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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

BRNO
A JIŽNÍ MORAVA
od 5. 2. do 25. 2. 2018

2 | 2018

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

http://www.brnenskyzvonec.cz
http://tel:800100455
http://tel:775185005


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. 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    

 DB/OV 2+kk, ul. Svážná, 4NP, po GO, CP 47m2.  
 Byt 2+kk 
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

www.realcity.cz/rc/E1IF

 2 800 000 Kč  608 859 992   
 08776 

E

   

 OV 4+1, ul. Havelkova, po GO, CP 82 m2, 8 NP/13, 
zasklená lodžie, sklep. 

 Byt 4+1 
BRNO-BOHUNICE 

www.realcity.cz/rc/E1Q6

 3 790 000 Kč  608 764 166   
 08778 

C    

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

 Byt 3+1 
BRNO-ČERNOVICE 

www.realcity.cz/rc/DZIO

 3 490 000 Kč  775 764 765   
 08667 

E

   

 RD 8+kk garáž, terasa 2x, bazén se slanou vodou, dí-
lna, sauna , CP 992 m2. 

 Dům 
ÚJEZD U BRNA 

www.realcity.cz/rc/E1QA

 8 850 000 Kč  608 645 164   

   

 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 

GC

   

 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 

 RD k interiérovému dokončení, kvalitní mat, 20 km od 
Brna, zahrádka za domem 100 m2. 

 Dům 
   IVANČICE, NĚMČICE 

www.realcity.cz/rc/E1QB

 4 270 000 Kč  608 645 164   
 08710 

G C

   

 DB/OV 3+1, ul. U pošty, CP 77m2, lodžie, sklep. 
 Byt 3+1 
BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 

www.realcity.cz/rc/E1Q7

 3 590 000 Kč  608 859 992   
 08783 

F    

 OV 3+1, ul. Merhautova, 2 NP, CP 67 m2, po GO, zah-
rádka.Klidné bydlení. 

 Byt 3+1 
BRNO-ČERNÁ POLE 

www.realcity.cz/rc/E1Q8

 3 490 000 Kč  775 764 765   

G

   

 OV 2+kk, ul. Brněnská Pole, CP 48 m2, 5 NP, lodžie, 
výtah, bezbariérový, garáž. stání. 

 Byt 2+kk 
ŠLAPANICE 

www.realcity.cz/rc/E1Q9

 2 750 000 Kč  775 764 764   
 08777 

   

 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 

C G

 DB/OV 4+1, ul. Rolnická, po GO, CP 84 m2, 11 NP/12, 
zasklená lodžie. 

 Byt 4+1 
  BRNO-BOHUNICE 

www.realcity.cz/rc/E1ID

 4 000 000 Kč  608 764 166   
 08770 

G    

 DB 3+1, ul. Slunečná, po GO, CP 84 m2, 5NP/12, vý-
tah, lodžie, bezbariérový. 

 Byt 
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

www.realcity.cz/rc/E1Q5

 3 850 000 Kč  608 764 166   

G

   

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

 Dům 
BUKOVINKA 

www.realcity.cz/rc/DYV8

 6 600 000 Kč  608 645 164   
 08640 

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 

G

      

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

 Chata 2+1, zděná s příjezdem, parkování, vlastní poze-
mek, elektřina, CP 216 m2. 

 Dům  Chata 
NEMOTICE BUČOVICE-NEVOJICE 

www.realcity.cz/rc/DYMV www.realcity.cz/rc/E1QD

 850 000 Kč  490 000 Kč  608 645 164    775 764 765   
 08614  08775 

   

 RD  Podbřežice, CP 1139 m2, zahrada, 2x vjezd, 20 
km od Brna. 

 Dům 
PODBŘEŽICE 

www.realcity.cz/rc/E1QC

 2 900 000 Kč  608 764 166   

   

 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  775 764 764   
 08558 

G GG

   

 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 

   

 Kom. budova v hist. centu Kroměříže. Restaurace, ka-
várna, diskotéka, ubytování. CP poz. 2100m2. 

 Komerční objekt 
KROMĚŘÍŽ 

www.realcity.cz/rc/E1QE

 Informace v RK  608 859 992   
 08786 

   

 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 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


Byt 2 + kk, 47 + 31 m2, Brno, Kopečná

31 599 Kč / měsíc

Nadstandardní, zařízený byt 2+kk ve 3. patře nově vystavěné 
rezidence s výtahem a atriem, v blízkosti hradu Špilberk.

Byt 2 + 1, 90 + 5 m2, Brno, Veveří

6 580 000 Kč

Zrekonstruovaný a designově vybavený byt se 2 balkony je 
součástí secesního domu, skvělá poloha téměř v samém centru.

RD 6 + kk, 660 + 1 912 m2, Brno, Modřice

Cena na vyžádání

Unikátní jednopodlažní vila s nadčasovým designem interiéru 
a netradičním půdorysem ve tvaru V.

RD 8 + 1, 442 + 1 041 m2, Brno, Židlochovice

18 000 000 Kč

Prostorný rodinný dům s promyšlenou dispozicí, 2 terasami a 
unikátním výhledem na okolní vinařské a meruňkářské oblasti. 

Byt 2 + kk, 194 + 113 m2, Brno, Merhautova

Cena na vyžádání 

Slunný, kompletně zařízený tříúrovňový byt 2+kk se 
3 terasami, balkonem a nádhernými výhledy na Brno.  

Obchodní prostory, 70 – 397 m2, Brno, Netroufalky

333 – 419 Kč / m2

Obchodní prostory k pronájmu v nově postavené budově v 
blízkosti Campusu, výhodná lokalita s veškerou vybaveností. 

REZIDENČNÍ PRODEJ

KOMERČNÍ PRONÁJEM

Kompletní realitní servis při prodeji a pronájmu 
rezidenčních a komerčních nemovitostí v Brně. 
Investiční a developerské poradenství.

MASARYKOVA 30, 602 00 BRNO      |  WWW.SVOBODAWILLIAMS.COM   |  +420 543 250 711

REZIDENČNÍ PRONÁJEM

PENB G PENB G PENB G

PENB C

Byt 2+kk, 44 + 3 m2, Brno, Slepá

20 000 Kč / měsíc

Nový, moderně zařízený byt s lodžií a výhledy na dominanty 
města, umístěný v 6. patře nového projektu Rezidence Slepá.

PENB B PENB G

PENB B

Obchodní prostory, 30 – 200 m2, Brno, Holandská

14,95 – 25 EUR / m2 
Obchodní prostory k pronájmu v administrativních budovách 
pár minut chůze od historického centra Brna. 

PENB B

Kanceláře, 64 – 1 700 m2, Brno, Pražákova

Cena na vyžádání
Reprezentativní kancelářské prostory, vynikající excelentním 
zpracováním, situované v nejvyšší budově České republiky.

PENB B

http://tel:+420543250711


90 % NEMOVITOSTÍ 
PRONAJMEME NEBO 
PRODÁME DO 14 DNŮ

VEŠKERÝ PRÁVNÍ SERVIS 
VČETNĚ BEZPLATNÉHO 

PORADENSTVÍ 

ODBORNÉ POSUDKY  
PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

VÝKUP NEMOVITOSTÍ

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

JIŽ OD ROKU 1999 JSME VÁŠ 
SPOLEHLIVÝ PARTNER NA REALITNÍM TRHU

JSME GARANCE BEZPEČNÉHO OBCHODU

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

Hledáte bydlení či vhodnou investiční příležitost? Pak tento byt na ulici Kunštátská je přímo pro Vás!  
CP 41,5 m2, pěkný výhled do zeleně, prohlídky možné kdykoliv.

