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Seriózní přístup k realitám
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servis

www.omega-reality.cz
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NOVÁ ETAPA V NOVÉM STYLU – V PRODEJI OD ŘÍJNA
Bydlení přímo na metru B – Jinonice, info na straně 13, www.waltrovka.cz

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Chcete se postavit na vlastní nohy?
Chcete se sami svobodně rozhodovat?
Chcete si sami plánovat svůj čas?
Máte pocit, že je čas na změnu?

Nova
Realitní služby, jaké si přejete

www.remax-nova.cz

RE/MAX Nova na Hradčanské
M. Horákové 42/127, Praha 6, metro Hradčanská 
T: 602 345 995, E: lucie.kohlerova@re-max.cz

Pak začněte nově v Nově...

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

14 | od 30. 10. do 19. 11. 2017

VICTORIA KOŠÍŘE - PRAHA 5
STAVBA ZAHÁJENA
více na str. 9

http://www.omega-reality.cz
http://www.chciodmenu.cz
http://www.waltrovka.cz
http://www.remax-nova.cz
http://tel:724370102
http://tel:602345995
http://mailto:lucie.kohlerova@re-max.cz


BYDLENÍ S MĚSTEM ZA ZÁDY

CELKEM 56 BYTŮ
DISPOZICE 1+KK – 4+KK

energetická třída

STAVBA ZAHÁJENA

Rezidence 
Křivoklátská

Praha 9 Letňany

WWW.REZIDENCEKRIVOKLATSKA.CZ         Tel.: +420 602 226 156

http://tel:+420602226156


  

Poptávka byty Poptávka RD a rekreační chalupy
1+1-2+1, Chodov, Petrovice, Jižní Město do 2,3 mil. Chata, chalupa, RD – do 30km od Prahy do 1,5 mil.
1+1-2+1, Kobylisy, Prosek, Černý Most do 2,7 mil. RD, chata – okr.Beroun, Kladno, Mělník, Benešov do 1,5 mil.
1+1-2+1, Hostivař, Petrovice, JM do 2,8 mil.  RD, pozemek – Loděnice, Rudná, Beroun, Rokycany do 1,9 mil.
1+1-2+1, Kunratice, Chodov, Hostivař do 2,9 mil. RD, pozemek – P-ýchod, západ, stav nerozhoduje do 2,5 mil.
1+1-2+1, Prosek, ČM, Lehovec, Kyje do 3,0 mil. RD, chata, poz. – směr Černošice, Mníšek, Všenory do 2,5 mil. 
Gars.-2+1, Řepy, Zličín, Dědina do 2,9 mil. RD, chalupa – k bydlení do 40 km od Prahy do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Michle, Modřany, Lhotka do 2,9 mil.  Chata, chalupa – Kolín, Č. Brod, Plaňany do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Petrovice, Měcholupy, Hostivař do 2,9 mil. RD, chata, chalupa – Říčany, Popovice + okolí do 2,6 mil. 
1+1-3+1, Kamýk, Lhotka, Modřany, Braník do 3,7 mil. RD, chata, pozemek – Vrané n.Vlt., Davle a okolí do 2,9 mil. 
2+1-3+1, Černý Most, Letňany, Prosek do 3,7 mil. RD, chalupa, pozemek – Dolní Jirčany, Psáry, Jílové do 3,5 mil. 
1+1-2+kk, Kateřinky, Háje, Opatov do 3,5 mil. RD, chata, pozemek – Vrané n.Vlt., Davle a okolí do 2,9 mil. 
2+kk-2+1, Modřany, Kamýk, Lhotka do 3,0 mil. Chata, chalupa, RD Týnec, Čerčany, Bukovany do 2,9 mil. 
Gars.-2+1, Řepy, Zličín, Dědina do 3,5 mil. Chata, chalupa – Dobřichovice, Štěchovice do 2,9 mil.
1+1-2+1, Michle, Modřany, Lhotka do 3,5 mil.  RD, Chalupa – Rokytnice, Vrchlabí, Špindl do 5,5 mil.
1+1-2+1, Petrovice, Měcholupy, Hostivař do 3,5 mil. RD, chalupa, pozemek – Dolní Jirčany, Psáry do 5,5 mil. 
1+1-3+1, Kamýk, Lhotka, Modřany, Braník do 3,5 mil. RD, chalupa, pozemek – Rudná, Újezd, Beroun do 5,5 mil.
2+1-3+1, Černý Most, Letňany, Prosek do 3,5 mil. RD, chalupa – Říčany, Jevany, Louňovice, Žernovka do 5,5 mil. 
2+kk-2+1 Záběhlice, Pankrác, Michle do 3,8 mil. RD, chata, pozemek – Říčany, Popovice, Kamenice do 5,9 mil. 
2+kk-3+1, Troja, Bohnice, Kobylisy do 3,8 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy do 5,9 mil. 
2+1-3+1, Košík, Háje, Opatov, Chodov do 3,9 mil. RD, pozemek – Praha a blízké okolí (lze i menší)  do 5,9 mil.
2+1-3+1, Stodůlky, Butovice, Lužiny do 3,9 mil. RD, pozemek – Čimice, Písnice, Komořany, Zdiby do 5,9 mil.
2+1-3+1, Butovice, Stodůlky, Řepy, Zličín do 3,9 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy  do 6,5 mil. 
2+1-3+1, Chodov, Roztyly, Háje, Záběhlice do 3,9 mil. RD, pozemek – Písnice, Točná, Modřany, Jesenice do 6,9 mil.
3+1-4+1, Prosek, Černý Most, Kyje do 4,0 mil. RD, pozemek – Prosek, Ďáblice, Kobylisy, Kyje do 7,0 mil. 
2+1-3+1, Strašnice, Malešice, Žižkov do 5,5 mil. RD, pozemek – Hloubětín, Chabry, Kobylisy do 8,5 mil. 
2+1-4+1, Vinohrady, Břevnov, Dejvice do 8,0 mil. RD, pozemek – Prosek, Ďáblice, Kobylisy, Počernice do 8,9 mil. 
2+1-3+1, Smíchov, Košíře, Strahov do 8,1 mil. RD, pozemek – Modřany, Komořany, Zbraslav do 8,9 mil.
1+1-3+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 8,2 mil. RD, pozemek – Řepy, Butovice, Stodůlky, Řeporyje do 10 mil. 
1+1-3+1,Holešovice, Letná, Dejvice do 8,2 mil. RD, pozemek – kdekoliv v Praze (zajímavé místo) do 12 mil.
2+1-3+1, Vršovice, Malešice, Strašnice do 8,5 mil. RD, pozemek – Háje, Chodov, Spořilov, Kateřinky do 10 mil. 
1+1-2+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 8,5 mil. RD, pozemek – Háje, Spořilov, Kateřinky, Krč, Hostivař do 12 mil. 
1+1-3+1, Smíchov, Košíře, Motol, Řepy do 8,5 mil. RD, pozemek – Průhonice, Pankrác, Podolí do 15 mil. 
1+1-3+1, Braník, Podolí, Žižkov do 9,5 mil. RD, vila, pozemek – Smíchov, Košíře, Břevnov do 20 mil.
1+1-3+1, Košíře, Pankrác, Braník, Michle do 9,5 mil. RD, vila – Podolí, Braník, Modřany, Písnice do 20 mil. 

