
REZIDENCE KOPERNÍK - BYTY, ATELIÉRY A KOMERČNÍ PROSTORY
Více informací na www.rezidencekopernik.cz, tel. 603 233 561 a straně 23

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

PALÁC KOBLIŽNÁ 
Exkluzivní rezidence s byty, 

obchodními prostory a maximálním 
komfortem v prestižní lokalitě 

historického centra Brna.

Více info na straně 25.

www.palac-koblizna.cz

+420 777 007 712

Projekt s výjimečným výhledem, více na str. 22 a www.rezidencekocianka.cz

BRNO
A JIŽNÍ MORAVA
od 15. 1. do 4. 2. 2018
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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

   

 RD - 2 byty / 4+1 a 1+1, ul. Kobylnická, krytá terasa, 
zahrada 320 m2, vjezd na pozemek. 

 Dům 
BRNO-SLATINA 

www.realcity.cz/rc/E1IG

 Informace v RK  608 859 992   
 08765 

G

 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

 OV 2+1, ul. Dalimilova, cihlový,  2 NP/5 , balkón, sklep. 
 Byt 2+1 
   BRNO-KRÁLOVO POLE 

www.realcity.cz/rc/E1IE

 3 400 000 Kč  608 645 164   
 08757 

G    

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

 Byt 3+1,  garáž
BRNO-ČERNOVICE 

www.realcity.cz/rc/DZIO

 3 490 000 Kč  775 764 765   
 08667 

E

   

 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 1 776 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  765 764 764   
 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

 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 

B    

 DB/OV 2+kk, ul. Svážná, 3.p., po GO, CP 47m2.  
 Byt 2+kk 
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

www.realcity.cz/rc/E1IF

 2 990 000 Kč  608 859 992   
 08776 

E

   

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

 Dům 
BUKOVINKA 

www.realcity.cz/rc/DYV8

 6 700 000 Kč  608 645 164   
 08640 

G G

 OV 3+kk, ul. Selská, CP 78 m2, kryté parkovací stání. 
 Byt  3+kk
  BRNO-MALOMĚŘICE 

www.realcity.cz/rc/E1IC

 4 200 000 Kč  608 645 164   

G    

 DB/OV 4+1, ul. Rolnická, CP 84 m2, 11 NP/12, za-
sklená lodžie. 

 Byt 4+1 
BRNO-BOHUNICE 

www.realcity.cz/rc/E1ID

 4 000 000 Kč  608 764 166   
 08770 

G

   

 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 100m2. 

 Dům 
IVANČICE-NĚMČICE 

www.realcity.cz/rc/DZV4

 4 270 000 Kč  777 764 160   
 08684 

G

      

 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. 

 Obchodní prostory  Obchodní prostory 
BRNO-ŽABOVŘESKY TIŠNOV 

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

 9 500 000 Kč  7 900 000 Kč  775 764 765    608 764 166   
 08657  08555 

 RD v obci Senorady, k dem. nebo k celk. rek., CP 86 m2. 
Okr. Brno-venkov, cca 35 km od Brna.  

 Dům 
   SENORADY 

www.realcity.cz/rc/E1B4

 170 000 Kč  775 764 764   
 08743 

   

 Penzion s kap. 48 lůžek,restaurace,sál,zahr. s přír. 
koup. jezírkem, CP 3055m2, 35 km od Brna.  

 Pension 
BEDŘICHOV 

www.realcity.cz/rc/DZV5

 27 450 000 Kč  608 859 992   
 08688 

G GG G

      

 Stav. pozemek CP 1 000 m2, ul. š. 13 m, elektřina a 
voda v dosahu. 

 Obchodní prostory k pronájmu, výlohy, soc. zař., klima-
tizace, alarm, svět. reklama, CP 74m2. 

 Pozemek  Obchodní prostory 
BABICE U ROSIC BRNO-LESNÁ 

www.realcity.cz/rc/DYV6 www.realcity.cz/rc/E1IH

 700 000 Kč  15 000 Kč /měs.  608 764 166    775 764 764   
 08634  08734 

   

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

 Chata 
BUČOVICE-NEVOJICE 

www.realcity.cz/rc/DYV5

 490 000 Kč  775 764 765   
 08629 

   

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

www.realcity.cz/rc/DXZU

 390 000 Kč  608 859 992  
 08548 

G
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Jaroslava WISZOVÁ      23 let zkušeností

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

•   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-KAMENNÝ VRCH-ŠTÝŘICE-KUŘIM 

•   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

•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu, BYSTRC-ŽEBĚTÍN-SLATINA

-LÍŠEŇ-VINOHRADY-HUSOVICE-STARÝ LÍSKOVEC-NOVÝ LÍSKOVEC  

•   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

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

„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  

•   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

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

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

Jiří ŠMÍDEK

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

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

•   Vykupujeme bytové jednotky všech velikostí v Brně

•   Hledáme velkometrážní nadstandardní bytové jednotky v Brně nad 100 m2

•   Vícegenerační dům nebo menší nájemní dům v Masarykově čtvrti, Komíně, 

Černých Polích, Žabovřeskách, Pisárkách, Králově Poli, Jundrově

•   Rodinné domy, vily ve vyšších cenových relacích v Kr. Poli, Řečkovicích,  

Medlánkách, Komíně, Žabovřeskách, Jundrově, Černých Polích apod.

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

“Nechceme být největší, 
chceme být nejlepší.”

http://www.patreal.cz
http://tel:+420608764164
http://tel:+420608645164
http://tel:541245579
http://tel:608764164
http://tel:+420608764166
http://tel:+420775764764
http://tel:+420775764765
http://tel:+420608859992
http://mailto:j.wiszova@patreal.cz
http://mailto:j.klicnikova@patreal.cz
http://mailto:j.slezingr@patreal.cz
http://mailto:r.tomaskova@patreal.cz
http://mailto:m.otova@patreal.cz
http://mailto:j.smidek@patreal.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

• světlý byt 34,8 m² vč. lodžie v OV • byt je ve velmi dobrém stavu 
a je vhodný k investici • komora, lodžie, sklepní kóje, klimatizace
• byt se prodává vč. vybavení 

N/RSB/16840/17 1 950 000 Kč

PRODEJ BYTU 1+KK, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC

• 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 3 390 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+1, BRNO - JULIÁNOV

• pěkný rodinný dům 2+1 s uzavřeným dvorem • možnost rozší-
ření 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 • centrální vysavač, venkovní bazén se zastřešením 
a s technologií vč. ohřevu vody • garáž, udírna a klenutý sklep

N/RSB/16452/17 8 490 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - PISÁRKY

• moderní byt 76 m² vč. balkonu v OV • možnost úpravy na 
dispozici 2+1 • vlastní plynový kotel • čtyřpatrový cihlový dům 
po revitalizaci v klidné lokalitě • nízké měsíční náklady

N/RSB/16641/17 3 800 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO - ČERNOVICE

• prostorný byt 75,6 m² vč. balkonu v OV • původní udržovaný 
stav • jižně orientovaný balkon s pěkným výhledem, šatna, 
sklep • dům po revitalizaci v blízkosti zastávky MHD

N/RSB/16868/17 3 750 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+1, BRNO - LESNÁ

• 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 3 990 000 Kč

PRODEJ 1/2 RD, BRNO - ŽIDENICE

• zděná, podsklepená rekreační chata v krásném lesnatém pro-
středí v blízkosti Přírodního parku Bobrava • celoročně obyvatelná 
chata s obytným podkrovím • větší oplocený pozemek 1 758 m²

N/RSB/16798/17 1 750 000 Kč

ZDĚNÁ CHATA, OSTOPOVICE

a všem přejeme do nového roku mnoho úspěchů, 
zdraví a štěstí. I letos se budeme starat o bezpečný 
a rychlý prodej vašich nemovitostí. 

Děkujeme klientům
za přízeň v roce 2017

• prodej bytu 60,3 m² vč. příslušenství v OV • byt je v původním stavu určený k modernizaci • neprůchozí pokoje, prostorná šat-
na, 2x lodžie, větší sklep • dům po kompletní revitalizaci v jedné z nejvyhledávanějších částí Brna • na domě ani bytě nevázne úvěr

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

N/RSB/16859/17

N/RSB/16344/17

2 890 000 Kč

2 150 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - ŽABOVŘESKY

RODINNÝ DŮM, PUSTIMĚŘ

Snížená 
cena

Snížená 
cena

Snížená 
cena

Snížená 
cena
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Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA 
od 21. prosince 2017 vstupuje na trh 
inzerce nemovitostí.

Vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA 
(VLM) pokračuje v akvizicích s cílem 
posílit tržní postavení na trhu řádkové 
inzerce. Akvizice firmy GRAND REAL 
CITY směřuje k získání pozice na trhu 
nemovitostní inzerce, kde VLM ještě 
nepůsobilo. GRAND REAL CITY vydává 
tištěné realitní magazíny a provozuje 
realitní server realcity.cz.

Webová stránka www.realcity.cz má 
kolem 150 tisíc reálných uživatelů 
měsíčně a ambicí VLM je kvalitu webu 
výrazně navýšit a dostat se mezi 
největší hráče na trhu nemovitostní 
online inzerce. Firma vydává 16x 
ročně inzertní noviny zaměřené 
na nemovitosti zejména v Praze  
a Brně a okolí.