Cena: 1 999 000 Kč

PRODEJ PĚKNÉHO BYTU OV 1+1 BRNO – ŘEČKOVICE

G

Nádherná novostavba nadstandardního bezbar. bytu v uzavřené Rezidenci s úžasnými výhledy na do-
minanty města. CP bytu 62,90 m2 + lodžie 4,20 m2 a 2,58 m2 + gar. stání. Volné od 1. 3. 2018, klíče v RK. 

Cena: 16 000 Kč včetně garážového stání + energie

PRONÁJEM LUXUSNÍ NOVOSTAVBY BYTU 2+KK SE 2 LODŽIEMI, GAR. STÁNÍM, BRNO-ČERNÁ POLE

B

Okres Břeclav. CP 330 m2, dům se nachází na ulici Zámečnická. V této chvíli se jedná o nemovitost urče-
nou k rekonstrukci, ale po úpravách je vhodný k trvalému bydlení tak i pro relaxaci. Klíče v RK. 

Cena: 555 000 Kč

PRODEJ RODINNÉHO DOMU / CHALUPY 2+1 V OBCI DRNHOLEC

Nabízíme Vám pěkné NP, které se nachází v samém centru Brna. CP činí 68 m2. Volné ihned, klíče v RK.   
Cena: 15 000 Kč + energie

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR S VÝLOHOU NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ

G

Velmi pěkný pozemek obdélníkového tvaru s nádherným výhledem na Brno, na kterém se nachází chata 
o celkové ploše 17 m2 s číslem evidenčním. Celková plocha pozemku činí 567 m2. Příjezd na pozemek 
je bezproblémový po nezpevněné komunikaci. Na pozemku je také kůlna. Co se týče IS na pozemku je 
elektřina a septik. Doporučujeme nejen na relaxaci, ale i jako investici. Klíče v RK. 

Cena: 950 000 Kč

PRODEJ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ CHATY NA VLASTNÍM POZEMKU BRNO - ŽEBĚTÍN

G

Nádherný, bezbariérový byt, v bytovém domě s výtahem v samotném centru Brna, pouhé 3 min. chůze 
od hlavního nádraží. CP 120 m2 + terasa 14 m2. Možno přikoupit gar. stání. Klíče v RK.   

Cena: 5 490 000 Kč

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

G

Velmi krásný bezbariérový byt 2+kk v nově postavené Rezidenci Kollárova. CP 84,76 m2, z toho terasa 
31,74 m2. Součástí pronájmu je i sklep a gar. stání. Volné ihned. Klíče v RK.  

Cena: 17 500 Kč včetně garážového stání + energie

PRONÁJEM LUXUSNÍ NOVOSTAVBY 2+KK S TERASOU A GAR. STÁNÍM, BRNO-KRÁLOVO POLE

B

Okres Hodonín, cca 20 minut jízdy od Brna. CP 489 m2, z toho ZP 192 m2 a zahrada 297 m2. Dům je 
vhodný k bydlení ale i rekreaci. Prohlídky možné kdykoliv. Klíče v RK. Cena: 790 000 Kč.  

Cena: 790 000 Kč

PRODEJ RD 2+1 V OBCI HOVORANY

G

Ul. Dolní Valy. Ojedinělá nabídka prodeje RD s 2 BJ. Velkou předností je možnost komerčního využití 
domu, dvougeneračního bydlení, či spojení bydlení s podnikáním. Velmi zajímavá nabídka!

Cena: 3 990 000 Kč

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 5+1 A 1+1 UHERSKÝ BROD

G

VYUŽIJTE 
PROFESIONÁLNÍ SERVIS



800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

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

významných asociací

• pěkný rodinný dům 2+1 s uzavřeným dvorem • možnost roz-
šíření 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

• stavební pozemek vhodný pro výstavbu jednoho nebo více domů
• celková výměra 3 237 m² s možností rozdělení na poloviny 
• lesnatá lokalita severním směrem od Brna • výborná dostupnost

N/RSB/16885/17 1 000 Kč/m²

STAVEBNÍ POZEMEK, BOŘITOV

• 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

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

N/RSB/16326/17 1 695 000 Kč

RODINNÝ DŮM, OLOMUČANY

• samostatně stojící rodinný dům 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

• větší stavební pozemek s celkovou výměrou 2 139 m² • vhodný 
pro výstavbu řadového domu • klidná lokalita na jihovýchodní 
hranici Brna • výborná dopravní dostupnost do centra 

N/RSB/16944/18 3 500 000 Kč

STAVEBNÍ POZEMEK, BRNO - CHRLICE

• 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 3 800 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO - ČERNOVICE

• prostorný byt 75,6 m² vč. balkonu v OV • byt je v původním udržovaném stavu a je určený k modernizaci • jižně orientovaný 
balkon s pěkným výhledem, šatna, sklep • dům po revitalizaci v blízkosti zastávky MHD • na domě nevázne žádný úvěr

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 • součástí bytu je šatna/pracovna, dvě koupelny a prostorný 
balkon • vlastní měřáky na vodu, elektřinu i plyn • vlastní plynový kotel, bojler a průtokový ohřívač vody • klidná lokalita

N/RSB/16703/17 3 990 000 Kč

PRODEJ 1/2 RD, BRNO - ŽIDENICE

17 950 000 Kč N/RSB/16943/18

Rodinný dům, Brno - Žabovřesky G

• nadstandardní rodinný dům se zahradou v jedné z nejvyhledávanějších městských částí • ve 
druhém patře se nachází byt po kompletní rekonstrukci, ve třetím patře je samostatný byt 
s větší terasou • v přízemí domu jsou k dispozici tři garáže, pracovna a technické zázemí

Rychlý a bezstarostný
pronájem bytu

nebo domu?
Nabídněte nám 

svoji nemovitost 
a my vyřídíme 

vše za Vás.

Rychlý a bezstarostný
pronájem bytu

nebo domu?
Nabídněte nám 

svoji nemovitost 
a my vyřídíme 

Lukáš Wagner | specialista na pronájem bytů a RD

Volejte zdarma 800 800 099

Neplatíte
provizi

G G

G G

G C

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


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

významných asociací

800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

Znáte skutečnou hodnotu
své nemovitosti?
Řekneme Vám, za kolik 
dnes můžete prodat svůj 
byt, dům nebo pozemek 
a zdarma pro Vás 
zpracujeme odhad tržní 
ceny nemovitosti.

nastavíme správnou prodejní cenu
připravíme perfektní prezentaci
doporučíme nejvýhodnější postup prodeje
oslovíme klienty z vlastní databáze

zajistíme bezpečnou úschovy kupní ceny u advokáta
postaráme se o převod vlastnictví i družstevního podílu
poskytneme Vám kvalitní právní servis
vyřídíme potřebné formuláře pro úřady a banky

Správné nastavení reálné ceny 
nemovitosti je prvním krokem 
k jejímu rychlému a výhodné-
mu prodeji. 

Odhad tržní ceny nemovitosti
Víte, jakou skutečnou hodnotu má váš byt, ro-
dinný dům nebo rekreační objekt? Chcete zjistit, 
za jakou cenu můžete prodat svoji nemovitost? 
Využijte naší službu odhad tržní ceny nemovi-
tosti a nechte si zdarma stanovit aktuální reálnou 
cenu svého bytu, domu nebo chalupy. Na realit-
ním trhu úspěšně působíme od roku 1991. Do-
konale ho známe a máme kompletní přehled o 
místní nabídce a poptávce. Naši specialisté na ná-
bor nemovitostí k bydlení a rekreaci znají skuteč-
né ceny nemovitostí na brněnské realitním trhu. 
Díky tomu dokáží stanovit cenu Vaší nemovitosti 
velmi přesně a Vy tak utržíte z prodeje nejvyšší 

možnou cenu.