2+1-4+1, Břevnov, Dejvice, Hvězda do 15 mil. RD, vila – Střešovice, Dejvice, Hanspaulka, Vokovice do 25 mil.

GSM: 724 370 102 , 724 375 751 GSM: 724 370 102 , 724 375 751
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Inzerce rozhoduje

„Kdybych měl posledních pět dola-
rů, tak tři z nich věnuji na reklamu“. 
Tento a mnoho dalších trefných slo-
ganů vyřkl Henry Ford, průkopník 
automobilového průmyslu. Otázkou 
je, proč se jím tak málo fi rem v re-
alitním byznysu řídí? Vždyť každý 
druhý je největším hráčem na trhu, 
nabízí nejvyšší provizi pro makléře 
či nejkvalitnější služby. Těch „nej“ je 
zkrátka mnoho. Proč si většina rea-
litních kanceláří shání nemovitosti 
prostřednictvím „stahovačů“ sou-
kromých zakázek z trhu? Vždyť co je 

pro jejich klienta nejdůležitější? 
Přeci aby jejich realitka byla 
vidět. „Pověsit“ zakázku na in-
ternet si může každý nabízejí-
cí sám, na to nemusí najímat 
zprostředkovatele. Tento ar-
gument jako mantru opakuje 
řada klientů a my se domnívá-
me, že právem! Moderní rea-
litní kancelář by v dnešní době 
měla kombinovat prezentaci 
zakázek ve formě tištěné a in-
ternetové inzerce. Žádné ano-
nymní a podloudné inzeráty. 
Pokud provozuje svoji činnost 
dlouhodobě a precizně, tak 
se přece nemusí bát podepsat 
pod svůj inzerát. Na název 
a značku by měl být každý 
hrdý. 

Nejlépe nám z nepřehledné 
škály inzerčních možností vy-
chází nezávislé a zdarma šířené 
realitní časopisy, které nalezne-
te ve velmi široké síti distribuč-
ních míst. I Vy si je rádi na ben-
zínce či poště vezmete.  

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

tel.: 222 242 233

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

2.000.000,-Kč
Výplata finanční zálohy

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

Před prodejem bytu (domu)
Vám vyplatíme zálohu až dva milióny korun.

Lze použít i na úhradu dluhů (exekucí).

Stodůlky, Praha 5. 2+kk/balkon, 52,8 m2 (upra-
veno na 1+kk), OV, novostavba, ul. Svitákova, 
projekt Britská čtvrť, 1. patro, velmi dobrý stav, 
vhodné i jako investice. V blízkosti metra B.

Cena 4.499.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Čakovice, Praha 9. Samostatný RD, 5+kk, 
dvougenerační (lze upravit na jednogenerační), 
ul. Na Pramenech, pozemek 1.188 m2, IS: voda, 
elektřina, čistička vody. Po rekonstrukci. 

Cena 8.599.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Radotín, Praha 5. Prodej stavebního pozemku 
o výměře 557 m2. Na pozemku přípojka elektro, 
obecní vodovod a kanalizace. Svažitý terén. Pěkný 
výhled do okolí.  

Cena 2.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Vinohrady, Praha 3. 1+1 (upraveno na 2+kk), 
OV, 5. patro (s výtahem) cihlového domu v ul. 
Lucemburská, byt po celkové rekonstrukci.    

Cena 5.149.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 375 751

Holešovice, Praha 7. Prodej bytu v OV, cihla, 
2+kk, 45 m2, po totální rekonstrukci. Nová elekt-
řina, rozvody vody, podlahy, dlažby, koupelna, wc, 
KL. Nízké měsíční poplatky ve výši 2.038 Kč / měsíc. 

Cena 3.999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Průhonice, Praha-západ. RD, 2+1, pozemek 
176 m2, lze přistavět další patro a vybudovat půdní 
vestavbu. Po částečné rekonstrukci, ul. Hlavní. 
IS v místě: voda, elektřina, plyn, kanalizace. 

Cena 4.199.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

D GG
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http://tel:724370102


Praha a střední Čechy
číslo 14 od 30. 10. do 19. 11. 2017

ATDK Real spol. s r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

CENTRAL GROUP a.s.

Commco

CPI Property Group

Činžovní domy Praha, s.r.o.

Dům Sestupná 7 s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

HORREN s. r. o.

HYPOASISTENT s.r.o.

JUDr. Josef Křen - O. S. K.

JURIS REAL spol. s r.o.

Kateřina Nová

KLARK spol. s r.o.

KOVA Reality - Specialista na Prahu 5

Luxent s.r.o.

M & K Real Estate, a. s.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

OMEGA ESTATE s.r.o.

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.

RE/MAX Nova

REAL- TREUHAND REALITY

Realitní kancelář Honzík s.r.o

REZIDENCE WALTROVKA ALFA s.r.o.

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Trigema a. s.

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.

Příští vydání vychází: 

20. 11. 2017
Vydavatelství: Grand Real City s.r.o., Ovocný trh 568/17, 110 00 Praha 1, IČO: 04707419, DIČ: CZ04707419, www.realcity.cz
Vydání: PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, e-mail: info.praha@realcity.cz
Obchodní oddělení: Klára Břízová a Marcela Strohmaierová, tel.: 299 140 314

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

www.realcity.cz/magazin

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

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

ÚSPORA VODY V DOMÁCNOSTI. NAUČTE SE ŠETŘIT!

http://www.realcity.cz).
http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realcity.cz/magazin.
http://tel:299140314
http://mailto:info.praha@realcity.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Č I N Ž O V N Í  D O M Y  P R A H A  s . r . o .

R E Z I D E N C E  K O R U N O V A Č N Í
Secesní dům v Korunovační ulici mezi Stromovkou a Letenskými sady. 

Prodej bytů v atraktivní pražské lokalitě. 

w w w . c i n z o v n i d o m y . e u

774 335 502 info@rkjuris.cz

SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ŠROBÁROVA 2100/49, 130 00 PRAHA 3 - VINOHRADY

WWW.JURISREAL.CZ
         

      

M ezonetový byt 3+KK o celkové ploše 
127 m2 v obytném areálu Hvězda na 
Petřinách, který se nachází v 5. a 6. patře. 

