://www.realcity.cz/rc/DSZ9
http://www.realcity.cz/rc/E16I
http://www.realcity.cz/rc/E16H
http://www.allriskreality.cz
http://www.acreal.cz
http://www.acreal.cz
http://tel:777357243
http://tel:777357243
http://tel:777357243
http://tel:+420777357243
http://tel:731516417
http://tel:731516417
http://tel:800442442
http://tel:800442442
http://tel:+420775533991
http://mailto:vasut.daniel@allrisk.cz
http://mailto:acreal@acreal.cz
http://mailto:acreal@acreal.cz
http://mailto:nemovitosti@investiceCZas.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

 NOVINKA   

 okres Brno – venkov, ulice Nádražní. Dispozice domu 2 x 3+1. Jedná se 
o řadový dům koncový s vjezdem, garáží a zahradou, dům je podsklepen 
napojen na všechny IS .

 Dům 6+2 
 RD 6+2, STŘELICE U BRNA 

 www.realcity.cz/rc/  E16E 

 8 500 000 Kč  777 554 043 
  

G   

V e vyhledávané turistické oblasti novomlýnských jezer. Jedná se o starší 
řadový RD s malou zahrádkou nebo dvorkem, je určen ke kompletní 
rekonstrukci nebo k demolici jako stavební místo .

 Dům 4+1 
    RD 4+1 ŠAKVICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZX9 

 480 000 Kč 602 737 222 
  

 NOVINKA   

 OV 1+kk o výměře 25,82 m2 + 4,14 m2 lodžie. Byt se nachází v 6. patře/12 
panelového domu po revitalizaci. Byt je v původním, ale udržovaném 
stavu. Volný ihned .

 Na ul. Klokočí. Jedná se o samostatně stojící RD umístěný v klidné části obce, RD je přízemní s obytným podkrovím, 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.  

 Byt 1+kk    Dům 6+1 
 OV 1+KK BRNO, ŽABOVŘESKY    RD 6+1 BRNO, SOBĚŠICE 

www.realcity.cz/rc/  E16F  www.realcity.cz/rc/  DZHH 

 1 890 000 Kč  18 500 000 Kč 602 737 222      602 737 222 
 

G

    

 na ul. Krátká, řadový, podsklepený, cihlový RD s malým dvorkem, napo-
jeným na veškeré IS - elektřinu, plyn, vodovod a kanalizaci. RD je určený k 
modernizaci, volný  ihned.

 Dům 4+1 
 RD 4+1 BŘECLAV 

 www.realcity.cz/rc/  DZXB 

 1 590 000 Kč  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
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/E16E
http://www.realcity.cz/rc/DZX9
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BRNO

RYCHLE            VÝHODNĚ          BEZPEČNĚ

Vaši nemovitost prodáme

Realitní kancelář s dobrou pověstí

www.rkcoloseum.cz  

Chcete prodat svoji nemovitost či hledáte 
svoji vysněnou nemovitost ke koupi? 
Svěřte se profesionálům. 
■ Máme aktuální seznam více jak 40.000 poptávajících klientů. 
■ V současné době máme 8 poboček po celé jižní Moravě.
■ Nejvíce si zakládáme na DOBRÉ POVĚSTI. 

Stojí za námi výsledky 
- prodáváme stovky nemovitostí ročně 
a máme tisíce spokojených klientů. 

Důvěřujte nám i Vy !

Kontaktuje nás na: info@rkcoloseum.cz 

800 536 536INFOLINKA
ZDARMA:

... protože na dobré 
          pověsti nám záleží!

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

22

http://www.rkcoloseum.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

REALmix s.r.o., Bayerova 23, 602 00 Brno
realmix@realmix.cz, www.realmix.cz
Telefon 775 077 502, 775 077 503

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!!!

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

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.David Novák
tel. +420 775 077 502

Tomáš Silnický
tel. +420 775 077 503
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.space4u.cz
http://www.realmix.cz
http://tel:+420777612455
http://tel:775077502
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http://tel:+420775077502
http://tel:+420775077503
http://mailto:realmix@realmix.cz


pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

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

FREE VERZE

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

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY

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

    H
LEDÁTE

NOVOSTAVBY?

   S NÁMI
NAJDETE!

PRONÁJMY

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 - STŘED, UL. BAYEROVA
www.realcity.cz/rc/E16S

Pronájem 4+kk po rekonstrukci, část. vybaven.CP
105,5 m². 4.P/6 s výtahem.Výborná dostupnost do
centra,veškerá občan. vybavenost.Volné 1.12.2017.
Cena+energie.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

19 000 Kč/měs.

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

VYŠKOV

ROZESTAVĚNÝ RD 2+KK ZBÝŠOV
OKR.VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E14V
CP cca 60 m² + terasa. V přízemí navržen ob. po-
koj + kk, koupelna, WC. V patře ložnice + terasa.
Veškeré sítě před domem. Zahrada nenavazující k
domu 1 200 m².
BONUS BRNOreal s.r.o. tel.: 603 229 662

690 000 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

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

700 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 a Bystrci.
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

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

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
Ušetříme vám čas i námahu!