Správná cena je klíčová pro  
výhodný prodej
Předpokladem pro rychlý a výhodný prodej je 
bezesporu správně nastavená cena. Je tedy dů-
ležité cenu nemovitosti nepodhodnotit, ale ani 
nepřecenit. Podhodnocení nemovitosti vede 
sice k jejímu rychlému, ale prodělečnému pro-
deji. Nízká cena vás může připravit o desítky ti-
síc a vy z takového prodeje dostanete méně pe-
něz, než byste reálně mohli. Příliš vysoká cena 
odradí zájemce a její postupné snižování může 
nemovitosti v konečném důsledku uškodit.

Řekneme Vám, za kolik dnes  
můžete prodat
Chcete znát aktuální tržní cenu svého bytu nebo 
rodinného domu? Neváhejte se obrátit na naše 
specialisty na nábor nemovitostí k  bydlení a 
rekreaci. Znají skutečné ceny nemovitostí na 

brněnské realitním trhu a díky tomu stanoví 
tržní cenu Vaší nemovitosti mnohem přesněji. 
Pro zpracování odhadu ceny používají odborné 
výpočtové metody a srovnání s  již prodanými 
byty a rodinnými domy. Vedle těchto specific-
kých postupů vždy přihlížejí k aktuálnímu sta-
vu nabídky a poptávky a využívají své bohaté 
zkušenosti a znalosti místního realitního trhu. 
Díky tomu stanoví nejvyšší možnou, ale stále 
reálnou, prodejní cenu vaší nemovitosti. Ušetří 
vám tak čas a vy z  prodeje utržíte více peněz, 
než kdybyste to dělali sami.

Odhad ceny nemovitosti  
zdarma a rychle
Nechte si zdarma stanovit cenu svého bytu, 
rodinného domu, rekreačního objektu nebo 
pozemku od specialisty na nábor nemovitostí 
k bydlení a rekreaci a prodejte svoji nemovitosti 
co nejvýhodněji.

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


Lidická 26
602 00 Brno
www.gaute.cz

Brno-Starý Lískovec Brno-střed, Veveří

Prodej nebyt. prostoru Brno- Starý Lískovec, ul. U Leskavy Prodej, byt 3,5+1, CP 119 m2, OV, Brno, ul. Čápkova.

Cena: 3 700 000 Kč + DPH a provize RK Cena: 5 490 000 Kč + provize RK
49163 49467777 231 709 602 117 882

www.realcity.cz/rc/DY7Q www.realcity.cz/rc/E1PJ
Pavlov

Apartmán v Pavlově, přímo u vody, zařízený, terasa, parkovací stání. 

Cena: 3 650 000 Kč + provize RK
49240 603 575 319

www.realcity.cz/rc/DY7R
Prštice

RD 5+2 Prštice, zahrada, garáž, k nastěhování ihned.

Cena: 3 700 000 Kč + provize RK
49359 777 231 709

www.realcity.cz/rc/DZ6L

Habrůvka, okres Blansko

Prodej, PZ pro samostatně stojící RD, 1678 m2, Habrůvka.

Cena: 1 950 000 Kč + provize RK
49447 602 117 882

www.realcity.cz/rc/E1PK
Brno-Medlánky

Prodej, byt 2+kk s terasou, CP 53 m2 + terasa 14 m2, Brno, ul. Hrázka.

Cena: 3 590 000 Kč + provize RK
49162 602 117 882

www.realcity.cz/rc/DY9G

G

G

F

Oborná-Jeseníky

RD, srubová stavba k bydlení nebo rekreaci v podhůří Jeseníků.

Cena: 3 000 000 Kč + provize RK
49465 737 908 347

www.realcity.cz/rc/E1PL

C D

Brno-Bystrc | Vila Marina

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

www.realcity.cz/rc/DZ6Q
Tento výjimečný projekt je určen pro nejnáročnější klientelu. Samostatně stojící viladům se bude nacházet v krásném prostředí, v bezprostřední 
blízkosti Brněnské přehrady, s výhledem na vodu. Výhodami jsou velmi promyšlené a velkorysé dispozice bytů, parkování pod domem a na vlast-
ním oploceném pozemku, nadstandardní výběr materiálů a zařizovacích předmětů. Dispozice: 1x byt 5+kk; 1x byt 6+kk.

Kuřim

Prodej zavedené, funkčí a plně vybavěné kavárny, Kuřim. 

Cena: 8 900 000 Kč
49575 604 889 207

www.realcity.cz/rc/E1PM

REALITNÍ MAKLÉŘVÁŠ
Prodáváte nemovitost?

Pro GAUTE, a.s. pracuji již 20 let. 

Prodávala jsem všechny druhy 
nemovitostí, blízké jsou mi byty 
a rodinné domy. 

Svoji práci a chování ke klientům 
směřuji vždy k jednomu cíli, aby 
klienti odcházeli spokojení, rádi 
se za mnou vraceli, případně mě 
doporučili ostatním.

Nikola Charvátová
603 575 319
charvatova@gaute.cz

Brno-Líšeň

Byt OV, 3+kk, Líšeň, Podbělová, Cihla, 2x lodžie, klidné místo.

Cena: 3 750 000 Kč + provize RK
49597 604 663 011

www.realcity.cz/rc/E1PG
Brno-Bosonohy

RD 5+kk, novostavba, zahrada, garáž, dokončení 8/2018.

Cena: 6 950 000 Kč vč. DPH a provize RK
49543 603 575 319

www.realcity.cz/rc/E1PI

CD

CG
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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.

V posledních letech zaznamenává objem pořízeného zboží 
na internetu meziročně stále větší růst. Tento trend se 
projevuje online i v segmentu Home & Decor. Lidé v tomto 
segmentu utratili jen za loňský rok přes 12,6 miliard korun. 

Jak to bude v roce 2018?

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

TRH NÁBYTKU ONLINE POSILUJE! 
PŘIJDOU ZMĚNY NÁKUPNÍHO 
CHOVÁNÍ ČECHŮ. UŽ LETOS!

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! 

Brno a jižní Morava

AC Real, s. r. o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

CREDO REAL, s.r.o.

EMBRA s.r.o.

Gaute a.s

HANÁK & SYNOVÉ s.r.o.

Chateau Marco, s.r.o.

IMOS facility, a.s.

IMPERA styl, a.s.

Investice cz, a.s.

Jiří Radouš

MIG s.r.o.

MP CZECH real

PATREAL s.r.o.

PS - estate, 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.

SPACE 4U s.r.o.

STAVOS Brno, a.s.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

číslo 2 od 5. 2. do 25. 2. 2018

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


Skutečně to takto funguje? A co tedy majitelé,  

jak ti mohou tohoto efektu využít?

Ano, funguje. Stane se i to, že už inzerci ani nezadáváme, 

protože nemovitost je prodaná některému z těchto zájem-

ců. Právě proto jsme se rozhodli nabídnout možnost i pro-

dávajícím,aby naopak oni oslovili naše poptávající. Pra-

videlně uveřejňujeme aktuální poptávky a  majitelé, kteří 

poptávanou nemovitost prodávají, nás mohou kontaktovat 

a my nemovitost nabídneme přímým zájemcům. 

A kde tedy majitelé poptávky najdou?