N ebytový prostor v osobním vlastnictví o 
velikosti 15,8 m2 + sklepní kóje v ul. Na 
Bělidle, s výhledem do vnitrobloku.  

P odsklepená chata 3+1 s obytným podk-
rovím, proskl. verandou, obývacím pokojem 
s krbem, kuchyňkou, sprch. koutem a WC. 

 Podsklepený RD 3+1 po částečné rekon-
strukci, součástí je garáž s dílnou a pros-
torná půda k další vestavbě. 

 Prost. byt 3+1 v obytném areálu Hvězda 
na Petřinách o velikosti 112 m2 v 5.p. 
K dispozici je menší zastřešená terasa.  

Byt  2+1, DV, ve 2. nadzemním podlaží o 
velikosti 55 m2. Byt je v původním stavu 
před rekonstrukcí. Výhodná investice.  

 Byt 3+kk  Kanceláře  Chalupa  Dům 

 Byt 3+1  Byt 2+1 

  PRAHA 6, VELESLAVÍN PRAHA 5, SMÍCHOV BUŠ, PRAHA - ZÁPAD HORKA II, ČEJTICE 

PRAHA 6, VELESLAVÍN PRVNÍHO PLUKU, PRAHA-KARLÍN 

 www.realcity.cz/rc/  DY8S  www.realcity.cz/rc/  DYV2  www.realcity.cz/rc/  DYV3  www.realcity.cz/rc/  DZUJ 

 www.realcity.cz/rc/  DY8U  www.realcity.cz/rc/  DZUK 

 8 490 000 Kč  1 699 000 Kč  2 800 000 Kč  999 990 Kč 

 8 490 000 Kč  4 500 000 Kč 

 774 335 502    774 335 502    777 306 103    777 306 103   

 774 335 502    777 306 103   

    

  

   

 Byt 1+1 v OV o výměře 44,1 m2, v 
původním, ale udržovaném stavu, který se 
nachází ve IV. NP s výtahem.   

 Největší bytová jednotka v areálu Hvězda 
na Petřinách - 2 spojené byty o dispozici 
3+1 a 3+KK řešené jako mezonet.  

 Byt 1+1  Byt atypický 
   LUCEMBURSKÁ, PRAHA-ŽIZKOV PRAHA 6, VELESLAVÍN  www.realcity.cz/rc/  DZUL  www.realcity.cz/rc/  DY8X 

 4 490 000 Kč  15 990 000 Kč  774 515 697    774 335 502   

Výkup nemovitostí: 
Potřebujete 

rychle peníze? 
Pomůžeme Vám!

Zprostředkování 
prodeje: 

Možnost okamžité 
výplaty zálohy! 

Výměna nemovitostí:
Nabídneme výměnu 

dle Vašeho přání!

Vyplatíme dluhy
 exekuce, privatizaci

www.vykup-nemovitosti.info

774 335 502

G
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DY8S
http://www.realcity.cz/rc/DYV2
http://www.realcity.cz/rc/DYV3
http://www.realcity.cz/rc/DZUJ
http://www.realcity.cz/rc/DY8U
http://www.realcity.cz/rc/DZUK
http://www.realcity.cz/rc/DZUL
http://www.realcity.cz/rc/DY8X
http://www.
http://www.vykup-nemovitosti.info
http://tel:774335502
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http://tel:774335502
http://tel:777306103
http://tel:777306103
http://tel:774335502
http://tel:777306103
http://tel:774335502
http://mailto:info@rkjuris.cz
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Mzdy rychle rostou, inflace je nad dvěma procenty. ČNB tak zřejmě bude jednat o dalším růstu sazeb. Ekonomové naznačují, že k důležitému 

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

EKONOMOVÉ VARUJÍ:      
ÚROKOVÉ SAZBY ZASE POROSTOU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPOŘÍCÍ ÚČTY

NA NOVÝ BYT SE V ČESKU 
VYDĚLÁVÁ DLOUHO

CENY NEMOVITOSTÍ V ČESKU 
ROSTOU NEJRYCHLEJI V EVROPĚ

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

http://www.realcity.cz/magazin


300 + 29 m2, 2 balkony a terasa, klimatizace, repliky špaletových oken, 
podlahy z mramoru, krb, 2 garážová stání, prostorný třípodlažní byt s 
výhledem.

156 + 28 m2, terasa, krásné výhledy, designový interiér, nadstandardní 
vybavení, dřevěné parkety, 2 garážová stání, sklep, prostorný penthouse 
v 17.NP.

56 m2, dřevěné parkety, nová špaletová okna, štukové ozdoby, klenutý 
strop, rekonstruovaný byt v malebném pavlačovém domě se zahradou 
v srdci Prahy.

Byt 7+2 Byt 5+kk Byt 2+kk
PRAHA 5 - SMÍCHOV PRAHA 7 - HOLEŠOVICE | U PRŮHONU PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | ANEŽSKÁ

www.realcity.cz/rc/DZVX www.realcity.cz/rc/DZVQ www.realcity.cz/rc/DZVY

Informace v RK 17 750 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
26958 26835 27042

G G G

100 m2, dřevěná podlaha, špaletová okna, podlahové vytápění, spotřebiče 
Siemens, nadstandardní byt ve 4.NP s panoramatickým výhledem na 
Hrad a Kampu.

105 m2, sklep, shell&core, bezpečnostní repliky vstupních dveří, možnost 
parkování, atraktivní byt s výhledy na Prahu v 4.NP kompletně zrekon-
struované.

137 m2, designové vybavení, původní prvky, dubové parkety, renovovaná 
okna a dveře, prostorný byt po rekonstrukci v 5.NP v klidné a romantické 
lokalitě.

Byt 2+1 Byt 3+kk Byt 4+1
PRAHA 1 - MALÁ STRANA | U ŽELEZNÉ LÁVKY PRAHA 3 - ŽIŽKOV | U RAJSKÉ ZAHRADY PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO

www.realcity.cz/rc/DZMU www.realcity.cz/rc/DXMI www.realcity.cz/rc/DZVS

26 000 000 Kč 13 800 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
27037 24462 27047

G G G

132 + 18 m2, 256 m2 zahrada, 2 terasy, kvalitní přírodní materiály, velko-
formátová okna, 2 garážová stání, mezonetový townhouse s nádherným 
výhledem.

64 + 4 m2, balkon, dřevěné podlahy, 1 garážové stání, sklep, výtah a 24h 
recepce, rezidenční byt ve 3.NP domu se zahradou v blízkosti parků a 
metra.