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

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

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY72
Pronájem celého patra, CP 117 m² +terasa 63 m²,
histor. objekt, možnost parkování, zahrada za bu-
dovou.Dobrá dostupnost na dálnice.Celkem 23 000
Kč/měsíc+energie.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 600 Kč/m²/rok

BRNO - STŘED, UL. BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY8M
Pronájem pěkných kanceláří vhodných pro sídlo
firmy, Bayerova 23, blízko centra, 2.NP, vedle OD
Lidl. CP 77 m² +18 m² terasa.Celkem 13 000 Kč/měsíc
vč. energií!!!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 800 Kč/m²/rok
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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 15 od 20. 11. do 10. 12. 2017

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

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

BRNO, LIDICKÁ

BRNO, SKOPALÍKOVA

BRNO, 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

2 800 000 Kč

www.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

Poslední volné byty 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 3 byty

Zastávka u Brna
www.bdlesopark.cz

85,7 kWh/m2.rok

II.etapa projektu

   H
RUBÁ STAVBA 

VEŠKERÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST 
A VÝBORNÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

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

POSLEDNÍ 2 BYTY 3+KK S LODŽIÍ
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 

PRODEJ NOVÝCH DOKONČENÝCH
BYTŮ BRNO - ŽIDENICE

Posledních 6 bytů 2+kk a 3+kk

LUXUSNÍ KOUPELNY
BALKONY A TERASY AŽ 67 m2

  PARKOVACÍ STÁNÍ

www.fenix-resort.cz

 Info v RK
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NOVOSTAVBY

projekt s výjimečným výhledem

zkolaudováno
nastěhování do konce roku 2017

IMOS development otevřený podílový fond, 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

50

ZAHÁJENA DALŠÍ ETAPA
PRODEJ KANCELÁŘÍ    PRODEJ PROSTOR PRO ORDINACE 
PRODEJ BYTŮ    PRONÁJEM KOMERČNÍCH PLOCH

tel.: +420 548 128 335
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

MODERNÍ HAJANY – LÁKAVÁ LOKALITA S NOVOU RESIDENČNÍ VÝSTAVBOU

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

www.realmajor.cz www.moderni-hajany.cz

RD |  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, chod-
níčky, dlažba, terasa.

RD LAGUNA 440 |  4+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 7 990 000 Kč

Sam. stojící RD 4+kk typu bungalov s dvojgaráží, UP 162,3 m2, pozemek 650 m2, alu okna, el. 
předokenn. Žaluzie, alarm, topení v podlaze, klimatizace, oplocení, chodníky, terasa.

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

Sam. stojící bungalov 4+kk s dvojgaráží, UP 162,3 m2, pozemek 619-748 m2, nadstandardní vy-
bavení: alu okna, předokenní žaluzie, alarm, klimatizace, oplocení, terénní úpravy, chodníčky, 
dlažba, terasa.

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

Sam. stojící RD 4kk s dvojgaráží, UP 160 m2, pozemek 620-671 m2, koncové pozemky s krásným 
výhledem, euro okna, topení v podlaze.

NOVÁ VÝSTAVBA RD 5+KK S DVOJGARÁŽÍ V MORAVANECH U BRNA Cena: Informace v RK

Exkluzivně nabízíme k prodeji již III. etapu výstavby v lokalitě Švédské kříže. Jedná se o  19 typizovaných patrových RD s dvojgaráží, ZP 171,01 m2, 1NP 131,72 m2 + venkovní tera-
sa 15,75 m2, 2 NP 79,41 m2 + terasa 56,31 m2, pozemek 665,6 m2. Výstavba bude zahájena na jaře 2018, HS dokončeny 06-08/2018, RD na klíč  zima 2018/2019. Krásné, moderní  
a nadstandardní bydlení v žádané lokalitě. 
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TIP SPECIALISTY (BRNO-STŘED) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

31

Lokalita Brno-střed patřila vždy k dobré adrese a nejvíce po-
ptávané městské části, spojené s kulturním životem a pracov-
ními možnostmi. Pořízení bytu v centru města je stále jednou 
z nejvyhledávanějších příležitostí k dlouhodobé investici. Ne-
spornou výhodou této lokality je pěší dostupnost všech ob-
čanských služeb, zábavy a nákupních příležitostí. Pod záštitou 
naší společnosti a při ulici Milady Horákové (za křižovatkou 
s třídou 28. října) vzniká nyní moderní developerský projekt 
Milada. Multifunkční budova se zajištěným, zastřešeným par-
kováním roste v  místě původních zdemolovaných objektů 
a  její nadčasovou architekturu v  budoucnu nepřehlédnete.  
Okolí komplexu nabízí dostatečnou občanskou vybavenost, 
která uspokojí potřeby všech budoucích rezidentů. Jsou to 
obchodní domy a  supermarkety, veřejné instituce, školy 
a školky, pošta a restaurace. Milovníci pohybových aktivit jis-
tě ocení mnohá sportovní zařízení a okolní parky. Atraktivitu 
projektu potvrzuje i fakt, že většina bytů je již prodána a čeká 
na  své nové obyvatele. V  nabídce ještě naleznete několik 
jednotek s  dispozicí 3+kk a  4+kk a  poslední velkometrážní 
nebytový prostor. Více info na www.imperastyl.cz.