Najdou je na našich webových stránkách www.realitymu-

zejka.cz v sekci Hledáme nemovitosti. Dále poptávky uve-

řejňujeme v  tomto časopise, na  našem Facebooku a  In-

stagramu a máme také úplnou novinku. Točíme pravidelně 

videa,kde upozorňujeme na ty poptávky,které jsou velmi 

akutní. Videa najdete opět na  našem Facobooku nebo 

na našem kanálu na Youtube.

Pojďme se teď podívat z té druhé strany.  

Na co se mají připravit zájemci o koupi nemovitosti?  

Třeba jak dlouho budou nemovitost hledat?

Podle statistik je průměrná doba hledání vhodné nemo-

vitost cca 6 měsíců. Samozřejmě je to doba průměrná, 

ovlivněná tím, jakou konkrétní nemovitost klient hledá, jak 

moc je náročný ve svém výběru a  jaký je důvod koupě. 

Poptávající klienty je možné rozdělit do dvou skupin. Jed-

ná se o  investory a o  lidi kupující nemovitost za účelem 

vlastního bydlení. 

Investoři hledají nemovitost k pronájmu, nejsou tedy tla-

čeni časem a spíše čekají na nějakou finančně zajímavou 

nabídku. Často také hledají cíleně v  konkrétní lokalitě, 

ve které se nemovitosti dobře pronajímají, v Brně typicky 

třeba v okolí vysokých škol. Investoři nebývají tak nároční 

na detaily, přece jen nevybírají bydlení pro sebe. 

Pokud ale klient hledá vlastní bydlení, má většinou jasnou 

představu a někdy je pro něj obtížné z nároků slevit. Roli 

hraje především to, proč nové bydlení kupuje a zda je tla-

čen nějakými vnějšími okolnostmi. Typickým příkladem je 

mladá rodina s  přírůstkem na  cestě, která se potřebuje 

rychle přestěhovat do  většího bytu, často také v  kombi-

naci s  prodejem jejich stávajícího bydlení. Potom bývají 

klienti náchylnější upravit svoje požadavky tak,aby situa-

ci rychleji vyřešili, např. vyberou si nemovitost v  lokalitě, 

o  které původně neuvažovali. Naproti tomu klienti, kteří 

pod žádným tlakem nejsou, trvají více na svých požadav-

cích a jsou ochotni si počkat na tu „ správnou nemovitost“ 

i delší dobu, než je těch statistických 6 měsíců.

Hledání vhodné nemovitosti je bezesporu nelehký 

úkol a ne každý si na něj troufne sám. Můžete  

nějak pomoci i těmto poptávajícím klientům? 

Souhlasím, že to není jednoduché, zvláště pro něko-

ho, kdo nemá s  realitami žádné zkušenosti. Zájemci se 

musí denně probírat množstvím inzerátů na  realitních 

serverech, kde bohužel často narazí i na nepřesné nebo 

neúplné informace o nemovitostech. Následně mohu být 

zklamaní z prohlídky, když má nemovitost jiné vlastnosti, 

než bylo prezentováno nebo vypadá úplně jinak, než si 

podle fotografií představovali. 

Prohlídky obecně zaberou dost času a  to si mnoho pra-

covně vytížených lidí ani nemůže dovolit. Pokud už si ne-

movitost vyberou, je dobré si nemovitost prověřit. Bohu-

žel zájemci často neví, na co všechno se mají majitele či 

makléře zeptat a kde si získané informace ověřit. A právě 

proto jsme zavedli novou službu Osobní realitní makléř.

Osobní realitní makléř? To zní zajímavě.  

Co může hledajícím klientům nabídnout? 

Podle zadaných požadavků klienta vyhledává vhodné ne-

movitosti a prvotní prohlídky absolvuje sám. Ověří všech-

ny důležité informace a  při prohlídce pořídí doplňující 

fotografie či video. Klientovi předloží jen ty nemovitosti, 

které nároky skutečně splňují a  ten se rozhodne, které 

nemovitosti chce osobně navštívit. Následně vede makléř 

veškerá jednání s prodávající stranou, pohlídá vše důleži-

té a provede klienta celým procesem koupě až do konce.

Dá se tedy říct, že se na vaši realitní kancelář mohou 

obrátit oba typy klientů – prodávající i kupující?

Samozřejmě, náš tým žen v realitách je tady pro vás. Těší-

me se na vaši návštěvu
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O nás
Společnost REALITY 
MUZEJKA, s.r.o., působí 
na trhu pátým rokem, její 
jednatelka Olga Jarošová 
ale pracuje v realitách 
již od roku 2006, stejně 
jako část makléřek. 
Jedná se tedy o zkušený 
tým, který má za sebou 
stovky zrealizovaných 
obchodů i spokojených 
klientů. „Ženy jsou 
při práci pečlivější 
a empatičtější, umí se 
lépe vcítit do potřeb 
klienta. Obecně je pro ně 
důležité, aby byli klienti 
na konci spokojení. 
A krásné reference 
od našich klientů 
dokazují, že skutečně 
jsou,“ říká jednatelka 
Olga Jarošová.

Podívejte se, jaké 
nemovitosti naši klienti 
aktuálně hledají:

KAŽDÝ DEN DO NAŠÍ DATABÁZE  
PŘIBÝVAJÍ ZÁJEMCI O KOUPI NEMOVITOSTI.  
A MAJITELÉ TOHO MOHOU SNADNO VYUŽÍT
Jakmile se v našem portfoliu objeví vhodná nemovitost, odchází evidovaným zájemcům emailem upo-
zornění. Na připravované nemovitosti také upozorňujeme na našem facebookovém a instagramovém 
profilu, říká Olga Jarošová, jednatelka realitní kanceláře REALITY MUZEJKA s.r.o. 

Reakce bývají velmi rychlé a  často provádíme prohlídky se zájemci ještě dříve, než se nemovitost 
objeví v inzerci. 

GRAND REALCITY | REALITNÍ KANCELÁŘ MĚSÍCE

Olga Jarošová
jednatelka společnosti

REALITY MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15 
602 00  Brno

tel.: +420 604 232 218 
 +420 541 233 462

brno@realitymuzejka.cz 
www.realitymuzejka.cz

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

http://www.realitymuzejka
http://www.realitymuzejka
http://www.realitymuzejka.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://tel:+420604232218
http://tel:+420541233462
http://mailto:brno@realitymuzejka.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

   

 Prodej cihlového bytu 1+1 s lodžií k jedno-
duché změně na 2+kk, plocha bytu 54 m2, 
koupelna a WC po renovaci .

Prodej bytu 2+kk s lodžií, 58 m2 + 7 m2 
lodžie, cihla, po rekonstrukci.
  

 Prodej bytu 2+1 s lodžií, 51 m2, cihla, 
původní udržovaný stav, ul. Horova. 

 Byt 2+kk  Byt 2+kk  Byt 2+1 
  BRNO - ČERNÁ POLE BRNO-ŽABOVŘESKY  TIŠNOV 

www.realcity.cz/rc/E1Q2

 3 150 000 Kč  3 190 000 Kč  2 279 000 Kč  604 232 218    604 232 218    777 645 193 
 000706     

Hledáme byt 3+1 
s neprůchozími 
pokoji, lokalita 

Bohunice a Starý 
Lískovec. 

T: 604 688 978

Hledáme 
novější RD, 

funkcionalistický 
styl, Brno 

a blízké okolí, 
do 15 ml. Kč. 

T: 604 232 218

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

Pobočky: Brno | Ostrava

C EG   

 Prodej pozemku obdélníkového tvaru 880 
m2, určeného pro výstavbu samostatně 
stojícího rodinného domu .

 Pronájem kompletně zrekonstr. kanc. 
jednotky 120 m2 s recepcí a vlastní 
kuchyňkou, možnost parkování .