250 m2, pozemek 1 066 m2, wellness, krb, dřěvěné podlahy, dveře i okna, 
dvougaráž, vila s udržovanou zahradou a výhledy na okolní lesy a údolí 
Berounky.

Byt 4+kk Byt 2+kk Dům 6+kk
PRAHA 9 - HRDLOŘEZY | UČŇOVSKÁ PRAHA 3 - ŽIŽKOV | JESENIOVA PRAHA-ZÁPAD - ČERNOŠICE | LEKNÍNOVÁ

www.realcity.cz/rc/DZVO www.realcity.cz/rc/DZVZ www.realcity.cz/rc/DZVV

14 490 000 Kč 5 600 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
27102 27188 26983

G G G

GG B

100 m2, špaletová okna, dřevěné dveře, možnost vybudování terasy,  
sklep, kompletně zrekonstruovaný byt ve 3.NP domu v nejžádanější 
pražské lokalitě.

35 m2, nábytek na míru, dřevěné podlahy a dveře, úložné prostory, sklep, 
2 garážová stání, vybavené studio s výhledem v 6.NP rezidence s 24h 
recepcí.

98 + 29 m2, terasa, zahrada, dřevěné podlahy, bezfalcové dveře, 
velkoplošná okna, sklep, byt v 1.NP nově vznikajícího projektu s privátní 
zahradou.

Byt 3+kk Byt 1+kk Byt 3+kk
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO PRAHA 4 - KRČ | ANTALA STAŠKA PRAHA 5 - HLUBOČEPY | POD ATELIÉRY

www.realcity.cz/rc/DZVT www.realcity.cz/rc/DZVR www.realcity.cz/rc/DZVU

14 990 000 Kč 4 100 000 Kč 11 890 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
23273 27007 22399

http://www.realcity.cz/rc/DZVX
http://www.realcity.cz/rc/DZVQ
http://www.realcity.cz/rc/DZVY
http://www.realcity.cz/rc/DZMU
http://www.realcity.cz/rc/DXMI
http://www.realcity.cz/rc/DZVS
http://www.realcity.cz/rc/DZVO
http://www.realcity.cz/rc/DZVZ
http://www.realcity.cz/rc/DZVV
http://www.realcity.cz/rc/DZVT
http://www.realcity.cz/rc/DZVR
http://www.realcity.cz/rc/DZVU
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238


Každopádně ale nepřehlédněte radu číslo 2: 
Důkladně prozkoumejte možnosti dopravy do centra. Autem 
i MHD, vítaným bonusem může být třeba železniční zastávka. 
Pro hrubou orientaci stačí internet, v případě vážného zájmu 
se vyplatí vyzkoušet cestu na vlastní kůži.

Větší bytové projekty se připravují a  staví roky, v  několika 
etapách. Nemusí tedy být problém „nasát atmosféru“ místa, 
kde chcete bydlet, a posoudit, jak dobře je projekt zasazený 
do okolního prostředí.

Obtížnější to budete mít, pokud je vše zatím jen na papíře. 
V každém případě si ověřte, zda už existuje alespoň stavební 
povolení. 

Z toho pak vyplývají rady číslo 3 a 4: 
Nečekejte, že byt snů koupíte jako „housku na krámě“. Po-
čítejte, že nejdřív podepíšete smlouvu, pak se teprve začne 
stavět. Každopádně si zjistěte na příslušném stavebním úřa-
dě, zda výstavbě nic nebrání. 

Počítejte s tím, že kupujete-li byt v první etapě projektu, který 
je rozplánovaný na mnoho let, čeká vás pěkných pár roků 
života uprostřed stavebního ruchu.

Okolí svého nového bydlení jste si prohlédli a  víte, kam 
budete vodit děti do  školky, kde můžete nakoupit nebo si 
zasportovat. Možná ale budete mít obchod, restauraci nebo 
dokonce tu školku v budoucnu rovnou přes ulici. 

Proto zbývá rada číslo 5:
Zjistěte si, jestli i vybraný bytový projekt počítá kromě bytů 
také s nabídkou nebytových prostor. Je to jedna z věcí, které 
spoluvytvářejí domov.

TIP SPECIALISTY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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SKVĚLÉ DISPOZICE MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠE V MÍSTĚ

www.cakovickypark.cz Najdete nás
na Facebooku

Zelená linka
800 350 111
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ČAKOVICKÝ PARK
BYDLENÍ S PARKEM ZA OKNY

Realita pražského trhu je tvrdá. Dokončovaných bytů ubývá, 
místo pobídek se různým zájmovým skupinám podařilo v po-
sledních letech prosadit spíš brzdy a  rezidenční výstavbu 
prakticky zablokovat. 

Přinejmenším tam, kde by byla nejlogičtější, tedy na místě za-
niklých průmyslových objektů, na drážních pozemcích, prostě 
přímo ve městě. Pokud se někde staví dál, tak v jeho vnějším 
prstenci. Prakticky jedinou výjimkou jsou proluky mezi stáva-
jící zástavbou.

Takže rada číslo 1: 
Pokud narazíte na projekt, který počítá se zastavěním proluky, 
neváhejte ani chvíli. Budete bydlet ve městě, s veškerou po-
třebnou infastrukturou na dosah. 

Nejspíš budete vybírat z  bytů, které pro vás developer po-
staví tam, kde ještě před pár lety byla pole. Na tom není nic 
špatného, každé město se neustále rozšiřuje a dnešní Žižkov 
stojí na pozemcích, které ještě v 19. století ležely za městský-
mi hradbami.

A ještě jedna rada na závěr. Najděte si chvíli a podívejte se 
na webové stránky www.cakovickypark.cz. V tomhle našem 
projektu, na kterém pracujeme už 10 let, aktuálně nabízíme 
byty, jež předáme v letech 2019 a 2020. A projekt pro jednu 
pražskou proluku už máme připravený také!

Kupujete nový byt? Nezapomeňte, že nabídková 
cena nevyjadřuje jen velikost podlahové plochy, 
kvalitu zařizovacích předmětů nebo dopravní do-
stupnost. Poradíme vám, jak se vyhnout vyhazo-
vání peněz oknem a do jakého bydlení se naopak 
investovat vyplatí.

Rozdíly mezi cenami nově dokončovaných bytů mo-
hou být nejen velké, ale přímo propastné. Momen-
tálně je průměrná cena za metr čtvereční v pražské 
novostavbě něco přes 75 tisíc korun. V nabídce de-
veloperů ale pořád můžete najít poloviční částky – 
stejně jako několikanásobně vyšší sumy.