Pro ty, kteří dokážou myslet dopředu. Právě tak 
zní motto moderního, administrativně-obytného 
komplexu Milada, který je situovaný při stejno-
jmenné ulici v centru Brna.

Nový multifunkční objekt nabídne kromě neby-
tových prostor určených k  podnikatelským ak-
tivitám také atraktivní byty a bez nadsázky jde 
o bydlení s velmi zajímavou perspektivou. 

Hana Koutná
makléř společnosti

IMPERA STYL, A.S.  
Hlinky 114
603 00  Brno 
Česká republika

tel.: +420 608 000 555 
       +420 602 775 333

www.imperastyl.cz

REZIDENCE MILADA

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.imperastyl.cz.
http://www.imperastyl.cz
http://tel:+420608000555
http://tel:+420602775333
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NOVOSTAVBY

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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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz
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NOVOSTAVBY

B / 52 kWh (m2/rok)

www.byty-kamechy.czKAMECHY – VAŠE IDEÁLNÍ BYDLENÍ V BRNĚ
Prodej dalších bytů 1+kk až 4+kk

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

POD CHVALOVKOU – NOVÉ BYDLENÍ V PŘÍRODĚ, KOUSEK OD PŘEHRADY
Prodej bytů 1+kk až 4+kk www.pod-chvalovkou.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: NOME a.s.

KLIENTSKÉ CENTRUM 
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00  Brno 

+420 545 428 120
www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

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

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN

34
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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

BRNO-STŘED
www.realcity.cz/rc/E16K

Jedinečný byt 3+1 v OV, PP 117 m2, historická budova 
po reko., sklep, kachlová kamna, neprůchozí pokoje, 

el. vytápění, PENB: D 125.9 kWh/m2 za rok.
8 500 000 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

BRNO
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

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.

6 999 999 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. PENB: G.
6 500 000 Kč

OCHOZ U BRNA
www.realcity.cz/rc/E16L

Historický objekt, CP 677 m2, UP 540 m2, vyjímečná 
investiční příležitost, dlouholetá tradice, 2 sály, vhodné 

jako seniorhouse nebo ubytovací zařízení, PENB: G.
Informace v RK

OMICE
www.realcity.cz/rc/DZ7E

Samost. stojící RD 5+kk. ZP 131 m2. CP 1 153 m2. 
Novostavba, velká terasa, moderní design, podlah. topení, 

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

BLUČINA
www.realcity.cz/rc/DYO3

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

CP 799 m2. soukromí PENB:B 82 kWh/m2 za rok.
6 900 000 Kč

BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/DZ77

RD 6+kk, 5 park. míst, zahrada 1 893 m2, CP 2 031 m2, 
PP 276 m2, bazén, terasa, výjimečné výhledy, sklep, alarm, 

možnost i dvougen. bydlení, PENB: C 91 kWh/m2 za rok.
10 950 000 Kč

NEBOVIDY
www.realcity.cz/rc/E16J

Rodinný dům 6+kk, PP 257 m2, CP 1 960 m2, dvojgaráž, 
krb, bazén, sauna, okrasná zahrada, dva zahradní domy, 

dvě koupelny, bez dalších investic, PENB:G.
Informace v RK

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 1 528 
m2 + stavba na pozemku o ZP 80 m2. moderní interiér, 

bazén, garáž, alarm, terasa. PENB: C 172 kWh/m2 za rok.
Informace v RK

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

Dvougen. RD s 3.NP a 2 bytovými jednotkami, dvojgaráží, 
fantastický výhled, okrasná zahrada. CP poz. 386 m2, 
ZP 180 m2, UP 310 m2. PENB: D 157 kWh/m2 za rok.

10 300 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/DYNY

Architekt. zajímavá vila 6+kk s dvojgaráží v klidném 
prostředí. Pozemek 3 452 m2, UP 350 m2, nadst. vybavení, 

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

BRNO-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

http://www.realcity.cz/rc/E16K
http://www.realcity.cz/rc/DZMF
http://www.realcity.cz/rc/DZ79
http://www.realcity.cz/rc/DZMG
http://www.realcity.cz/rc/DZ8U
http://www.realcity.cz/rc/E16L
http://www.realcity.cz/rc/DZ7E
http://www.realcity.cz/rc/DYO3
http://www.realcity.cz/rc/DZ77
http://www.realcity.cz/rc/E16J
http://www.realcity.cz/rc/DYNZ
http://www.realcity.cz/rc/DZIS
http://www.realcity.cz/rc/DZ7A
http://www.realcity.cz/rc/DTEI
http://www.realcity.cz/rc/DYNY
http://www.realcity.cz/rc/DY25
http://tel:+420800888979
http://tel:+420733525123
http://mailto:info@ambienten.cz