 Pozemek  Kanceláře 
  DRÁSOV BRNO - ŠTÝŘICE 

www.realcity.cz/rc/E1Q3 www.realcity.cz/rc/E1Q4

 1 700 000 Kč  26 400 Kč /měs.  777 645 193    604 688 978 
 000710  000707 

G

Hledáme byt 
1+1 nebo 2+1, 

lokalita Královo 
Pole, Černá Pole, 

Žabovřesky. 

T: 604 232 218

Podívejte se 
na aktuální 
video s našimi 
poptávkami 

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

Vlastníte podíl na nemovitosti, kterou však nemůžete 
užívat či z ní nemáte žádný finanční zisk?

Chcete prodat a nečekat na hotovost?
Máme pro Vás řešení.

Okamžitá hotovost za Váš podíl.
Řešení i zadlužených nemovitostí.

Zavolejte nám k nezávazné konzultaci Vašeho případu!

SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY ODKUPUJEME 
A ZDARMA VYŘIZUJEME 

VEŠKERÉ PRÁVNÍ KROKY A ÚKONY.

VOLEJTE ZDARMA 800 100 455 a na tel.: 775 185 005

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH
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Sazby mohou vyšplhat až ke 3  %
O  kolik procent letos porostou úrokové sazby, můžeme 
maximálně spekulovat. Ale odborníci se shodují na  tom, 
že úrokové sazby hypotečních úvěrů vzrostou z průměr-
ných 2,2  % na více než 3  %. Pro představu - jde o zvýšení 
měsíčních splátek pro konkrétní rodinu až o několik tisíc 
korun. Je tedy čas začít uvažovat, co s tím. Dá se dopředu 
něco dělat?

Refinancování dopředu
Realitní experti radí majitelům nemovitostí zatížených hy-
potékou, aby včas pamatovali na refinancování se součas-
nými výhodnými sazbami. Lze tak učinit i s předstihem, ne-
boť většina bank umožňuje refinancování jeden rok před 
skončením fixace. Možná je pravý čas zkontrolovat si svou 
smlouvu a začít jednat.

Objem hypotečních úvěrů neklesá
Vzhledem k obrovskému zájmu o vlastnické bydlení nekle-
sá ani objem poskytnutých hypotečních úvěrů. Ba naopak. 
Realitní odborníci však varují, aby se lidé dobře připravili 
na  budoucí vývoj, který již nebude kopírovat předchozí 
období. „Doba superlevných hypoték je za  námi, což 
může mít neblahý dopad na  řadu domácností. Mnoho 
kupujících se totiž nechalo zlákat k  neuvážené půjčce 
na bydlení, a  to bez ohledu na vysoké ceny nemovitostí 
a zdražující hypotéky. Bohužel však nepočítali s výrazným 
zvýšením splátek po skončení fixace, které může již nyní 
dosáhnout několika tisíc korun měsíčně,“ upozorňuje De-
nisa Višňovská, partner LEXXUS.

Podle odbornice průměrná úroková sazba ještě nedáv-
no atakovala své historické minimum 1,77  %, dnes již činí 
cca 2,2  %. Podle posledních odhadů navíc do konce roku 
padne hranice 3  %. Zároveň stále rostou ceny nemovitos-
tí. Kupující i majitelé zatížení hypotékou by si proto měli 
pořádně promyslet, jak postupovat, aby se jich růst sazeb 
příliš nedotkl. Určitě se vyplatí probrat možnosti s finanč-
ním poradcem či expertem. Návštěva banky se vám určitě 
vyplatí. 

Co se vyplatí udělat
Podle odborníků je jednoznačně výhodné uzavřít hypo-
téku či refinancovat s  co nejdelší dobou fixace úrokové 
sazby. Zvažujete refinancování u jiné banky? To se vyplatí 
tehdy, pokud jsou výhody z nové hypotéky větší než ná-
klady na její pořízení. Jeho hlavním přínosem je co největ-
ší snížení úrokové sazby u zatím nesplacené části půjčky, 
případně výhodnější parametry nové hypotéky. 

O refinancování můžete začít jednat i 3 roky předem
Aktuální situace naznačuje, že bychom o  refinancování 
měli přemýšlet s dostatečným předstihem. Ideálně i více 
než rok před koncem fixace a naopak nejpozději rok před 
koncem fixace. To je doba,  kterou má ve svých podmín-
kách většina bankovních domů. Jsou i banky, které nabízí 
i 2 nebo 3 roky předem. Nová doba fixace v takovém pří-
padě začíná běžet od  schválení úvěru na  refinancování. 
Pro příklad, pokud refinancujete 2 roky předem a máte 7le-
tou fixaci, hypotéku s novou sazbou budete využívat 5 let.

Zdroj: LEXXUS
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Jak se prodraží  
měsíční splátka  
hypotéky na 1 mil. korun

Měsíční splátka hypotéky  
1 mil. Kč (splatnost 25 let)  
činí při úrokové sazbě  
2 % 4 238 Kč.

Při 3 % však stoupne  
již na 4 742 Kč. Při 4 % 
dokonce na 5 278 Kč. 
U hypotéky 3 mil. Kč  
vzroste při úrokové  
sazbě 4 % o více  
než 3 000 Kč měsíčně. 

Zdroj: HYPOASISTENT

ÚROKOVÉ SAZBY POROSTOU 
S REFINANCOVÁNÍM NEOTÁLEJTE!
Poptávka po nemovitostech (nejen na  investici) nepolevila. Nezbrzdily ji ani vyšponované ceny, ani 
mírně se zvyšující úrokové sazby hypotečních úvěrů, natož pak přísnější pravidla pro poskytování hy-
poték, která nastolila ČNB minulý rok. To se ale může rychle změnit.

Co ovlivňuje výši úrokové 
sazby hypoték v roce 2018

Mezi nejdůležitější faktory, 
které ovlivní výši úrokové 
sazby, kterou dostanete, patří:

• typ a účel úvěru,

•  míra LTV (poměr 
požadovaného úvěru 
k odhadní ceně 
nemovitosti),

• typ úrokové sazby,

• délka fixace úrokové sazby,

• doba splatnosti úvěru,

• bonita klienta.

Úroková sazba není jediné 
měřítko, které byste měli 
posuzovat

Bohužel jistým vžitým nešvarem 
je představa, že „cena 
hypotéky = úroková sazba“. 
Úroková sazba hypoték je 
pouze jedním z faktorů, který 
ovlivňuje fakt, kolik za hypotéku 
ve skutečnosti zaplatíte. 
Na to myslí minimálně klientů. 
Jednotlivé splátky i konečný 
účet za hypotéku mohou 
významný způsobem navýšit 
některé další poplatky. Které?

•  poplatek za znalecký 
posudek,

•  poplatek za vyřízení 
hypotéky,

•  poplatek za čerpání úvěru,

•  poplatek za vedení 
běžného účtu,

• poplatek za správu úvěru,

•  poplatek za vedení kreditní 
karty,

•  poplatek za předčasné 
splacení,

•  poplatek za mimořádnou 
splátku,

•  cena pojištění 
vyžadovaných bankou 
(životní pojištění, pojištění 
proti neschopnosti splácet, 
pojištění nemovitosti atd.).

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

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

   Ř Í C M A N I C E , 

 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 
OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DXXT

 10 500 000 Kč  775 077 502 
 909 

Luxusní novostavba OV 3+kk s velkou terasou. CP 81 
m2 + terasa 15 m2, 2x parkovací stání, sklep. Moderní 
rezidenční čtvrť.  