M & K REAL ESTATE, A. S. 
ČLEN SKUPINY NATLAND 
GROUP, A.S. 
Rohan Business Center | Recepce A  
Rohanské nábřeží 671/15 
186 00 Praha 8-Karlín

INFOLINKA: 800 350 111

info@cakovickypark.cz 
www.cakovickypark.cz

Šárka Kloučková
obchodní oddělení

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.cakovickypark.cz
http://www.cakovickypark.cz.
http://www.cakovickypark.cz
http://tel:800350111
http://tel:800350111
http://mailto:info@cakovickypark.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

• Velké rodinné byty
• Předzahrádky a  zahrady ve vnitrobloku
• Lodžie, balkon nebo terasa u většiny bytů

STAVBA ZAHÁJENA
+420 731 125 515 / Praha 5 / victoriakosire.cz
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://tel:+420731125515


AKTUÁLNĚ Z FINANČNÍHO SVĚTA
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Víte, že vám může úvěr na bydlení také ušetřit? Hypotéka na byt či dům, ale také úvěr ze stavebního spoření neznamená jen vydání v podobě 

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

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

zaplatíte nižší daně.

S HYPOTÉKOU ZAPLATÍTE MÉNĚ     
NA DANÍCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdroj: HYPOASISTENT s.r.o.

Sokolovská 55 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

Odečíst úroky si mohou jak 

osoby samostatně výdělečně 

činné, tak i zaměstnanci vždy 

na konci zdaňovacího období. 

Zaměstnanci mohou požádat svého 

zaměstnavatele o odpočet úroků 

do 15. února v rámci ročního zúčtování 

daně. Nebo si mohou stejně jako 

OSVČ podat vlastní daňové přiznání. 

Kdo si vyplňuje daňový formulář sám, 

bude ho zajímat řádek 47 ve 3. oddílu 

na druhé straně daňového přiznání. 

Zaměstnanci, kteří nemají jiné příjmy 

než ze zaměstnání v České republice, 

mají možnost podat zjednodušený 

daňový formulář, který má pouze dvě 

stránky. Těchto lidí, kteří třeba právě 

proto, že nechtějí, aby zaměstnavatel 

věděl, že splácí hypotéku na dům, 

se bude týkat řádek 26 ve 3. oddílu 

na druhé straně daňového přiznání. 

V obou případech pak vyplníte 

do kolonky, kolik měsíců jste 

hypotéku spláceli a celkovou částku. 

K daňovému formuláři je pak nutné 

přiložit originál potvrzení z banky. 

Pokud si úroky odečítáte poprvé, je 

třeba doložit nárok na snížení daní 

ještě výpisem z katastru nemovitostí

Pokud podáváte daňové přiznání sami 

bez daňového poradce, je třeba ho 

podat místně příslušnému finančnímu 

úřadu do 2. dubna 2018. V případě, 

že máte daňového poradce, je lhůta 

prodloužena do konce června. 

CO JE TŘEBA VYPLNIT A DOLOŽIT

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

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


LUXENT, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1 - Josefov

773 769 769 17 325 000 Kč

Praha 7-Holešovice
Velkoryse řešený byt 4+1/3B, 196 m², který může sloužit pro byd-
lení nebo jako byt s reprezentativní kanceláří v prestižní lokalitě Letná 
v cihlovém domě postaveném r. 1922 ve stylu Art Deco. Výhled z 
obývacích místností i ložnic je na Letenské sady a Pražský hrad.

www.realcity.cz/rc/DZN3

G

773 769 769 Informace v RK

PRAHA 6 – HRADČANY
Prostorný, bezprahový byt 3+kk, 127 m2, 1.patro, v bezprostřední 
blízkosti východu z metra linky A – Hradčanská, v cihl. domě post.  
r. 1914, navrženém projektantem arch. Václavem Vackem ve stylu se-
cesního klasicismu. Provoz je zajištěn technologií “chytrá domácnost”.

602 108 889 49 000 000 Kč

Mokrovraty
Rodinná usedlost, 2304 m², nacházející se na okraji obce, 30 km od 
Prahy. Nemovitost je určena nejen k trvalému bydlení, nabízí také mož-
nost ubytování, cvičení v unikátním fitness centru, relaxaci spojenou 
s jezdectvím či farmaření na přilehlých pozemcích o rozloze 12 ha.

www.realcity.cz/rc/DZN4

G

723 255 255 Informace v RK

Poděbrady
Zrekonstruovaná prvorepubliková vila, 490 m², postavena a kolau-
dována v roce 1924, byla majetkem naší přední operní pěvkyně. Po-
zemek 790 m². Nemovitost lze využít jak k trvalému bydlení, tak i ke 
komerčním účelům, např. jako penzion, lázeňský dům či sanatorium.

www.realcity.cz/rc/DZ71

734 445 445 12 980 000 Kč

Škvorec, Praha – východ
Nadstandardní dvoupodlažní rodinný dům s půdou, podsklepenou 
terasou, bazénem a pozemkem 1021 m², s krásným výhledem do 
krajiny. UP domu 345 m², ZP 196 m², zahrada 825 m². Dům je 
vybavený pro pohodlné nízkonákladové, inteligentně řízené bydlení. 

www.realcity.cz/rc/DYUR

770 128 128 Informace v RK

Praha 4-Braník
Luxusní vila 7+1 s terasou 48 m² a OP 550 m² v klidné části oblíbené 
městské čtvrti, rozkládá se na čtyřech podlažích, přičemž v 1. NP na-
bízí odpočinkovou zónu, kde je umístěna tělocvična, Whirlpool, sauna, 
masážní sprchový kout a místnost s krbem.

www.realcity.cz/rc/DYNR

734 445 445 46 650 000 Kč

Praha 4-Podolí
Výnosová pětipatrová komerční budova se sklady, dlouhodobě obsaze-
na stabilním nájemcem, ve velmi dobrém až výborném stavebně tech-
nickém stavu po celkové nákladné rekonstrukci. CP pozemku 524 m², 
kancelářské prostory k využití 372,6 m² a skladové prostory 268,9 m².

www.realcity.cz/rc/DZV2

734 445 445 Informace v RK

Praha 4 – Podolí
Výnosový RD 5+kk, ul. Jeremenkova, na parcele 843 m², vystavěn jako  
součást dvojdomu, UP 140 m², ZP 206 m², jižní zahrada 637 m². Dům  
má nájemce do r. 2020, podsklepený (prádelna, sklad), kompl. zrekonstr.  
v r. 2009. Možnost nástavby, případně další stavby na pozemku.

www.realcity.cz/rc/DZUX

G

734 445 445 21 900 000 Kč

Praha 1-Josefov
Mezonetový byt 3+kk/T, 182 m², s pracovnou a krbem, v posledním 
6. a 7. patře solidního domu s výtahem. Byt je dvouúrovňový, s krbem 
a terasou. Obytná plocha 173,3 m², terasa 9m2. Je prosvětlený 
střešními okny, ve všech pokojích klimatizace.