Pro VLM tak classifieds nyní 
představuje významnou část byznysu.

AKTUÁLNĚ 
Z GRAND REALCITY

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.

Technologie jdou ruku v ruce 
s kvalitním designem. O tom 
svědčí mnoho vychytávek, které 
designéři navrhují a které stále 
častěji zajímají i nás zákazníky. 
Víte, že existuje např. pračka, 
která vypere bílé i černé prádlo 
dohromady, aniž by se cokoli 
s jedním z nich stalo?

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

3 PRAKTICKÉ VYCHYTÁVKY S PUNCEM KVALITNÍHO DESIGNU

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? 
Hledáte inspiraci pro své kutilské záměry?  
Přečtěte si náš on-line magazín o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin

Brno a jižní Morava
číslo 1 od 15. 1. do 4. 2. 2018

AC Real, s. r. o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Byty Bolzáno, s.r.o.

EMBRA s.r.o.

HANÁK & SYNOVÉ s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

IMOS facility, a.s.

Jiří Radouš

L - KONTAKT, s. r. o.

MIG s.r.o.

MP CZECH real

PATREAL 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.

Stavebniny Šťastný, spol. s r.o.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz).
http://www.realcity.cz/magazin.
http://www.realcity.cz/magazin
http://tel:+420736611639
http://mailto:info.brno@realcity.cz
http://mailto:info@realcity.cz


Jen v  hlavním městě příští rok podraží vodné a  stočné 
z původních 85,42 koruny na 87,39. Pražané ovšem mo-
hou být ještě rádi, zdražení je v podstatě pouze o inflaci. 
Lidé v ostatních krajích si mnohdy připlatí i desítky korun. 
A tak nezbývá, než šetřit. To se dá nejen za odběr vody, 
ale i ohřev.

Úspora při mytí
Jen samotný rozdíl mezi každodenním napuštěním vany 
a  sprchováním činí za  rok rozdíl i  několik stovek korun. 
Jestliže vlastníte bazén, jsme zase ještě někde jinde. A to 
se týká celé řady rodin, neboť Česká republika je na prv-
ním místě v počtu bazénů na osobu v rámci Evropy.

Zpět ale ke  koupání. Když se koupe čtyřčlenná rodina 
a  každý si napustí vanu jednou denně, v  účtech to už 
pak dělá rozdíl v řádech tisícikorun. Jedním z úsporných 
řešení je používání pákové baterie. Variantou je rovněž 
vypínání vody při mydlení. To ovšem představuje změnu 
návyků jednotlivých členů rodiny. Pokus za tu úsporu však 
stojí. Vypínání vody při čištění zubů nebo holení je na tom 
podobně. Vodu lze nastavit i na určitou teplotu. Pak se ne-
stane, že při opětovném puštění vám teče studená, když 
jste chtěli vlažnou. Nezanedbatelnou částku ve vodovod-
ním rozpočtu tvoří i splachování toalety. Naučte členy ro-
diny používat jednotlivá splachovadla.

Myčka nádobí? Základ každé rodiny
Myčka na nádobí už není jen komfort, který si může do-
přát někdo. Je to věc, kterou by měla mít každá domác-
nost, která chce ušetřit za vodu. Mytí nádobí pod tekoucí 

vodou je totiž jednoznačně nejcitelnější zásah do našich 
peněženek. Na  jeden cyklus myčka spotřebuje jen ně-
kolik málo litrů vody. Opět ji ale zapínejte jen v případě, 
že je plná. Nemusíte nádobí předmývat. Stačí ho správně 
do myčky skládat. Zkontrolujte, aby bylo všechno nádobí 
dostupné pro trysky. Tím docílíte perfektního umytí i bez 
předmývání. 

Oplachování nádobí před vložením do myčky
Když už jsme se bavili o oplachování nádobí před mytím 
myčky, existují další fakta a  mýty. Až 85  % domácností 
nádobí před vložením do myčky oplachuje. Většinou do-
konce pod teplou vodou. Je třeba připomenout, že jde 
o největší nadbytečný podíl spotřebované energie a vody 
v souvislosti s mytím nádobí. Výrobci však upozorňují, že 
u moderních myček to není potřeba. Stačí jen mechanicky 
odstranit zbytky jídla. Pokud vlastníte starší kousek a víte, 
že neopláchnuté nádobí nezvládne, používejte na oplach 
studenou vodu nebo ještě lépe jen jej setřete stěrkou.

Pozor na zkrácené programy
Je rozšířeným mýtem, že zkrácené programy jsou úspor-
nější, protože lidé se domnívají, že běží kratší dobu a spo-
třebují tak méně energie. To se týká i  vody. Ale… opak 
je obvykle pravdou, protože kratší čas je kompenzován 
větší teplotou i množstvím vody. Přesto existují ECO pro-
gramy, které naopak trvají o něco déle, ale se spotřebou 
pracují efektivně. U obou typů programů je potřeba dávat 
si pozor na usazování tuků. Počítejte s tím, že myčku bude 
potřeba častěji čistit, nebo byste měli střídat tyto speciální 
programy s těmi klasickými.
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Mytí nádobí pod tekoucí 
vodou je totiž jednoznačně 
nejcitelnější zásah do našich 
peněženek. Na jeden cyklus 
myčka spotřebuje jen několik 
málo litrů vody. 

VODA ZDRAŽUJE VŠUDE. 
VÍTE, JAK UŠETŘIT??
Jistě vám neuniklo, že voda v posledních letech neustále zdražuje. Jsou to procenta, ale v konečném 
součtu jde o stovky i  tisíce korun ročně.  Dá se ušetřit při běžném provozu čtyřčlenné domácnosti? 
Určitě!

Nová pračka ušetří  
hodně vody

Máte starou pračku? Pak určitě 
zvažte její výměnu. Nabídka 
současných spotřebičů 
tohoto druhu je pestrá 
a výrobci se úsporou vody 
i energie rozhodně zabývají. 
Už ve středních cenových 
hladinách seženete spotřebič, 
který si umí sám navážit 
množství vloženého prádla 
a korigovat odběr vody. Pokud 
pračku nenaplníte úplně 
a nemáte takovou, co si prádlo 
zváží, určitě využívejte speciální 
program s menším plněním. 
Většina praček ho má a možná 
jste ho doteď nevyužili.

Dešťová voda  
a k čemu se hodí

O využití dešťové vody 
bychom mohli napsat 
samostatný článek. Pokud 
máte tuhle možnost, určitě 
ji využijte. Nejde pouze 
o zalévání zahrádky. Dešťová 
voda se dá zapojit  všude 
tam, kde se dá využít tzv. 
voda užitková. Uvažujte: 
není třeba používat pitnou 
vodu na praní, splachování 
toalety nebo úklidové práce. 
Ve městě je tohle samozřejmě 
složitější. Pokud máte dům, 
dá se s pomocí moderních 
technologií udělat zázrak.

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

http://www.realcity.cz/magazin
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Minimální věk pro získání hypotéky je 18 let, je však po-
třeba mít již za sebou určitou pracovní historii a potřebný 
příjem. To bývá u nejmladších klientů největší problém. 6% 
z klientů do 30 let si proto bere do úvěru rodiče. U klien-
tů nad 30 let takovou pomoc rodičů využívá už jen 3% 
žadatelů. Rodiče občas pomáhají mladší generaci nejen 
přímo, jako spolužadatelé o úvěr. V některých případech 
pomohou jejich úspory, rady a zkušenosti, někdy i  jejich 
stávající nemovitost jako zástava. K tomu by ale měli při-
stupovat velmi obezřetně, aby se později nemuseli bát 
o svou střechu nad hlavou.

O mladé generaci platí, že se neradi váží a neradi se zadlu-
žují. Pokud už k tomu ale přistoupí a vezmou si hypotéku, 
rozhodují se většinou impulsivně. Jsou často seběvědomí 
a  optimističtí. Hypotéky se nebojí a  věří si. O  hypotéka-
́ch a o nákladech na bydlení mívají však občas nereálné 
představy: chtějí vysokou hypotéku, ale očekávají velmi 
nízké splátky. Zapomínají také na  další náklady spojené 
s bydlením, jako jsou například poplatky za služby, daně, 
opravy a podobně.

Jaké podmínky musí mladí lidé splnit,  
aby dostali hypotéku? 
Kromě minimálního věku 18 let (raději ale počítejme ještě 
alespoň 2 roky pracovní zkušenosti navíc) je to dostateč-
ná výše, prokazatelnost a stabilita příjmu, čisté úvěrové re- 
gistry a našetřené vlastní zdroje. Díky doporučením ČNB 
musely banky omezit poskytování 100% hypoték a hypo-
téky mezi 80 a 90% výrazně podražily. Našetřit tedy musí 
alespoň 10%, pro získání levnější hypotéky alespoň 20 %. 

Mladí si díky tomu musí na svoji hypotéku počkat o něco 
déle a ceny nemovitostí mezitím letí vzhůru.