 Byt 3+kk 
BRNO - LÍŠEŇ, ULICE BYLINKOVÁ 

 775 077 503 

   

www.realcity.cz/rc/E1QJ

 6 900 000 Kč 
 986 

 OV 3+kk + balkon po náklad. rekonstrukci. 2.NP/5, CP 
79 m2 + sklep. Plně vybaven, ve výborném 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 

G    

 OV 3+1, 2.NP, CP 74m2 + lodžie + 2 sklepy. Byt po 
komp. rekonstrukci, dům revitalizován. Klidná lokalita 
u lesa. Nízké náklady na bydlení vč. fondu oprav. 

 Byt 3+1 
BRNO - KOHOUTOVICE, ULICE PAVLOVSKÁ 

www.realcity.cz/rc/E1QH

 4 470 000 Kč  775 077 503 
 982 

C B

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

   

 775 077 502 

 Prodej pěkné novostavby RD - bungalov. CP cca 
900 m2, ZP domu 132 m2, UP domu cca 110 m2, 
terasa. 2 park. stání. K dodělání 300-400 tis. 

 Dům 
ŘÍČKY, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DYX4

 4 750 000 Kč 
 940 

 OV 2+1 s balkonem. 4.NP cihl. domu po revitalizaci.
CP 60 m2 + sklep 4,5 m2. 2 neprůch. pokoje. V okolí 
kompl. obč. vybavenost. K dispozici 06-07/2018. 

 Byt 2+1 
KUŘIM, BEZRUČOVA ČTVRŤ 

 775 077 503 

   

www.realcity.cz/rc/E1QI

 2 650 000 Kč 
 983 

   

 Prodej 3podlaž. chaty 3+1 v obl. Čtyři Dvory. Poze-
mek 689 m2. ZP 50 m2. Elekt., voda, nová kamna a KL. 
Celoročně obyvatelná, rekr. vyžití v okolí.  

 Rekreační objekt 
OBEC BYSTRÉ - JEDLOVÁ-HAMRY. 

www.realcity.cz/rc/E1IJ

 1 050 000 Kč  775 077 502 
 978 

   

P oslední 3 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 

www.realcity.cz/rc/DZNC

 4 100 Kč/m²  775 077 502 
 726 

   

P ozemek 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  775 077 502 
 944 

   

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

 Pozemek 
BUKOVINKA, OKRES BLANSKO 

www.realcity.cz/rc/DY81

 1 950 Kč/m²  775 077 502 
 923 

   

P ěkný rovinatý pozemek CP 3419 m2 (44mx77,5m) na 
okr. obce. Pro 1-2 RD. IS bude na hranici pozemku. 15-
20 min. autem do Brna-Západ. Možno koupit 1/2. 

 Pozemek 
PŘÍBRAM NA MORAVĚ, BRNO-VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DO33

 1 650 Kč/m²  775 077 502 
 766 

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

D

C G
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BRNO

EXKLUZIVNĚ

 V rekreační zástavbě, CP 860 m2, šíře 
12 m, el., studna, obdélníkový tvar, mírně 
svažitý, vč. projekt. dokumentace 

 Pozemek 
POZEMEK ŽELEŠICE  

    E1AT 

1  800 Kč /m2731 484 294                  

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

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

 Prost. byt ve standardu, vhodný k moder-
nizaci, dům po revitalizaci, CP 94,33 m2, 
balkon. Pokoje neprůchozí. 

 Určen k reko, napojen na veškeré IS, CP 
152 m2, UP 102, dvůr, část. podsklepený, 
možnost půdní vestavby. 

 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, světlý, slun-
ný, s komorou, CP 64 m2, 3.NP, byt i dům 
po kompletní rekonstrukci. 

 Byt 2+kk  Byt 3+1  Dům  Byt 3+1  Byt 2+kk 
  OV 2+KK BRNO-ČERNOVICE      OV 3+1 BRNO-ČERNÁ POLE      ŘRD 4+1 ŠLAPANICE      OV 3+1 BRNO-KRÁLOVO POLE      OV 2+KK BRNO-ČERNOVICE   

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

 www.realcity.cz/rc/  DZUH  DZUH  www.realcity.cz/rc/  E1AU  E1AU 

 www.realcity.cz/rc/  E157  E157 

 3 680 000 Kč  4 690 000 Kč  2 650 000 Kč  4 090 000 Kč  3 590 000 Kč  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294 
 MPB1265MP  MPB1269MM  MPRD1153MP  MPB1268DB  MPB1266MP 

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

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

 Krásný cihl. byt z r. 2001 s francouzským 
balkonem, CP 34 m2, sklepní koje 4 m2, 
3.NP, koupelna s vanou. 

 Hezký RD, krásná zahrada 818 m2, vjezd, 
na klidné ul., 25 km od Brna, CP 1121 m2, 
ZP a nádv.  233 m2, terasa. 

 Byt  po reko, ve 2./5 NP, CP 78 m2, spíž, 
šatna, prost. lodžie 5 m2 a balkon 3 m2. 
Možnost dokoupit 2 garáže.  

 Byt 3+1  Byt 2+kk  Dům  Byt 3+1 
   OV 3+1 ZASTÁVKA U BRNA      OV 2+KK BRNO-H.HERŠPICE      ŘRD 3+1 D. KOUNICE      OV 3+1 ŠLAPANICE   

 www.realcity.cz/rc/  DZUT  DZUT  www.realcity.cz/rc/  E1PN  E1PN 

 www.realcity.cz/rc/  E1PO  E1PO  www.realcity.cz/rc/  E1AT  E1AT 

 2 800 000 Kč  2 290 000 Kč  4 990 000 Kč  3 800 000 Kč  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294 
 MPB1261ML  MPB1281JS  MPRD1155MD  MPB1271JS 

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

AKUTNĚ hledáme pro investora s hotovostí 
investiční byt 1+kk nebo 1+1 do 2 mil.

Hledáme pro klientku, která přes nás prodala 
menší byt nemovitost od 3+kk do 4+1 
v okrajových částech města Brna. 

Pro fi rmu hledáme skladovací prostory, které 
se nachází v přízemí, s možnosti přístupu VZV. 

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.

Rodiče pro dceru hledají 
malometrážní byt kolem centra.

Rozrůstající se rodina hledá byt 
min. 3+kk v Černovicích. 

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

Matka s dcerou hledají byt 
kolem Štýřic.

Mladý pár hledá byt min 2+kk 
kolem Králova Pole.   

Hledáme dlouhodobý pronájem 3+kk v Brně, 
novostavbu, či po rekonstrukci, pro konkrétní 
zájemce.

Hledáme RD v Brně jih a okolí do 15 km, pro 
klienty s hotovostí, po prodeji vlastního bytu 4+1.

Mladší pár s dítětem hledají domeček s menší 
zahrádkou s dobrou dostupností do Brna.

Investor hledá bytový dům ke kompletní 
rekonstrukci v Brně. Peníze hotově, rychlé 
jednání.

Hledáme pozemek k výstavbě RD v okolí Brna 
a do 20 km od Brna.

Martin Dubáň 
duban@mpczech.cz

tel: 736 151 675

Pro solventního klienta hledáme stavební 
pozemek do 30 km od Brna k výstavbě RD.

Pro klienta s hotovostí hledáme ke koupi byt 
2-3+1 v Bystrci.

Pro studenty hledáme pronájem bytu 
min. 3+1, nejlépe lokalita Královo Pole, 
Veveří, Žabovřesky.

Pro podnikatele hledáme ke koupi byty 
1+kk až 2+1 v centru Brna a okolí.

Pro mladou rodinu hledám RD se zahradou 
min. 2+1 v Brně a okolí 20 km, 
možno i k rekonstrukci.