www.realcity.cz/rc/DYNN

G

773 769 769 Informace v RK

Praha 6-Bubeneč  
Velkoryse řešený byt 4+kk ve třetím patře o CP 122 m² s balkonem  
6 m² a krásnými výhledy na velmi klidném rozlehlém náměstí s par-
kem. Byt má orientaci východ-západ, je velmi světlý. Dům je velmi 
dobře udržovaný a renovovaný, včetně nového výtahu.

www.realcity.cz/rc/DYNQ

G

723 255 255 Informace v RK

Poděbrady
Jedinečný dvoupodlažní rodinný dům o dispozici 6+kk s krytým bazé-
nem a obytné ploše 435 m², na pozemku 3.234 m². Dům se nachází 
v krásné přírodě Polabské nížiny v jedné z neklidnějších lokalit na 
západním okraji čtvrti Polabec. Byl zkolaudován v r. 2002.

www.realcity.cz/rc/DZI8

G

G

B

G

773 769 769 26 000 000 Kč

Zvole, Praha-západ
Vila, 3.NP, plně a nadstandardně vybavená, v suterénu vinotéka. Garáž  
pro čtyři vozy. Udržovaná zahrada, terasa, vyhřívaný bazén 10x15 m, 
dětské hřiště a zahradní domek nabízí prostor pro skvělou relaxaci. Dům 
je napájen vl. elektrárnou a střežen centrálním pultem spol. Centrgroup.

www.realcity.cz/rc/DYNS

G G

731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

http://www.realcity.cz/rc/DZN3
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http://tel:731300400
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TIP GRAND REALCITY

Současné možnosti realizovat nejrůznější záměry, nápady nebo aktivity prostřednictvím internetu jsou až neuvěřitelné. Prostřed-
nictvím e-shopů je prodáváno stále víc produktů, nabízeno stále více služeb apod. Tzv. kamenné obchody jsou z konkurenčních 
důvodů nuceny svoji nabídku rozšiřovat o dovoz až do domu na základě objednávky prostřednictvím internetu, nejbližší taxi si 
najdeme na mobilu. A na tzv. chytrém mobilu lze s  trochou zkušeností najít například také informace o tom, kdo vlastní dům 
v sousedství. V podobných příkladech z nejrůznějších oblastí našeho života by se dalo pokračovat. Možná by bylo zajímavější 
hledat oblasti, kterých se současný rozmach elektronizace nedotkl. Má to své nesporné výhody pro náš každodenní život. V ně-
kterých případech se však také setkáváme s negativy, které s rozvojem technologií souvisí.  

Technologický boom se nevyhnul ani obchodu s nemovi-
tostmi. A také v této oblasti s sebou přinesl mnohá pozi-
tiva, ale také řadu nebezpečí. Právě o problémech, které 
s touto tématikou souvisejí, bych se rád krátce zmínil. My-
slím, že tím nejzávažnějším aspektem je celková částka, 
o kterou se jedná v rámci transakce. Jednoduše řečeno, 
pokud prostřednictvím e-shopu špatně koupím boty, buď 
je vyměním, nebo v horším případě přijdu o peníze. Bude 
se jednat o obnos, který mne bude mrzet, ale pravděpo-
dobně mne nezničí… V  případě koupě nebo pronájmu 
nemovitostí je tomu ale jinak. A věřte, že vím, o čem ho-
vořím. Na Asociaci realitních kanceláří České republiky se 
totiž poměrně často obrací se žádostí o pomoc spotřebi-
telé, kteří v rámci vidiny úspory volili cestu pro nás Čechy 
tak typickou. Cestu úspor na nepravých místech. 

Ono to totiž vypadá lákavě. Na internetu se dá dnes tak 
snadno najít nabídka, která na první pohled vypadá bez 
jakéhokoli problému. Tak proč se obracet na realitní kan-
celář? Proč zbytečně platit provizi? Někde v  rádiu jsem 
dokonce zaslechl, že mne realitní kancelář obere třeba 
o  balkon… (To je nesmysl, který myslím ani nemá cenu 
komentovat. Ostatně těm, kteří chtějí věřit hloupým rekla-
mám, nemá cenu nic vymlouvat… Na ty je cílena a ne jen 
v rámci realit). 

Je nutné upozornit na největší výhodu spolupráce s  re-
alitkou. Realitní kancelář totiž za  poskytnuté služby od-
povídá. Nejde o pouhou bezvýznamnou formuli. Vyplývá 
to z příslušných ustanovení občanského zákoníku, záko-
na o  ochraně spotřebitele a  dalších právních předpisů. 

A  věřte, že v  rámci realitní transakce je dobře mít také 
tuto „pojistku“.  Samozřejmě se nejedná zdaleka o  jedi-
nou výhodu. Jedná se o poskytnuté služby a  ne ledajaké. 
Ušetří vám čas i peníze.

Spolupráce s realitkou se vyplácí, ať už nemovitost prodá-
váte, tak pokud kupujete. A vězte, že i v případech pro-
najímání na vlastníka bytu či domku číhá řada nebezpečí, 
kterou odhalí zkušený zprostředkovatel podstatně snáze, 
než nezkušený a někdy i poměrně naivní majitel. Napří-
klad prověřit nového nájemníka v rámci jeho kompeten-
ce k bydlení není zcela bez problémů a vyžaduje určitou 
míru zkušenosti s procesem pronajímání. Kdo zažil situaci, 
kdy se mu do bytu nastěhoval nájemník, který po měsíci 
přestal platit nebo začal znepříjemňovat život ostatním li-
dem v domě, dobře ví, o čem mluvím… Při koupi či prodeji 
nemovitosti jde jednak o prověření právního stavu nemo-
vitosti, ale také o zkušené stanovení ceny, za kterou má 
být nemovitost realizována. Věřte, že nestačí podívat se 
do  nabídky na  veřejně přístupných realitních portálech. 
Nesprávně nastavená cena může nakonec přijít draho.

A to není jediné riziko laické práce. Například pětiletá zá-
ruční lhůta u nemovitostí otvírá další otázky, které amatér 
sám nevyřeší. Nemáš revize? Zaplatíš. Nemáš stavební 
dokumentaci? Zaplatíš! Nemáš v  souladu stavební do-
kumentaci se skutečným stavem, protože jsi provedl 
drobnou stavební úpravu a zapomněl ji nahlásit? Zaplatíš! 
A toho „zaplatíš“ se dá v pěti letech najít opravdu hodně. 
Zkušený realitní makléř zajistí, abyste se takovým problé-
mům vyhnuli.

Není mým cílem od prodeje či 

koupě nemovitosti čtenáře odradit. 