Jaké hypotéky si berou klienti do 30 let nejčastěji? 
Téměř polovina mladých klientů žádá o  hypotéku sama 
(u generace nad 30 let žádají klienti častěji ve dvou) a ob-
vykle je to právě na koupi nemovitosti. Průměrně financují 
78% z  hypotéky a  zbytek z  vlastních zdrojů. V  naprosté 
většině volí maximální 30ti letou splatnost a 5ti letou fixaci. 
Pojištění úvěru využije méně než polovina z nich.

V případě, že mladí lidé kupují novostavbu v Praze, finan-
cují v  průměru 81 % z  hypotéky. Splatnost chtějí rovněž 
na  30 let a  průměrná výše hypotéky je o  1 milion vyšší, 
než u  celorepublikového průměru. U  klientů nad 30 let 
je to ještě o  kousek výše. Starší klienti narozdíl od  těch 
nejmladších volí raději kratší splatnost a zajímají se o mož-
nosti mimořádných splátek.

Jaké hypotéky na nás čekají v roce 2018?
Úrokové sazby se nezadržitelně ženou vzhůru a vyčkávat 
se žádostí o  hypotéku se již nevyplácí. Oblíbené budou 
především delší doby fixace - kromě pěti-leté fixace bu-
dou klienti čím dál častěji žádat o 7, 8 a  10 leté úrokové 
sazby. Banky budou pečlivě zvažovat a prověřovat, jest-
li má žadatel o  hypotéku dostatečné příjmy na  splácení 
a budou méně ochotné udělovat výjimky. „Navzdory tomu 
všemu však bude pořízení nového bydlení i  nadále do-
stupné a porovnáním všech možných variant získáme op-
timální hypotéku,“ uklidňuje Ing.  Pavel Bultas ze společ-
nosti HYPOASISTENT.
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MLADÍ CHTĚJÍ BYDLET.  
JAKOU DOSTANOU HYPOTÉKU? 
I mladá generace začne jednoho dne toužit po vlastním bydlení a po čase vymění bydlení u  rodičů 
nebo nájem za svůj byt či dům. K  tomu jim nejčastěji pomůže hypotéka. Nejdříve mají jasno mladí 
z Pardubicka a Západních Čech. Naopak v Praze si berou mladí klienti hypotéku později. Nemovitosti 
jsou zde dražší a mladí, kteří se do Prahy přistěhují odjinud, musí nejdříve dojít k rozhodnutí, že oprav-
du zde chtějí bydlet. Klienti do 30 let tvoří přibližně čtvrtinu všech žadatelů o hypotéku.

„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož 
splacení včetně příslušenství 
je zajištěno zástavním právem 
k nemovitosti, i rozestavěné. 
Úvěr se považuje za hypoteční 
úvěr dnem vzniku právních 
účinků zástavního práva.“

Definice hypotečního úvěru  
ze zákona o dluhopisech  
č. 190/2004 Sb., §28,  
odstavec 3.

GRAND REALCITY

HYPOASISTENT s.r.o.

Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Czech Republic

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

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

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


Pro mladý pár 
HLEDÁM byt 2+1 

v lokalitě Kohoutovice 
nebo Nový Lískovec. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

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

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: 2 190 000 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

RD JIRÁNKOVA, BRNO-ČERNOVICE
Řadový, částečně podsklepený  RD  

s byty 1+1 a 2+1 a půdou pro další byt.  
UP 270 m2, zahrádka 97 m2.

 cena: 5 990 000 Kč       tel: 777 555 920G

Všem klientům děkuji za přízeň v roce 2017 a přeji krásný nový rok 2018

HLEDÁME 
rodinné domy a byty  

k prodeji či pronájmu,  
pro vzrůstající zájem 

klientů!

VOLEJTE 
+420 777 730 521

Naléhavě hledáme 
DRUŽSTEVNÍ BYTY  

všech velikostí v Brně.  
Platba ihned v hotovosti. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

OV 3+1 ZIKOVA, BRNO
Udržovaný byt 3+1 s balkonem 

 ve 3.patře domu po revitalizaci. 

 cena: 3 000 000 Kč       tel: 777 555 920G

http://tel:+420777730521
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:777555920
http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:777555920
http://mailto:matejka@brnenskyzvonec.cz
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BRNO

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.

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

Jiří Šmach
smach@mpczech.cz

tel: 731 491 172

Michaela Procházková
prochazkova@mpczech.cz

tel.: 604 255 641

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 ke koupi dům 
za účelem 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.

Pro matku s dcerou hledám byt 2+kk nebo 
2+1 v lokalitě Štýřice. Placeno hotově. 

Manželský pár s dítětem hledá byt 
min. 3+kk v Brně a blízkém okolí.

Prarodiče pro vnuka hledají malometrážní byt 
v blízkosti centra. Placeno hotově.

Pro klientku s hotovostí hledám byt 
min. 2+kk s balkónem v okresu Brno-venkov.   

Matka se synem hledá byt min 2+1 
v Králově Poli, Žabovřeskách, 
Řečkovicích a Medlánkách. 

Pro developerskou fi rmu hledáme 
ke koupi větší bytový dům.

Mladý pár s dítětem hledá RD se zahrádkou 
v lokalitě Brno-venkov.

Pro konkrétní zájemce hledáme 
dvougenerační dům v Brně a nejbližším okolí. 

Pro pár s dítětem hledáme ke koupi byt
 v Brně min. 2+kk - 3+1, ideálně s balkonem.

Hledáme pozemky k uskladnění kontejnerů 
v Brně a okolí, s příjezdem pro kamiony.

Martin Dubáň 
duban@mpczech.cz

tel: 736 151 675

 Pro mladý pracující pár hledáme pronájem 

bytu 1-2+1 kdekoli v Brně do 12 000 Kč. 

Pro rodinu s malým dítětem hledáme 

pronájem bytu 2-3+1 v okrajových částech 

Brna do 14 000 Kč.

Pro studenty hledáme pronájem bytu 

min. 3+1 nejlépe lokalita Královo Pole, 

Veveří, Žabovřesky.

Pro podnikatele hledám ke koupi byty 

1+kk až 2+1 v centru Brna a okolí.

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 EXKLUZIVNĚ

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

 Lux.byt s terasou, CP 62 m2, 3.NP, kolau-
dace 2008, ul. Charbulova, spol. dvorek se 
zahradou, kůlna. 

 Prost. byt ve standardu, k modernizaci, dům 
po revitalizaci, CP 94,33 m2, balkon, zv. 
přízemí, neprůchozí pokoje. 

 Sam. stojící se zahradou, CP 643 m2, ZP 
230 m2, podkslep., napojen na všechny IS, 
hospodářské stavení. 

 K rekonstrukci, napojen na veškeré IS, CP 
152 m2, UP 102 m2, dvůr, část. podsklep., 
možnost půdní vestavby. 

 Byt 2+kk  Byt 2+kk  Byt 3+1  Dům  Dům 
  OV 2+KK BRNO-PONAVA  Třída C OV 2+KK BRNO-ČERNOVICE  Třída G 

OV 3+1 BRNO-ČERNÁ POLE  Třída G RD 4+1 DOLNÍ DUNAJOVICE  Třída G 

   ŘRD 4+1 ŠLAPANICE, ŠVEHLOVA  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/   DZUG  DZUG 

 www.realcity.cz/rc/   E159  E159 

 www.realcity.cz/rc/   E158  E158 

 www.realcity.cz/rc/   E1AS  E1AS 

 www.realcity.cz/rc/   DZUH  DZUH 

 2 500 000 Kč  3 680 000 Kč  4 950 000 Kč  2 600 000 Kč  2 650 000 Kč  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294 
 MPB1252DB  MPB1265MP  MPB1269MM  MPRD1149JS  MPRD1153MP 

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ    EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

 Dům po kompletní revitalizaci, nový výtah 
a vchod, 3+1, 2x komora a 2x balkon, CP 
77 m2, 3. NP/7. 

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

 Mezonetová novostavba o CP 64 m2, 
3.NP, byt má vl. plynový kotel, parkovací 
stání, na ul. Ponětovická. 

 Rozestavěný, 2 x garáž, terasa, podsklep. 
Před dok. stav. prací a lze upravovat. CP 
817 m2, UP 320 m2. 

 Neprůchozí pokoje, CP 74 m2, 3.NP, cihla, 
garáž, or. JV a JZ, na ul. Červený vrch. za-
teplení štítu a dvou pokojů.  

 Byt 3+1  Byt 2+kk  Byt 2+1  Dům  Byt 3+1 
   OV 3+1 BRNO-KRÁLOVO POLE  Třída G    OV 2+KK BRNO-ČERNOVICE  Třída G 

OV 2+1 BRNO-SLATINA  Třída G ŘRD 5+1 URČICE  Třída G 

   OV 3+1 ZASTÁVKA U BRNA  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/   E1AU  E1AU 

 www.realcity.cz/rc/   E157  E157 

 www.realcity.cz/rc/   DZHE  DZHE 

 www.realcity.cz/rc/   DZUI  DZUI 

 www.realcity.cz/rc/   DZUT  DZUT 

 4 090 000 Kč  3 590 000 Kč  3 150 000 Kč  2 600 000 Kč  2 800 000 Kč  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294            

 MPB1268DB  MPB1266MP  MPB1237LB  MPRD1148JS  MPB1261ML 

C

G

G

G

G

G

G G

G G
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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 110m2, terasa. 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

 4 750 000 Kč  775 077 502 
 940 

C    

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

P oslední 4 stav. pozemky od 667 do 793 m². V ceně 
IS, komunikace a veř. osvětlení. IS již dokončeny a zko-
laudovány. Cena vč. DPH, neplatíte provizi RK!  