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
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Pro klientku 
HLEDÁME PRONÁJEM 

nebyt. prostoru  
do 300 m2 v Brně,  

pro bar do 45tis./měsíc.

VOLEJTE 
+420 800 100 455

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

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: 5 490 000 Kč           tel: 777 555 920G

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

VYHOTOVÍME VÁM ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

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

Pro klienta s hotovostí 
hledáme celoročně 

OBYVATELNOU CHATU  
Brno a blízké okolí.  

VOLEJTE 
+420 800 100 455

Pro klienta HLEDÁME  
byt 4+1 nad 100 m2   

v Králově Poli a okolí. 
Financování zajištěno. 

VOLEJTE 
+420 800 100 455

http://tel:+420800100455
http://tel:777555920
http://tel:777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:+420800100455
http://tel:+420800100455
http://mailto:matejka@brnenskyzvonec.cz
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BRNO

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

ROUBENÁ REKREAČNÍ CHATA, JESENÍKY 
pozemek 247 m2

Novostavba luxusní roubené chaty, která je vybavená „inteligentním řízením“ (např. dálkové vytápění, 
alarm, etc). Roubenku tvoří dva kompletně vybavené samostatné apartmány, možnost koupit i samostatně 
(1 apartmán - 1 250 000 Kč). CP pozemku je 247 m2, ZP je 54 m2. Výhodná investice - 16% výnos.

2 500 000 Kč

RODINNÝ DŮM 357 M2, HLUBOČANY, OKRES VYŠKOV 
pozemek 1 900 m2

Vícegenerační RD po část. rekonstrukci, v dobré dojezdové vzdálenosti do Brna, dvě BJ 5+1 a 4+1 se 
dvěma garážemi, dvorem a velkou zahradou. Na části pozemku je možné postavit ještě jeden dům. 
Zajímavá investice.

2 300 000 Kč

POZEMKY

PRODEJ POZEMKU BRNO-PISÁRKY
www.realcity.cz/rc/DZ74

Pozemek naproti BVV, CP 5645 m², uliční šíře 34,8
m. Komerční využití.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

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 RD BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DX6X

Pro klienta hledáme dům v loklaitě Brno-venkov, za-
hrada nebo dvůr.
MP CZECH real tel.: 736 151 675

dohodou

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

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

dohodou

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

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

dohodou

SPECIÁL

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

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

Chcete inzerovat váš dům či byt 
v časopise GRANDREALCITY 

nebo na www.realcity.cz?

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

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

největší DIStRIBUČní SíŤ 
tISkovIn

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

PRAHA    STŘEDOČESKÝ KRAJ    BRNO    JihOmORAvSKÝ KRAJ

16 let na trhu a více jak 
1250 distribučních míst.

Distribuci letáků, katalogů, 
časopisů a remitendy.

Evidence tiskovin přes 
čárové kódy.

Závoz a správu 
vašich míst.

Možnost výběru míst 
dle cílené skupiny.

Možnost výběru míst 
dle cílené skupiny.

Skladování  
a logistika tiskovin.

Skladování  
a logistiku tiskovin.
Každodenní 
závoz.

naše výhody

Zajišťujeme
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AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION BRNO A JIŽNÍ MORAVA

GRAND REAL CITY s.r.o.  je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na real i tní  trh.  Jeho produkty působí 

na českém trhu j iž od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz  a special izuje se na periodika 

určená pro profesionály v oblasti  nemovitostí .  V České republice vydává celkem 2 regionální t ituly . 

Od roku 2017 je součástí  českého vydavatelství  VLTAVA LABE MEDIA a.s.

PROFIL

  Obchodní nadání, empatie a silná orientace 
na zákazníka

 Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky

  Zkušenosti s vedením obchodních jednání 
a prezentací u klientů, s akvizicemi

 Vysoké pracovní nasazení, fl exibilita, samostatnost

 PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,

 Aktivní řidič 

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST

  Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity 
ve svěřené oblasti

  Identifi kace potencionálních klientů z oblasti realitního 
trhu a rozvíjení nových obchodních vztahů

  Příprava optimálních komunikačních řešení 
a jejich prezentace novým  i stávajícím zákazníkům

  Odpovědnost za prodejní úspěšnost, 
prohlubování dobrého jména společnosti

  Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME

  Motivující fi nanční ohodnocení (fi x + provize) 

  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi

  Pozici ve stabilním profesionálním týmu

  Firemní automobil, notebook, telefon

  Možnost seberealizace

MEDIÁLNÍ
PORADCE 

AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION BRNO A JIŽNÍ MORAVA

PROFIL

  Obchodní nadání, empatie a silná orientace 
na zákazníka

 Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky

  Zkušenosti s vedením obchodních jednání 
a prezentací u klientů, s akvizicemi

 Vysoké pracovní nasazení, fl exibilita, samostatnost

 PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,

 Aktivní řidič 

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST

  Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity 
ve svěřené oblasti

  Identifi kace potencionálních klientů z oblasti realitního 
trhu a rozvíjení nových obchodních vztahů

  Příprava optimálních komunikačních řešení 
a jejich prezentace novým  i stávajícím zákazníkům

  Odpovědnost za prodejní úspěšnost, 
prohlubování dobrého jména společnosti

  Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME

  Motivující fi nanční ohodnocení (fi x + provize) 

  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi

  Pozici ve stabilním profesionálním týmu

  Firemní automobil, notebook, telefon

  Možnost seberealizace

MEDIÁLNÍ
PORADCE 

Pokud vaše zájmy a zkušenosti odpovídají uvedenému profi lu,

rádi se s vámi setkáme při osobním pohovoru. 

Své strukturované životopisy zasílejte na info@realcity.cz

http://www.realcity.cz
http://mailto:info@realcity.cz


pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

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

FREE VERZE

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

REALITNÍ
SOFTWARE

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

www.realnovostavby.cz  .

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 2 od 5. 2. do 25. 2. 2018

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

tel.: +420 548 128 335

http://www.realnovostavby.cz
http://tel:+420548128335


Aktuálním trendem mezi developery je 
vytvářet takové bydlení, které maximálně 
šetří náklady za bydlení při udržení vyso-
kého komfortu rezidentů. Odpověď našli 
v pasivních domech, jejichž obliba mezi 
architekty i klienty rapidně stoupá.

ÚSPORA ENERGIÍ 
NA KAŽDÉM KROKU

Hlavní roli v tomto směru hraje kvalita 
použitých materiálů a technologií. Pasiv-
ní dům využívá tepelných zisků v budově, 
jejichž původcem jsou například spotřebi-
če nebo slunce prosvítající okny do míst-
nosti. Díky dokonalé tepelné izolaci stav-

by a výměně vzduchu prostřednictvím rekuperační jednotky nedochází 
ke ztrátám tepla. Díky tomuto mechanismu neklesne teplota v nevytápě-
ném domě pod 15 °C.

„Pro rodiny s dětmi je důležitým argumen-
tem pozitivní vliv na zdraví. Rekuperační 
jednotka zajišťuje pravidelnou výměnu 

vzduchu v domě po dobu 24 hodin. Zároveň odstraní pyly, prach a aler-
geny ve vzduchu, a brání vzniku plísní. Díky tomu pomáhá zlepšovat 
zdraví zejména u osob trpících respiračními potížemi,“ uvádí Ivor Ševčík, 
předseda představenstva brněnské developerské společnosti All Inclu-
sive Development, která vsadila na zelenou v projektu rodinných domů 
ALEA v Říčanech u Brna.