Naopak. Dnes je doba, kdy lze 

dobře prodat a zároveň výhodně 

uložit prostředky do koupě 

nemovitosti. Nízké úrokové míry 

hypoték nákup podporují. Chtěl 

bych však varovat před šetřením 

na nevhodných místech. Ano, 

každá služba něco stojí. Také 

spolupráce s realitním makléřem 

není zadarmo. Pokud si však 

vyberete kvalitní realitní kancelář, 

nebudete litovat. 

NA ZÁVĚR

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

Ing. arch. Jan Borůvka

Generální sekretář

Asociace realitních kanceláří ČR

BEZ REALITKY
NEZNAMENÁ BEZ RIZIKA
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PRAHA

 

Byt po kompl. rekonstrukci v OV 
2+1, 53 m2 + sklep 7 m2, 1. p. cihl. 
domu, ul. V Sedlci.

Byt v OV 4+1, nyní 2+1/B a 1+kk/B, 
celkové OP 142 m2 + půda, 2. p. cihl. 
domu, ul. Střešovická.

Byt v OV 2+kk 64 m2 + balkon 7 m2 
+ sklep a park. st., 2. patro cihlového 
domu, ul. Davídkova.

Byt v OV 3+1, 70,82 m2 + lodžie 
6,96 m2, 5. patro panel. domu s vý-
tahem, ulice Frostova.

Dvogen RD 5+1/2xT+G, 152 m2, 
ulice Zahradní. Poz. 538 m2, ZP 165 
m2, kompl. IS.

 RD 2x 3+1/T, UP 476 m2, OP 190 
m2. Poz. 4376 m2, ZP 250 m2, IS: 
el., studna, jímka.

RD 3+1, 120 m2 + dílna, sklad, stáje. 
Poz. 1706 m2, ZP 437 m2, IS: el., 
plyn, studna, jímka.

RD 5+1/B + půda k vestavbě, o celk. 
UP 300 m2. Poz. 674 m2, ZP 110 
m2, IS: el., studna, jímka.

Řadová zděná garáž, ulice Nupacká. 
Pozemek celkem 45 m2 (18 m2 
garáž, před garáží 27 m2). 

Rovinatý SP 975 m2, na pozemek 
přivedena elektřina, plyn, obec. 
vodovod, kanalizace není. 

KP 5 600 m2, přístup ze dvou stran. 
Veškeré IS v dosahu. Studie na pod-
nikat. dvůr k dispozici.

SP 2.274 m2, v zástavbě nových RD. 
Na poz. el., kanalizace, obec. vodo-
vod, plyn možno zavést.

Byt 2+1 Byt 4+1 Byt 2+kk Byt 3+1 ŘRD 5+1 Dům 6+2

Dům 3+1 Dům 5+1 Garáž Pozemek Pozemek Pozemek

PRAHA 6-SEDLEC PRAHA 6-STŘEŠOVICE PRAHA 8-LIBEŇ PRAHA 10-PETROVICE ROZTOKY U PRAHY ŘEHENICE, BENEŠOV

TLUSTICE,OKR. BEROUN MEDONOSY,OKR. MĚLNÍK NUPAKY, PRAHA-VÝCHOD ÚHONICE, PRAHA-ZÁPAD PLETENÝ ÚJEZD VYSOKÝ ÚJEZD

www.realcity.cz/rc/DYMJ www.realcity.cz/rc/DYUT www.realcity.cz/rc/DZ7K www.realcity.cz/rc/DZUM www.realcity.cz/rc/DYMM www.realcity.cz/rc/DVEM

www.realcity.cz/rc/DVEN www.realcity.cz/rc/DYUU www.realcity.cz/rc/DZUN www.realcity.cz/rc/DZUO www.realcity.cz/rc/DVS8 www.realcity.cz/rc/DS1Q

3 950 000 Kč 11 490 000 Kč 4 455 000 Kč 3 950 000 Kč 7 350 000 Kč 4 490 000 Kč

3 390 000 Kč 3 440 000 Kč 400 000 Kč 3 700 Kč /m² 3 864 000 Kč 1 590 Kč /m²

602 309 076  602 309 076  777 559 979  602 309 076  603 828 625  775 323 649  

775 323 649  602 309 076  775 323 649  777 559 979  602 309 076  602 309 076  

003274 003279 003278 003309 003263 003199

003209 003289 003313 003311 003203 003091

G

G

G

GCG GG

K prodeji dům 7+1 se stodolou na pozemku cca. 860 
m2 postaveném na okraji obce Mitrovice a související 
velké pozemky. Prohlídky po domluvě.

Menší byt 1+1 situovaný v 2.patře cihl. domu. Orien-
tován do klidného vnitrobloku. Podlahy: dubové par-
kety, plov. podlaha a dlažba. Byt je volný.

Dům 7+1 Byt 1+1
PRODEJ  RD 7+1 S POZEMKY 26 000 M2 PRODEJ BYTU 1+1-43 M2, MINSKÁ, P10

www.realcity.cz/rc/DZU4 www.realcity.cz/rc/DZU5

1 290 000 Kč 3 150 000 Kč777 949 757 777 949 757
pd003656 pd003651

K prodeji byt v OV situovaný ve 4. patře rekonstr.  
panel. domu (zateplení, výtahy, společ. prostory, 
sklepy). Ihned volný. Prohlídky po domluvě.

K prodeji vila se 4 byty (G, 3x 3+kk), 3 garáž a 2x ven.
stání, ve vilové zástavbě v Braníku v Jiráskově čtvrti, 
která spojuje pražské čtvrti Lhotku a Braník. 

Byt 3+1 Dům atypický
PROJEJ BYTU 3+1/L ,VOLKOVA, P9-ČM PRODEJ VILY 4 BYTY, ÚDOLNÍ, P 4

www.realcity.cz/rc/DZU6 www.realcity.cz/rc/DZU7

3 680 000 Kč Informace v RK777 949 757 777 949 757
pd003652 pd003653

C

G

G

C

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041

e-mail: info@horren.cz

www.horren.cz
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PRAHA

   

Z děný, UP 200 m2, poz. 672 m2, 
podsklep., garáž, v příz. 2+kk/T, v 1. 
p. nedok. 4+kk, bazén 

 Dům 
BABICE, KE HŘIŠTI 

 www.realcity.cz/rc/  DZVE 

 7 500 000 Kč  724 593 303   
   N02153 

724 593 303, honzik@honzik.cz

www.honzik.cz

Pohodová
realitní kancelář

   

 3+1, 63 m2 + lodžie 10,26 m2 + ko-
mora 2,5 m2, 5. patro, volný výhled, 
možnost HÚ 

 Byt 3+1 
PRAHA 8, POZNAŇSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  DZVD 

 3 850 000 Kč  724 593 303   
   N02155 

   