 Pozemek 
SYROVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

 775 077 502 

   

 775 077 502 

 Pozemek na krásném klidném místě s pěkným výhle-
dem na kraji obce, CP 796 m2, inženýrské sítě jsou na 
hranici pozemku. Několik ovocných stromů.  

 Pozemek 
ŘÍCMANICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DZGN

 3 580 000 Kč 
 944 

 Prodej pěkného rovinatého pozemku CP 3419m2 (44 m x 77,5 m) na okraji obce. Pozemek určen pro výstavbu 
1-2 RD. Elektřina+voda bude na hranici pozemku. Dostupnost 15-20 min Brno-západ. Možnost koupit 1/2. 

 Pozemek 
PŘÍBRAM NA MORAVĚ, BRNO-VENKOV 

 775 077 502 

   

www.realcity.cz/rc/DZNC

 4 100 Kč/m² 
 726 

   

www.realcity.cz/rc/DO33

 1 650 Kč/m² 
 766 

   

J edinečný staveb. konc. 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  775 077 502 
 923 

G   

S tavební pozemek 782 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

 1 400 Kč/m²  775 077 502 
 843 

   

Prodej třípodl. chaty 3+1 v obl. Čtyři Dvory. ZP 50 m2. 
Pozemek 689 m2. Elekt, voda, nová kamna a KL. 
Celoročně obyvatelné, rekr. vyžití v okolí.   

 Rekreační objekt 
OBEC BYSTRÉ - JEDLOVÁ-HAMRY 

www.realcity.cz/rc/E1IJ

 1 050 000 Kč  775 077 502 
 978 

   

 Prodej OV 3+kk po nákl. rekonstr. s balkonem. 2.NP/5, 
CP 79m2 + sklep. Plně vybaven, ve výb. stavu. Dům 
zcela revitalizován. Dobrá dostupnost do centra.

 Byt 3+kk 
BRNO - STŘED, ULICE KÖRNEROVA 

www.realcity.cz/rc/E1II

  4 850 000 Kč  775 077 502 
 977 

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

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

ZDE
MŮŽE BÝT

I VAŠE
NEMOVITOST
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BRNO

      

 Prodej novostavby dvoupodlažního 
RD o disp. 6+2, UP RD 138 m2, 
plocha zahrady 64 m2. 

 Prodej pozemku 1.339 m2 mezi 
starší zástavbou s polořad. RD k 
rekonstrukci/demolici .

 Prodej lux. novostavby 4+kk (100 m2) 
s lodžií a terasou (11 m2), centrál. AC, 
možno gar. stání .

 Dům  Pozemek  Byt 4+kk 
  ŽELEZNÉ U TIŠNOVA MODŘICE BRNO-ČERNÁ POLE 

www.realcity.cz/rc/E1AL www.realcity.cz/rc/E1GV www.realcity.cz/rc/DZ6I

 4 480 000 Kč  5 600 000 Kč  8 995 000 Kč  603 545 433    604 232 218    775 620 237   
 000700  000698  000669 

   

 Prodej zrekonstruovaného cihlové-
ho bytu 4+kk ( 116 m2) s lodžií 
(6 m2) přímo na pěší zóně .

 Byt 4+kk 
BRNO - CENTRUM 

www.realcity.cz/rc/DX7C

 6 990 000 Kč  604 232 218   
 000618 

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

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

BB

G

Prodáváte nemovitost?
Využijte naši databázi 
poptávajících 
a nabídněte jim 
nemovitost přímo.

Na www.realitymuzejka.cz/hledame 
se podívejte, co aktuálně hledají.

OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
HOTOVOST DO 24 HOD

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

VYPLATÍME ZA VÁS !!!
Exekuce, dluhy, zástavy, dražby,  

najdeme Vám nové bydlení.
100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ 

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

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

 POSLEDNÍ VOLNÉ JEDNOTKY

603 333 999�
CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST

PÁLAVA – OBEC PAVLOV

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

APARTMÁNOVÉ DOMY PAVLOV

prodáváte nemovitost?
využijte našich služeb!

Na našich webových portálech 

naleznete kompletní souhrn 
informací, které vám pomohou.

PRONÁJMY

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

Pronájem 4+kk po rekonstrukci, 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

16 000 Kč/měs.

BRNO - STŘED, UL. GORKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYO4
Pronájem atyp. novostavby 3+kk v centru Brna, s
terasou,lodžií. 5+6.NP/6, CP 153 m²,sklep 12 m².Byt
zařízen. Možnost pronajmout garáž cca 90m od
domu.Volné ihned.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

22 500 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

PRODEJ OV 2+KK BRNO-STARÝ LÍSKOVEC
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1HA
Novostavba o CP 56 m²+terasa 31 m², na ul. U Les-
kavy, pokoje neprůchozí, 6.NP, výtah, kouplena s
vanou, WC zvlášť, s krásným výhledem do okolí.
Volný ihned.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

4 100 000 Kč

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

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

Prodej zahrady o výměře cca 300 m² u pře-
hrady.Příjezd k pozemku po obecní cestě vedené v
KN jako ostatní komunikace. Elektřina u hranice po-
zemku.Více info v RK.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 200 Kč/m²

POPTÁVKA

HLEDÁME PROSTORY PRO PODNIKÁNÍ
www.realcity.cz/rc/DX6T

Hledáme prostory vhodné pro podnikání pro autoo-
pravnu, skladové prostory.
MP CZECH real tel.: 605 268 621

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 MALOMETRÁŽNÍ BYTY
www.realcity.cz/rc/DX6X

Pro klienty hledáme malometrážní byty v Brně.
MP CZECH real tel.: 605 268 621

dohodou

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

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

dohodou

VYKUPUJEME
www.realcity.cz/rc/DV42

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

informace v RK

HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DX9D

Pro naše investory hledáme malé byty na pronájem
v celém Brně.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

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

MěnímeVáš sen o bydlení v realitu, svěřte se do ru-
kou profesionálů. Nejvíce si zakládáme na DOBRÉ
POVĚSTI. Jsme tu pro Vás!
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

HUSTOPEČE, UL. MRŠTÍKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E1CI
Pronájem nově vybav. kanceláře 17 m² s čekárnou 11
m²+soc. zázemí. Garáž/sklad 17 m². 1.NP s oknem do
ulice, v objektu jsou lékaři a laboratoř.Volné ihned.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

5 600 Kč/měs.

BRNO - HUSOVICE, UL. JILEMNICKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DEUF
Pronájem nebyt. prostor v přízemí CP
155 m²+50 m² sklad .Kuchyňka ,kou-
pelna,WC+sprcha,předzahrádka.Vhodné pro
menší výrobu,tisk. dílnu, rekl.agenturu,sídlo firmy.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

12 000 Kč/měs.
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http://www.realcity.cz/rc/DX6X
http://www.realcity.cz/rc/DXSU
http://www.realcity.cz/rc/DV42
http://www.realcity.cz/rc/DX9D
http://www.realcity.cz/rc/DX6S
http://www.realcity.cz/rc/DXDE
http://www.realcity.cz/rc/DY72
http://www.realcity.cz/rc/E1CI
http://www.realcity.cz/rc/DEUF
http://www.realnovostavby.cz
http://www.ad-pavlov.cz
http://tel:603333999
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:731484294
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:605268621
http://tel:604255641
http://tel:731484294
http://tel:605268621
http://tel:777555920
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:731484294
http://tel:720212303
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:775077502
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HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1NK

Byt, 3+1, 77 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 800 000 Kč

VRACOV
www.realcity.cz/rc/E1NN

Byt, 3+kk, 81 m², tř. B
Dumrealit.cz

tel.: 734 358 582
1 800 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E1NL

Byt, 3+1, 69 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 800 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E1NO

Byt, 2+kk, 54 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 775 334 870
1 831 190 Kč

DRNHOLEC
www.realcity.cz/rc/E1NM

Byt, 3+kk, 69 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 774 145 692
1 800 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1NP

Byt, 3+1, 73 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 840 000 Kč

HUSTOPEČE
www.realcity.cz/rc/E1NQ

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 850 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E1NT

Byt, 3+1, 75 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
1 850 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E1NR

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 850 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1NU

Byt, 3+1, 72 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
1 890 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E1NS

Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 850 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E1NV

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 890 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1NX

Byt, 3+1, 67 m²
ESKO-MAX, s.r.o.

tel.: 775 116 228
1 890 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1O1

Byt, 2+kk, 65 m², tř. C
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 401 754
1 972 600 Kč

HUSTOPEČE
www.realcity.cz/rc/E1NY

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E1O2

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 980 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E1NZ

Byt, 3+1, 74 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 930 000 Kč

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/DQ5C

Byt, 2+kk, 57 m², tř. B
EMBRA s.r.o.

tel.: 724 407 969
2 003 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E1O3