„Nemůžeme zapomenout ani na výrazné sní-
žení nákladů na bydlení. Pasivní dům má roč-
ní spotřebu do 15 kilowatthodin na plochu 
1 m2 vytápěné plochy. V domě o dispozicích 
4+kk a výměře 127 m2 se dostanete na 7 500  Kč za celou topnou se-
zónu,“ doplňuje.

PROJEKT ZELENÝ OD A DO Z

V projektu ALEA přešli z nízkoenergetického bydlení na pasivní charak-
ter. „Rozhodli jsme se maximálně využít možností projektu i stavebního 
pozemku, který je pro pasivní dům ideální,“ říká Ševčík. Projekt je tak 

od přízemí po střechu vybavený ekologic-
kými technologiemi. Na úsporách se po-
dílí kvalitní zateplení, elektrické podlahové 

topení, fotovoltaické panely nebo třeba retenční 
nádrž. Nenápadným, o to významnějším prvkem 
jsou korkové podlahy.

Tento přírodní materiál se získává z kůry dubu 
korkového, která se sklízí v pravidelných inter-
valech. Díky tomu může strom růst až 500 let, 

přičemž kůru vydává okolo 200 let. Navíc při každém odběru kůry zahájí 
revitalizační proces zacelení, při němž pohlcuje ve vyšším množství oxid 
uhličitý.

„Skvělé izolační vlastnosti má také coby podlahová krytina. Po nahřátí 
skvěle drží teplo i ve chvíli, kdy je topení vypnuté. Měkkost povrchu, kte-
rý šetří vaše klouby doslova na každém kroku, je jen dalším bonusem,“ 
uzavírá Ševčík.

Dělnická 39, 624 00  Brno
Linka zdarma: 800 442 442
E-mail: acreal@acreal.cz

www.aidevelop.cz

retenční nádrž

fotovoltaické panely

spotřeba tepla 
do 7 500 Kč/rok

korkové podlahy

rekuperační jednotka

ŠETŘETE PŘÍRODU I NÁKLADY!
BYDLETE ZELENĚ V PROJEKTU RODINNÝCH DOMŮ ALEA

Najdète exkluzivní domov

A

http://www.aidevelop.cz
http://tel:800442442
http://mailto:acreal@acreal.cz
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

www.fenix-resort.czBRNO-ŽIDENICE

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

BB

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

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 řešením
1+kk až 4+kk

36 2 46nebytové prostory,
jeden s vlastní
terasou

parkovacích
míst

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM  
PŘÍRODNÍHO KAMENE

B

www.rumiste.czBRNO-STŘED

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

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

www.sadovanavysluni.czBRNO-KRÁLOVO POLE

A
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NOVOSTAVBY

REZIDENCE KOPERNÍK
HVĚZDNÉ BYDLENÍ
V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

mobil: 603 233 561  |  mail: info@rezidencekopernik.cz www. rezidencekopernik.cz

22
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

B / 52 kWh (m2/rok)

www.byty-kamechy.czKAMECHY -  Vaše ideální bydlení v Brně
Prodej dalších bytů 1+kk až 4+kk

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

POD CHVALOVKOU  -  Nové bydlení v přírodě, kousek od přehrady
Prodej bytů 1+kk až 4+kk www.pod-chvalovkou.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: NOME a.s.

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

+420 545 428 120
www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

VILA POD ZAJEČÍ HOROU  -  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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NOVOSTAVBY

  10 min jízdy jižně od centra Brna

  Možnost individuálního řešení dispozice 
    a velikosti parcely

  3 typy projektů od 3kk 
až 6kk s dvojgaráží

cena již od  

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH 
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
PRO KAŽDOU RODINU

NEPLATÍTE PROVIZI RK

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

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

4.600.000 Kc

24
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Více informací najdete na www.realnovostavby.czinz-200x265-RealCity-02-2018  26.01.18  15:50  Stránka 1
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NOVOSTAVBY

MODERNÍ HAJANY – LÁKAVÁ LOKALITA S NOVOU RESIDENČNÍ VÝSTAVBOU

www.realmajor.cz

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

www.moderni-hajany.cz

RD WARIANT 512 4+KK Cena: 5 990 000 Kč / 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. Již ve výstavbě, dokončení léto 2018.

RD BUNGALOV 4+KK S DVOJGARÁŽÍ Cena: 7 900 000 Kč

Poslední sam. stojící RD 4+kk s dvojgaráží, UP 160 m2, pozemek 672 m2, koncový pozemek 
s krásným výhledem, euro okna, topení v podlaze. Již ve výstavbě, dokončení léto 2018.

RD 4+KK S GARÁŽÍ Cena: 7 390 000 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.

HAJANY – klidná rezidenční oblast v těsné blízkosti Brna, 10 min autem z centra, obklopena zelení a četnými možnostmi 
volnočasových aktivit. I. etapa výstavby již úspěšně dokončena a obydlena novými majiteli. Zájemci tak mají možnost 
prohlídek v již zrealizovaných domech. Další etapa nabízí samostatně stojící RD různých typů a dispozic bungalovů 3 až 5+KK, 
s garáží, nadčasovou architekturu, kvalitu RD a výběr pozemků od 600 do 880 m2. 
Domy jsou realizovány za použití kvalitních materiálů a ve vysokém standardu provedení (srovnané a upravené pozemky, 
zídky, oplocení, klimatizace, plovoucí a vinylové podlahy, podlahové vytápění, předokenní žaluzie, alarm s zabezpečením, 
příprava na HD kamery, hliníková okna, zámková dlažba před domy). Neváhejte využít možnosti prohlídky, klientských změn 
a výběru zařizovacích předmětů. Energetická třída B – velmi úsporná, nízké provozní náklady. 
BONUS – Komplexní pojištění domu na 1 rok ZDARMA.

RD 4+KK S DVOJGARÁŽÍ HAJANY Cena: 11 990 000 Kč

RD LAGUNA 440 S DVOJGARÁŽÍ 

Sam. stojící RD 4+kk typu bungalov s dvojgaráží, UP 162,3 m2, pozemek 619-748 m2, alu 
okna, el. předokenní  žaluzie, alarm, topení v podlaze, klimatizace, oplocení, chodníky, terasa. 
Cena: 7 500 000 Kč – 1 garáž/pozemek 580 m2, UP domu 137 m2

Cena: 7 990 000 - 8 490 000 Kč

Sam. stojící bungalov 4+kk s dvojgaráží, UP 162,3 m2, pozemek 840-950 m2, nadstandardní 
vybavení: alu okna, předokenní žaluzie, alarm, klimatizace, oplocení, terénní úpravy, chodníč-
ky, dlažba, terasa.

RD 5+KK S DVOJGARÁŽÍ HAJANY Cena: 10 990 000 Kč

Samost. stojící, přízemní RD 5+kk s dvojgaráží, UP 179 m2, pozemek 840 m2, nadstandardní 
vybavení: alu okna, el. předoken. žaluzie, alarm, klimatizace, oplocení, terénní úpravy, chod-
níčky, dlažba, terasa.
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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.
8 990 000 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
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

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

TROUBSKO
www.realcity.cz/rc/DYNZ

Samost. stojící RD 6+2kk, UP 350 m2, PP 5.800 m2, 
okrasná předzahrádka, dvojgaráž, krb, terasa, 

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

BRNO-ČERNÁ POLE
www.realcity.cz/rc/E1QG

Luxusní podkrovní mezonetový byt 3+kk, 
kolaudace 2006, výtah, 2 koupelny a parkováním u domu, 

UP: 88 m2, bar, klimatizace PENB: G.
5 300 000 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-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/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

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

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 
sklep, klidné místo, technologický skvost, okrasná zah-

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

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

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

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
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