Byt, 2+1, 60 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
2 050 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E1O6

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 100 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E1O4

Byt, 2+kk, 63 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 777 922 720
2 053 146 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E1O7

Byt, 2+1, 58 m²
Potrol Woods s.r.o.

tel.: 731 116 277
2 121 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E1O5

Byt, 2+kk, 58 m²
ESKO-MAX, s.r.o.

tel.: 775 116 228
2 099 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E1O8

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
2 190 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E1OF

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 775 764 764
2 699 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZJ6

Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
MIG s.r.o.

tel.: 800 644 644
2 800 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E1OG

Byt, 3+1, 64 m²
CENTURY 21 DOMA

tel.: 725 929 901
2 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZY2

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
2 835 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E1OH

Byt, 3+kk, 85 m², tř. C
VITOM reality, v. o. s.

tel.: 776 046 949
2 800 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E1OI

Byt, 3+kk, 70 m², tř. C
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
4 490 000 Kč

SLAVKOV U BRNA
www.realcity.cz/rc/E1O9

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Brněnský zvonec s.r.o

tel.: 777 730 521
2 190 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E1OC

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
2 450 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E1OA

Byt, 2+kk, 54 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 072
2 240 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E1OD

Byt, 3+1, 62 m², tř. D
Unicareal s. r. o.

tel.: 774 740 363
2 490 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E1OB

Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 777 749 499
2 380 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E1OE

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 500 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 3+1

http://www.realcity.cz/rc/E1NK
http://www.realcity.cz/rc/E1NN
http://www.realcity.cz/rc/E1NL
http://www.realcity.cz/rc/E1NO
http://www.realcity.cz/rc/E1NM
http://www.realcity.cz/rc/E1NP
http://www.realcity.cz/rc/E1NQ
http://www.realcity.cz/rc/E1NT
http://www.realcity.cz/rc/E1NR
http://www.realcity.cz/rc/E1NU
http://www.realcity.cz/rc/E1NS
http://www.realcity.cz/rc/E1NV
http://www.realcity.cz/rc/E1NX
http://www.realcity.cz/rc/E1O1
http://www.realcity.cz/rc/E1NY
http://www.realcity.cz/rc/E1O2
http://www.realcity.cz/rc/E1NZ
http://www.realcity.cz/rc/DQ5C
http://www.realcity.cz/rc/E1O3
http://www.realcity.cz/rc/E1O6
http://www.realcity.cz/rc/E1O4
http://www.realcity.cz/rc/E1O7
http://www.realcity.cz/rc/E1O5
http://www.realcity.cz/rc/E1O8
http://www.realcity.cz/rc/E1OF
http://www.realcity.cz/rc/DZJ6
http://www.realcity.cz/rc/E1OG
http://www.realcity.cz/rc/DZY2
http://www.realcity.cz/rc/E1OH
http://www.realcity.cz/rc/E1OI
http://www.realcity.cz/rc/E1O9
http://www.realcity.cz/rc/E1OC
http://www.realcity.cz/rc/E1OA
http://www.realcity.cz/rc/E1OD
http://www.realcity.cz/rc/E1OB
http://www.realcity.cz/rc/E1OE
http://www.realcity.cz
http://tel:720212303
http://tel:734358582
http://tel:800100446
http://tel:775334870
http://tel:774145692
http://tel:720212303
http://tel:774110007
http://tel:606589561
http://tel:800100446
http://tel:800050243
http://tel:720212303
http://tel:774110007
http://tel:775116228
http://tel:731401754
http://tel:800100446
http://tel:774110007
http://tel:800100446
http://tel:724407969
http://tel:734216920
http://tel:720212303
http://tel:777922720
http://tel:731116277
http://tel:775116228
http://tel:774110007
http://tel:775764764
http://tel:800644644
http://tel:725929901
http://tel:606589561
http://tel:776046949
http://tel:774110007
http://tel:777730521
http://tel:606589561
http://tel:775580072
http://tel:774740363
http://tel:777749499
http://tel:800100446
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DOLNÍ KOUNICE
www.realcity.cz/rc/E1OJ

Dům, 90 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 000 000 Kč

NEBOVIDY
www.realcity.cz/rc/DRE9

Dům, 85 m², tř. G
FANY, spol. s r.o.

tel.: 602 791 497
3 000 000 Kč

KYJOV
www.realcity.cz/rc/E1OK

Dům, 160 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 000 000 Kč

BŘEŽANY
www.realcity.cz/rc/E1OM

Dům, 220 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
3 100 000 Kč

ZBRASLAVEC
www.realcity.cz/rc/E1OL

Dům, 892 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 000 Kč

BŘEŽANY
www.realcity.cz/rc/E1ON

Dům, 200 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 200 000 Kč

MIROSLAV
www.realcity.cz/rc/E1OO

Rohový dům, 152 m², tř. G
REALITY IRMANNOVÁ s.r.o.

tel.: 603 290 695
3 200 000 Kč

MILEŠOVICE
www.realcity.cz/rc/DRYV

Dům, 220 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
3 250 000 Kč

DOLNÍ DUNAJOVICE
www.realcity.cz/rc/E1OP

Dům, 148 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 200 000 Kč

NOSISLAV
www.realcity.cz/rc/E1OR

Dům, 140 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
3 250 000 Kč

MOKRÁ-HORÁKOV
www.realcity.cz/rc/E1OQ

Dům, 1510 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 250 000 Kč

HERŠPICE
www.realcity.cz/rc/E1OS

Řadový dům, 140 m²
CENTURY 21 Positive

tel.: 733 166 172
3 290 000 Kč

SKALKA
www.realcity.cz/rc/E1OT

Dům, 2100 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 300 000 Kč

STAROVIČKY
www.realcity.cz/rc/E1OX

Rohový dům, 180 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 777 604 591
3 350 000 Kč

ROHATEC
www.realcity.cz/rc/E1OU

Dům, 80 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
3 300 000 Kč

STRÁŽOVICE
www.realcity.cz/rc/E1OY

Dům, 130 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 400 000 Kč

DRNHOLEC
www.realcity.cz/rc/E1OV

Dům, 160 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 606 365 367
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E1OZ

Řadový dům, 140 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
3 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E1P1

Dům, 120 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 500 000 Kč

LAŽANY
www.realcity.cz/rc/DZV3

Dům, 140 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
3 500 000 Kč

STRÁŽNICE
www.realcity.cz/rc/E1P2

Dům, 366 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
3 500 000 Kč

DOUBRAVNÍK
www.realcity.cz/rc/E1P4

Dům, 160 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
3 500 000 Kč

NOVÝ PŘEROV
www.realcity.cz/rc/E1P3

Dům, 150 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 725 444 558
3 500 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1P5

Dům, 195 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 500 000 Kč

RYBNÍKY
www.realcity.cz/rc/E1PC

Dům, 400 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 602 563 615
6 500 000 Kč

HAJANY
www.realcity.cz/rc/DZKT

Dům, 4+kk, 162 m², tř. B
REAL MAJOR s.r.o.

tel.: 776 387 287
7 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E1PD

Dům, 220 m², tř. E
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
6 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DV1A

Dům, 516 m², tř. C
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
10 350 000 Kč

MOUTNICE
www.realcity.cz/rc/E1PE

Dům, 206 m², tř. G
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
7 200 000 Kč

HAJANY
www.realcity.cz/rc/E1PF

Dům, 4+kk, 195 m², tř. B
REAL MAJOR s.r.o.

tel.: 776 387 287
10 990 000 Kč

SOKOLNICE
www.realcity.cz/rc/E1P6

Dům, 190 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 500 000 Kč

KŘTINY
www.realcity.cz/rc/E1P9

Vila, 295 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
4 000 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1P7

Dům, 220 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
3 500 000 Kč

PUSTIMĚŘ
www.realcity.cz/rc/E1PA

Dům, 1226 m², tř. B
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
4 350 000 Kč

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
www.realcity.cz/rc/E1P8

Rohový dům, 73 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 488 245
3 990 000 Kč

HUSTOPEČE
www.realcity.cz/rc/E1PB

Dům, 8608 m², tř. E
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
4 360 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E1OJ
http://www.realcity.cz/rc/DRE9
http://www.realcity.cz/rc/E1OK
http://www.realcity.cz/rc/E1OM
http://www.realcity.cz/rc/E1OL
http://www.realcity.cz/rc/E1ON
http://www.realcity.cz/rc/E1OO
http://www.realcity.cz/rc/DRYV
http://www.realcity.cz/rc/E1OP
http://www.realcity.cz/rc/E1OR
http://www.realcity.cz/rc/E1OQ
http://www.realcity.cz/rc/E1OS
http://www.realcity.cz/rc/E1OT
http://www.realcity.cz/rc/E1OX
http://www.realcity.cz/rc/E1OU
http://www.realcity.cz/rc/E1OY
http://www.realcity.cz/rc/E1OV
http://www.realcity.cz/rc/E1OZ
http://www.realcity.cz/rc/E1P1
http://www.realcity.cz/rc/DZV3
http://www.realcity.cz/rc/E1P2
http://www.realcity.cz/rc/E1P4
http://www.realcity.cz/rc/E1P3
http://www.realcity.cz/rc/E1P5
http://www.realcity.cz/rc/E1PC
http://www.realcity.cz/rc/DZKT
http://www.realcity.cz/rc/E1PD
http://www.realcity.cz/rc/DV1A
http://www.realcity.cz/rc/E1PE
http://www.realcity.cz/rc/E1PF
http://www.realcity.cz/rc/E1P6
http://www.realcity.cz/rc/E1P9
http://www.realcity.cz/rc/E1P7
http://www.realcity.cz/rc/E1PA
http://www.realcity.cz/rc/E1P8
http://www.realcity.cz/rc/E1PB
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:720212303
http://tel:602791497
http://tel:720212303
http://tel:800050243
http://tel:800100446
http://tel:720212303
http://tel:603290695
http://tel:606589561
http://tel:720212303
http://tel:800050243
http://tel:800100446
http://tel:733166172
http://tel:800100446
http://tel:777604591
http://tel:800103010
http://tel:720212303
http://tel:606365367
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http://tel:602563615
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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 1 od 15. 1. do 4. 2. 2018

http://www.realnovostavby.cz


Zájem o půdu ze stran investorů klesá
Podle odborníků už nastal čas, kdy velký zájem investo-
rů o zemědělskou půdu začal opadat. Leden také přinesl 
řadu změn. Například začínají platit přísnější pravidla pro 
prodej majetku. Ministerstvo zemědělství navíc chce pro-
sadit oznamovací povinnost při prodeji půdy.

I když poslední roky ceny pozemků poměrně strmě stou-
paly, letos by zdražování mohlo zpomalit.

„Pan ministr bude chtít, aby tuto povinnost prodiskutovaly 
nevládní organizace, v případě zájmu zahájí ministerstvo 
zemědělství přípravu legislativního návrhu,“ vyjádřilo se 
tiskové oddělení ministerstva zemědělství. V podstatě jde 
o logické kroky a o snahu zabránit prodeji půdy spekulan-
tům či investorům.

Pole přestávají být zajímavá
Chování investorů je následující. Pole pro ně přestávají 
být zajímavou investicí a začínají je prodávat, neboť mají 
pocit, že už to není tak lukrativní. To potvrzují i odborníci, 
kteří se zabývají výkupem půdy pro zemědělce. Vývoj cen 
však ovlivňuje celá řada faktorů, Jedním z nich je i legisla-
tiva a připravovaných změn je celá řada.

Zdražovalo se hodně
Jak jsme naznačili již v  úvodu, poslední tři roky šplhala 
cena za  pole doslova astronomicky. Celkem podražila 
o  65 procent. Za  zvyšování cen mohou dostupné úvěry 
poskytované bankami. Někteří developeři dokonce za-
hájili strategii stagnace a  připravené projekty uměle za-
stavili. Nyní vyčkávají, co přinese blízká budoucnost, aby 
mohli mírně projekty zdražit. Čeští farmáři nikdy neplatili 
za kus země více než nyní. Statistiky dokládají, že mezi-
ročně vzrostla cena půdy v Česku o pětinu. Aktuálně se 

v tuzemsku platí za metr čtvereční v průměru mezi 15 a 30 
korunami. Nejdražším regionem je Olomoucký kraj. Nej-
méně zaplatíte na  Liberecku nebo v  Moravskoslezském 
kraji.

Předkupní právo pro spoluvlastníky
Novela občanského zákoníku by mohla změnit současnou 
situaci. Jak? Jde o opětovné zavedení předkupního prá-
va pro spoluvlastníky. To se neaplikuje pouze při převodu 
na osobu blízkou.

Zákony z minulosti nařizovaly majiteli povinnost informo-
vat spoluvlastníky tehdy, když docházelo k prodeji. V pří-
padě, že se do stanovené lhůty, která byla dvouměsíční, 
neozvali, předkupní právo zaniklo. 

Jak je to dnes?
V současnosti je to tak, že prodejce musí nabídnout poze-
mek širokému spektru zájemců, a v okamžiku, kdy dojde 
k podpisu kupní smlouvy, musí se obrátit na spoluvlastníky 
a nabídnout jim stejné podmínky. V případě, že je budou 
akceptovat, původní smlouva zanikne. Toto samozřejmě 
může ovlivnit ceny pozemků ve  spoluvlastnictví. Prodej 
podílu na pozemku je v tuto chvíli časově  i administrativ-
ně náročnější.

Novela zákona nahrává spekulantům
Novela zákona podle obecných názorů odborníků nahrá-
vá spekulantům s půdou, tedy zejména těm, kteří využívají 
svého postavení spoluvlastníka při vyjednávání s  ostat-
ními spoluvlastníky ve  chvíli, kdy logicky chtějí vykoupit 
další podíly a zvýšit tak podíl vlastní. Používají se k tomu 
nátlakové metody, kterými se snaží docílit nejnižší možné 
ceny.
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POLE VÝZNAMNĚ ZDRAŽUJÍ.  
LETOS CENY ZBRZDÍ I KVŮLI NOVELE ZÁKONA
Chystáte se prodat pole? Pak zadržte! Jen za poslední tři roky se pole zdražila o 65 procent. Růst cen 
sice nebude letos tak markantní, neboť jej zastaví nižší zájem investorů, ale přesto bude patrný.

Novela občanského zákoníku 
o předkupním právu

•   Novela občanského zákoníku 
(zákon č. 460/2016 Sb.) byla 
schválena v prosinci 2016. 

•   Přinesla mimo jiné 
i znovuzavedení předkupního 
práva pro spoluvlastníky 
nemovitých věcí. 

•   Předkupní právo měli 
spoluvlastníci v občanském 
zákoníku platném 
do prosince 2013. Nový 
občanský zákoník tuto 
úpravu nepřevzal s tím, 
že dle přechodných 
ustanovení zaniklo toto 
zákonné předkupní právo 
uplynutím jednoho roku 
ode dne nabytí účinnosti 
nového občanského 
zákoníku (to neplatilo 
v případě spoluvlastnictví 
k zemědělskému nebo 
rodinnému závodu). 

•   Podle současné právní 
úpravy tedy spoluvlastník 
může se svým podílem volně 
nakládat. Jedinou možností, 
jak volnému nakládání 
spoluvlastníka zabránit, je 
sjednat si předkupní právo 
smluvní cestou. 

•   Novelou občanského 
zákoníku z prosince 2016 
bude opět od 1. 1. 2018 
znovuzavedeno předkupní 
právo spoluvlastníků. 
Spoluvlastník tedy bude 
oprávněn uplatnit předkupní 
právo, a to u úplatných 
i bezúplatných převodů 
nemovitých věcí. 

•   Novela řeší také možnost 
spoluvlastníka se takového 
předkupního práva 
výslovně vzdát, toto vzdání 
se předkupního práva 
bude předmětem zápisu 
do katastru nemovitostí. 

•   Předkupní právo ovšem 
nebude možné neuplatnit 
v případě převodu podílu 
na osobu blízkou. Volné 
nakládání spoluvlastníka 
s jeho podílem bylo tedy 
možné pouze do konce roku 
2017. Odteď bude nutné 
nabídnout podíl ke koupi 
za stanovenou cenu ostatním 
spoluvlastníkům, jak jsme 
popsali v článku.

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

http://www.realcity.cz/magazin


Plánovaný rezidenční objekt je situován v klidné části uli-
ce, s hlavní fasádou orientovanou směrem k areálu Uni-
verzity obrany, kterou tvoří komplex budov z  19. století. 
Druhá, jižní fasáda poskytne výhled do klidného zeleného 

vnitrobloku s vlastní relaxační zónou. V sedmipodlažní bu-
dově najdeme 46 parkovacích stání, sklepní kóje, přízem-
ní pronajímatelné obchodní prostory se vstupem z  ulice 
a  celkem 36 bytových jednotek. Pro maximální komfort 
nových rezidentů navrhl renomovaný architektonický 
ateliér (RAW) na každém patře pouze 3 bytové jednotky 
a navíc dvě domovní komunikační jádra, každé s vlastním 
schodištěm a  výtahem. Všechny byty disponují velkory-
sou terasou s místem pro odpočinek a  jižní orientací do 
zeleně ve vnitrobloku. Architektonické řešení domu na-
vazuje na  to nejlepší z  tradice výstavby bytových domů 
v  30. letech 20. století, kdy bytové domy v  městě Brně 
stavěli špičkoví funkcionalističtí architekti, jakými byli 
Fuchs, Wiesner, Kuba nebo Dvořák. Výsledkem je kvalitní 
městský dům, harmonicky komunikující se svým okolím, 
ve  kterém se dobře žije a  do  kterého se jeho obyvate-
lé rádi vrací. Nadstandardní jsou nejen použité přírodní 
materiály a zařizovací předměty, ale také prostorné vnitřní 
haly, koupelny a dispozice bytů. Hlavní filosofií develope-
ra i architekta je kromě vysoké kvality také nadčasovost, 
dlouhodobá udržitelnost a přidaná estetická hodnota. Be-
nefitem je pak samotná lokalita. Jen pět minut trvá cesta 
hromadnou dopravou do  centra a  v  pěší dostupnosti je 
kromě několika mateřských, základních a  středních škol 
také řada vysokoškolských fakult, restaurací a kulturních 
zařízení. 

Kompletní nabídku najdete na www.rezidencebriga.cz.
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BRNO-STŘED
REZIDENCE BRIGA – život na dobré adrese

Zcela nový a atraktivní bytový dům vyroste při ulici Šumavská, v právem oblíbené a klidné lokalitě 
nedaleko centra města, s dostupností veškerých služeb, dětských hřišť a městských parků. Kvalitní 
městské bydlení, promyšlený komfort a maximální občanská vybavenost jsou tou zásadní garancí pro 
budoucí majitele a jejich investice. 

GRAND REALCITY | TIP SPECIALISTY

Klára Chupíková
Obchodní oddělení

MIG S.R.O. 
IBC, Příkop 843/4 
602 00  Brno 
Česká republika

Zelená linka 800 644 644 

www.rezidencebriga.cz 
www.mig.cz

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

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

Brno, ul. Skopalíkova
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.

 2 800 000 kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

Brno, ul. HaaSova
Prodej pěkného bytu 2+kk o ploše 67m2 v OV, 2.NP
cihlového domu. Klidná ulice rodinných domků,  
bezproblémové parkování před domem. 

 3 750 000 kčwww.realcity.cz/rc/E1ak

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

36 nadstandardních 
bytů s vynikajícím 
dispozičním řešením 
1+kk až 4+kk

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

www.sadovanavysluni.cz

www.rumiste.cz

www.fenix-resort.cz

www.bdlesopark.cz

BRNO-KRÁLOVO POLE

BRNO-STŘED

BRNO-ŽIDENICE

ZASTÁVKA U BRNA

Zahájen prodej
12 moderních RD v lokalitě 
Sadová. O dispozicích 
4+kk s garáží, na pozemcích 
od 222 m2 do 858 m2.

Poslední volné byty 3+kk 
s terasou v centru Brna. 
Rezidenční dům 
v rozvíjející se lokalitě. 
Dětské hřiště přímo za domem.

Prodej nových dokončených bytů. 
Posledních 5 bytů 2+kk a 3+kk. 
Balkony a terasy 
až 67 m2. Luxusní koupelny 
a parkovací stání.

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk. 
Garáž a sklep v ceně bytu. 
Veškerá občanská vybavenost 
a výborná dopravní dostupnost. 
Dokončení 12/2018.

A B

B B

http://www.rezidencebriga.cz.
http://www.rezidencebriga.cz
http://www.mig.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.mig.cz
http://www.sadovanavysluni.cz
http://www.rumiste.cz
http://www.fenix-resort.cz
http://www.bdlesopark.cz
http://tel:800644644
http://tel:800644644
http://mailto:mig@mig.cz
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

www.rezidencebriga.cz   |   Královo Pole, ul. Šumavská

BRNO, ZAHRADNICKÁ
Prodej bytu 3+kk. Momentální funkční celek tvoří 2+kk, 
který lze vrátit do původního stavu. CP bytu 63 m2 + 
sklep 80 m2, vhodný k podnikání.
www.realcity.cz/rc/E1HL 4 100 000 Kč

BRNO, HOŘEJŠÍ
Prodej krásného RD ve vyhledávané lokalitě Brno-Hu-
sovice. Dům je dvougenerační a je třípodlažní, zahrada 
s pergolou, 2 zastřešená park. stání. Rekonstrukce 2007.
www.realcity.cz/rc/DZVH 8 900 000 Kč

BRNO, HAASOVA
Prodej pěkného bytu 2+kk o ploše 67 m2 v OV, 2.NP 
cihlového domu. Klidná ulice rodinných domků, bezpro-
blémové parkování před domem.
www.realcity.cz/rc/E1AK 3 690 000 Kč

BRNO, SKOPALÍKOVA
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.
www.realcity.cz/rc/DZJ6 2 800 000 Kč

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

Brno, ul. Skopalíkova
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.

 2 800 000 kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

Brno, ul. HaaSova
Prodej pěkného bytu 2+kk o ploše 67m2 v OV, 2.NP
cihlového domu. Klidná ulice rodinných domků,  
bezproblémové parkování před domem. 

 3 750 000 kčwww.realcity.cz/rc/E1ak

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

36 nadstandardních 
bytů s vynikajícím 
dispozičním řešením 
1+kk až 4+kk

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

KAŽDÝ BYT MÁ BALKON, 
LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA
nadstandardních
bytů s vynikajícím
dispozičním rešením
1+kk až 4+kk

36 2 46nebytové prostory,
jeden s vlastní
terasou

parkovacích
míst

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM  
PŘÍRODNÍHO KAMENE

B

G G G G
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http://www.realcity.cz/rc/E1HL
http://www.realcity.cz/rc/DZVH
http://www.realcity.cz/rc/E1AK
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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  -  Komorní projekt v klidné a zelené lokalitě Králova Pole
Prodej atraktivních bytů 2+kk až 4+kk, velkorysé dispozice, terasy a dostatek parkovacích míst
(Příklad: Byt 3+kk, 100 m2 s terasou 84 m2, cena: 6 869 000 Kč)

www.podzajecihorou.cz

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN
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http://www.byty-kamechy.cz
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

R e z i d e n č n í  d o m y

MIKULOV
∙ historické město

∙ krásné výhledy

∙ moderní bydlení

5% sleva
na koupi prvních 10 domů

Akce platí do 31. 1. 2018
podnovou.cz

21

http://www.realnovostavby.cz
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NOVOSTAVBY

projekt s výjimečným výhledem

zkolaudováno
ihned k nastěhování

IMOS development otevřený podílový fond, Gajdošova 4392/7, 615 00  Brno  |  www.imosdevelopment.cz

www.rezidencekocianka.cz
+420 724 058 733

AA

BB

CC
D

E

F

G

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

Exklusivní partner a prodejce: 

        776 387 287, 605 018 056 
       info@realmajor.cz

MODERNÍ DOMY 
V MORAVANECH 
U BRNA

  navazující III. etapa projektu

  19 samostatně stojících patrových RD s dvojgaráží

  velkorysá a nadčasová architektura

  začátek výstavby jaro 2018
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http://www.imosdevelopment.cz
http://www.rezidencekocianka.cz
http://tel:+420724058733
http://tel:776387287
http://tel:605018056
http://mailto:info@realmajor.cz


+420 603 233 561
info@rezidencekopernik.cz

JSOU PŘÍLEŽITOSTI,  
KTERÉ SE NEOPAKUJÍ
FUNKČNOST, DESIGN, EKOLOGIE  
A ŘADA DALŠÍCH PŘEDNOSTÍ…

Rezidence KOPERNÍK je moderní, multifunkční a provozně 
úsporná, výšková budova s 11 nadzemními podlažími 
a podzemním parkováním.  K prodeji se nabízí atraktivní 
byty, ateliéry i kancelářské a obchodní plochy. 

Maximální preciznost v provedení, použité materiály, 
nadčasovost a promyšlená architektura s užitečnými 
dispozicemi, to jsou hlavní atributy stavby.  Umístění 
do perspektivní a rozvíjející se lokality v blízkosti centra, 
vynikající občanská vybavenost a dopravní obslužnost je 
garancí neopakovatelné investice s trvalou hodnotou. 

IDEÁLNÍ VOLBA PRO MODERNÍ ŽIVOT A PODNIKÁNÍ
Přízemí domu budou tvořit menší provozovny pro každodenní občanské potřeby. 
Nižší patra nabízejí kancelářské plochy a ateliéry, ideální pro menší a středně 
velké podnikatele. Samotné bytové jednotky jsou umístěny ve vyšších patrech 
budovy s panoramatickým výhledem na město. Dostatečné parkovací kapacity 
jsou samozřejmostí a parková úprava s relaxační zónou v prostranství rezidence 
příjemným benefitem.

KOMFORTNÍ LOKALITA, KTEROU DNEŠNÍ DOBA VYŽADUJE
Rezidence Koperník vyroste v sousedství nedávno revitalizovaného parku Bube-
níčkova. V pěší vzdálenosti je několik základních a mateřských škol i dětských 
hřišť. V dosahu najdete koupaliště, vyhlášený tenisový klub, fitcentra, restau-
race, obchůdky, polikliniku nebo nemocnice. K nákupům využijete Kaufland  
a Albert, vzdálené 150 m. Zastávky MHD jsou jen pár kroků.

VYSOKÝ STANDARD
Budova bude využívat ty nejmodernější a ekologické technologie v kombinaci 
s nízkonákladovým provozem. Víme, že pro maximální pohodlí a trvalou hodnotu  
investic je kromě lokality a provedení stavby rozhodující také kvalita. Moderní 
a nadčasový design, kvalitní materiály a léty prověření, špičkoví dodavatelé jsou 
pro budoucí rezidenty tou nejlepší a dlouhodobou zárukou zajištění jejich inves-
tice do nemovitosti.  

Jiří Radouš
manager projektu

29 bytových jednotek (1+kk – 5+kk)

24 ateliérů (1+kk – 4+kk)

8 kanceláří (2. NP)

5 obchodních jednotek (1. NP)

Nová parková úprava před domem

49 vnitřních + 13 venkovních  
parkovacích stání

Vysoký standard vybavení 
(Villeroy & Boch, Kaldewei,  
Kludi, Paradyz)

Termín dokončení stavby 3/2020

Rezidence Koperník – hvězdné bydlení

http://tel:+420603233561
http://mailto:info@rezidencekopernik.cz
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NOVOSTAVBY

Dělnická 39, Brno-Komín
acreal@acreal.czwww.acreal.cz

 zajistíme prodej

 zprostředkujeme koupi

 najdeme pronájem

 odkoupíme pozemky

 vrátíme do hry staré nemovitosti

 obstaráme financování

 vykoupíme problematické byty

 nabídneme správu nemovitostí

ZDARMA LINKA:
800 442 442

POZOR, 
AKČNÍ JARNÍ NABÍDKA:

Při zakoupení vnitřního 
domu č. 10, 11, 14, nebo 
15 do 15. 3. 2018 poukaz 

na kuchyňskou linku 
v ceně 100 000 Kč!

www.ricanydomy.cz

- 4+kk s garáží a zahradou
- celková plocha 136,3 m2

- cena 6 498 326 Kč
-  PASIVNÍ DŮM 
s minimálními náklady 
na vytápění

-  podlahové topení, retenční 
nádrž, sanita Kaldewei, 
krytina Hydrocork

A

RD Č. 11 Z ATRAKTIVNÍHO PROJEKTU
RODINNÉ DOMY ALEA, ŘÍČANY U BRNA

EXKLUZIVNĚ NABÍZÍME

PENB: C

BYTY BOLZÁNO
Polyfunkční bytový dům, Brno – Černovice

byty 1+kk, 1+1, 2+kk / komerční prostory
parkovací stání

REZERVACE - PRODEJ
www.byty-bolzano.cz

tel.: 603 333 999
e-mail: info@netdevelopment.cz
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

www.palac-koblizna.cz

EXKLUSIVNÍ PRODEJCE PROJEKTU:  Martina Lagová, Tel.: +420 777 007 712  |  Lenka Kocí, Tel.: +420 602 763 890

Úvěrové a realitní centrum L-kontakt s.r.o., Nám. Svobody 9, Obchodní centrum OMEGA – 5. patro, 602 00 Brno, www.l-kontakt.cz

PALÁC KOBLIŽNÁ 
Exklusivní rezidence s byty, 
obchodními prostory a maximálním 
komfortem pro tu nejnáročnější 
klientelu. Prestižní lokalita 
v historickém centru Brna s lukrativní 
adresou a místem, kde se setkávají 
přátelé i obchodní partneři.  

Rezidenční komplex situovaný 
na hranici pěší zóny a přitom 
s parkováním. Navíc klidová zóna se 
zahradou a kavárnou ve vnitrobloku 
nebo recepce a kamerový systém pro 
vaše bezpečí. 

Původní, architektonicky výrazná 
stavba reprezentativního bankovního 
domu. Jedinečná dobová architektura, 
volba použitých materiálů a dokonalá 
kvalita provedení. 

Celkem 56 velkorysých bytů, kanceláře 
a přízemní obchodními prostory. 
Působivý výhled na hrad Špilberk 
a panorama města z vyšších pater. 
Terasy bytů s orientací do klidného 
vnitrobloku.

NAVRACÍME ŽIVOT 
A HODNOTY LUXUSU 

DO CENTRA BRNA.  
BUĎTE U TOHO S NÁMI…
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NOVOSTAVBY

MODERNÍ HAJANY – LÁKAVÁ LOKALITA S NOVOU RESIDENČNÍ VÝSTAVBOU

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

4+KK S DVOJGARÁŽÍ HAJANYCena: 10 990 000 Kč

Sam. stojící bungalov 4+kk s dvojgaráží, UP 162,3 m2, pozemek 880 – 
950 m2, nadstandardní vybavení: alu okna, předokenní žaluzie, alarm, 
klimatizace, oplocení, terénní úpravy, chodníčky, dlažba, terasa.

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, kli-
matizace, oplocení, terénní úpravy, chodníčky, dlažba, terasa.

LAGUNA 440 S DVOJGARÁŽÍ 
Sam. stojící RD 4+kk typu bungalov s dvojgaráží, UP 162,3 m2, pozemek 
650 - 748m2, alu okna, el. předokenní  žaluzie, alarm, topení v podlaze, 
klimatizace, oplocení, chodníky, terasa. Možnost rozšíření na 5+kk.

Cena: 7 990 000 - 8 490 000 Kč

WARIANT 512 4+KK Cena: 5 990 000 Kč / byt. jednotku

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

BUNGALOV 4+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 7 500 000 Kč

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

4+KK S GARÁŽÍ Cena: 7 490 000 Kč

Samostatně stojící, UP domu 125 m2 + garáž 22 m2, v prostoru střechy 
půdní úložný prostor 15 m2, pozemek 538 m2. Podlahové topení, plastová 
okna s trojskly, klimatizace, alarm.

5+KK S DVOJGARÁŽÍ HAJANY

Atraktivní lokalita 
Brno-Jundrov

II. Etapa úspěšného 
projektu

Komorní rezidence 
5 bytů + 1 ateliér

Dispozice 1+KK, 2+KK 
vhodné na investici

Dokončení 
v druhé polovině 2018

Prodej přímo 
od investora

CENA od již 
1 650 000 Kč vč. DPH

S T A V B A  Z A H Á J E N A
6 0 6  7 4 4  1 4 9   |   i n f o @ s t a v e b n i n y s t a s t n y . c z   |   b y t y v e s l a r s k a . c z
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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

SOKOLNICE
www.realcity.cz/rc/E1HS

Velkoryse zařízený rodinný dům, bazén a krásnou 
zahradou, CP 1.939 m2, UP 250 m2, v ceně staveb. 

pozemek 1000 m2, dobrá dostupnost do Brna, PENB: G.
12 000 000 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

BLUČINA, 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

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

BRNO-ZÁBRDOVICE
www.realcity.cz/rc/E1HV

Luxusní loftový byt 2+kk s velkou terasou, 3. patro, 
nová zástavba, orientace na JV, UP: 80 m2, vlastní terasa 

100 m2 - nyní jako okrasná zahrada, PENB: G.
5 200 000 Kč

BRNO-ČERNÁ POLE
www.realcity.cz/rc/E1HT

Nově zbudovaný atyp. byt 2+kk, jedinečné výhledy z obou 
místností, UP: 74 m2 + sklep, připraven k okamžitému 
bydlení, dobrá lokalita, těsná blízkost parku PENB: G.

3 850 000 Kč

BRNO-BYSTRC
www.realcity.cz/rc/E1HU

Luxusní byt 4+kk, krásné výhledy, CP 125 m2, 2 balkony, 
2x park. stání, vlastní kotel, luxusní vybavení na míru, 

orientace JV, podlah. topení PENB: G.
10 790 000 Kč

BRNO-KRÁLOVO POLE
www.realcity.cz/rc/E1HO

Bytový dům, tři bytové jednotky: 1NP – 103 m2, 2.NP – 
130 m2, 3.NP – 135 m2, dobrá lokalita, zahrada, suterén 

vhodný ke komerci, částečná reko. skvělá investice.
16 500 000 Kč

BRNO-ČERNÁ POLE
www.realcity.cz/rc/E1HP

Jedinečná prvorepubliková vila, vícegen. bydlení, UP 
273 m2, garáž, zahrada, 2 samost. byt. jednotky, soukromí, 

samost. komerční prostor, polořadový dům PENB: G.
Informace v RK

BRNO-OŘEŠÍN
www.realcity.cz/rc/E1HR

Zajímavý rodinný dům 7+kk, rozsáhlé technické zázemí, 
garáž, krytý bazén, zajímavá dispozice UP: 320 m2, 
PP: 467 m2, 2x terasa, velké světlé pokoje PENB: G.

10 500 000 Kč

ŽELEŠICE
www.realcity.cz/rc/E1HQ

Exkluzivní novostavba 5+kk, zahrada, dvougaráž, vinný sk-
lep, klidné místo, technologický skvost, okrasná zahrada, 

UP: 205 m2, PP: 699 m2 PENB: A 44 kWh/m2 za rok.
10 000 000 Kč

RAJHRAD
www.realcity.cz/rc/E1HN

Nádherná vila 350 m2, garáž, vnitřní wellness a vinný 
sklep, UP: 350 m2, zahradní domek, udírna + grill, alarm, 

kamerový systém, PENB: C 180 kWh/m2 za rok.
17 300 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/DYNY

Architek. 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

NEBOVIDY
www.realcity.cz/rc/E16J

Rodinný dům 6+kk, PP 257 m2, CP 1960 m2, dvojgaráž, 
krb, bazén, wellness, okrasná zahrada, dva zahradní 
domy, dvě koupelny, bez dalších investic, PENB: G.

Informace v RK

DRÁSOV
www.realcity.cz/rc/DZ7A

Luxusní bungalov, novostavba 5+kk, ZP 302 m2, CP 1.528 m2 
+ stavba na pozemku o ZP 80 m2. moderní interiér, bazén, 
centrál. vysavač, garáž, alarm, terasa PENB: C 172 kWh/m2.

Informace v RK
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