 3+kk, 71,5 m2, terasa 34 m2, OV, 
1.p., dům i byt po rek., sklep 1,7 m2, 
blízko Černý Most 

 Byt 3+kk 
PRAHA 9, BĚCHORSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  DZVC 

 5 320 000 Kč  724 593 303   
   N02165 

D G

 1+kk, 46,2 m2, terasa 7,4 m2, OV, 
zvýš. příz., dům i byt po rek., sklep 
2,6 m2, blízko Černý Most 

 Byt 1+kk 
  PRAHA 9, BĚCHORSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  DZVB 

 2 920 000 Kč  724 593 303   
   N02164 

D

   

V blízkosti Vltavy, 744 m2, v místě 
všechny sítě, záplavové území

 Pozemek 
NOVÁ VES, N.OUHOLICE 

 www.realcity.cz/rc/  DZVF 

 770 000 Kč  724 593 303   
 N02157 

G    

S tav. pozemek 1171 m2, výhled na 
okolní krajinu, inženýrské sítě v do-
sahu, blízko CHKO Brdy 

 Pozemek 
SKOŘICE, ROKYCANY 

 www.realcity.cz/rc/  DZVG 

 1 048 045 Kč  724 593 303   
 N01920 

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

ATDK Real spol. s.r.o.
Centrum: Sudoměřská 32, Praha 3 

(U Paláce Flóra, metro Flóra)

Kompletní realitní služby
nonstop: 728 977 323, e-mail: atdk@atdk.cz, web: www.atdk.cz

Chata, Stříbrná Skalice, Praha-východ Stavební pozemek, Praha 10-Královice
www.realcity.cz/rc/DVEG www.realcity.cz/rc/DP4B

Zděná  chata 5+1, vl. pozemek 445 m2, garáž, 
voda zavedena, WC, koupelna, odpad sveden 
do jímky. Krásná příroda, 45 km od PH.

Rozloha 2 582 m2, mimořádná cenová nabíd-
ka, nezasíťovaný. Územním plánem určeno pro 
výstavbu rodinných domů.

1 295 000 Kč 670 Kč / m2

HLEDÁME VÁS!!! 
HLEDÁME KOLEGY DO NOVÉHO TÝMU

Volná pracovní doba 
Stabilní práce v zavedené společnosti

T: 728 977 323  |  E: atdk@atdk.cz

16

http://www.realcity.cz/rc/DZVE
http://www.realcity.cz/rc/DZVD
http://www.realcity.cz/rc/DZVC
http://www.realcity.cz/rc/DZVB
http://www.realcity.cz/rc/DZVF
http://www.realcity.cz/rc/DZVG
http://www.realcity.cz/rc/DVEG
http://www.realcity.cz/rc/DP4B
http://www.honzik.cz
http://www.atdk.cz
http://tel:724593303
http://tel:593303770
http://tel:593303770
http://tel:728977323
http://tel:728977323
http://mailto:honzik@honzik.cz
http://mailto:atdk@atdk.cz
http://mailto:atdk@atdk.cz


i
i

“page_17” — 2017/10/27 — 10:27 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

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

DNES TAM, KDE SE O SMART CITY POUZE MLUVÍ, 
PŘINÁŠÍ EXAFIN REÁLNÁ ŘEŠENÍ PŘI VÝSTAVBĚ BYTŮ
Jako jeden z prvních developerů přišel EXAFIN s nabíječkami elektromobilů přímo v garážích rezidence. Tím společně 
s fi rmami jako např. ČEZ zahušťuje dobíjecí síť tak, aby odpovídala potřebám a rozvíjejícímu se trhu. 

Manažeři mnoha nadnárodních společností se často zaklínají buzzwordem „generický růst“. Při tom ukazují na nemnoho příkladů fi rem, které jej úspěšně zvládly. Jako jeden 
z příkladů úspěšně zvládnutého růstu může nejenom na poli developerských projektů posloužit společnost EXAFIN, jejíž příběh, stát se v USA, byl by americkým snem. Jak 
jinak nazvat počáteční elán tří osob, kterým se časem podařilo transformovat se do realitní kanceláře Kadlec (nyní skupina EXAFIN), která z převzetí do vlastnictví a násled-
ného pronájmu několika bytových jednotek vyrostla až k přímé realizaci developerských projektů, jako jsou např. Rezidence Malvazinky, rodinné domy Třeboradice nebo právě 
připravované rodinné domy u Klánovického lesa v Úvalech.

Tam kde dobří developeři staví, tam EXAFIN předbíhá svou dobu a připravuje budoucnost.
Aktuální projekt Rezidence Malvazinky zajímá ty, kteří potřebují blízkost centra Prahy a zároveň si přejí klid, relaxaci i aktivní formu odpočinku v přírodě.  Myšleno je i na příjem-
nosti jako je prostor na mytí kol a kočárků, ale také na prvky chytrého bydlení. Umět svůj byt ovládat odkudkoliv, ovládat řízení teploty v bytě, zabezpečení bytu –  Rezidence 
Malvazinky na tento komfort pamatuje a již v základu buduje přípravu pro osazení vybraného vybavení chytré domácnosti. 

Proč však nenabídnout kromě klasického komfortu přesah do budoucnosti?
Tam kde se dnes uvažuje o omezení dieslových motorů, vykročil EXAFIN osvíceně o celou generaci inovací dál a podpořil trend čistých technologií v oboru elektromobility. 
Konkrétně v jejím nejslabším místě, v páteřní dobíjecí síti. 

Majitelé elektromobilu musí v této době přemýšlet o tom, kde si svůj vůz dobíjet. V Praze již existuje několik míst, jedná se především o parkoviště supermarketů, kde si lze 
zdarma elektromobil nabít. Nicméně nejpohodlnější řešení je nabíjení v místě, kde vůz nejčastěji parkuje, tedy v domovské garáži. Parkovací místa v garáži Rezidence Malva-
zinky budou připravena. Přípojka 16A/400V zajistí plné nabití baterií zhruba za 6 hodin (v závislosti na typu vozu). Po příjezdu domů jednoduše zapojíte svůj vůz do sítě, druhý 
den ráno bude připraven na nové cesty.

„Věříme, že čisté technologie, konkrétně elektromobilita je nezpochybnitelným trendem v silniční dopravě a elektromobily se už dnes staly běžnou součástí městského provozu,“ 
říká marketingová managerka společnosti Jana Moravcová a současně dodává, „možná nebude trvat moc dlouho a elektromobily budou součástí našich životů stejně jako 
dnešní automobily na benzín nebo naftu. Dnešní více než dvoutisícovka elektromobilů by se v blízké budoucnosti měla zmnohonásobit, což nás motivuje k připojení se 
k budování páteřní sítě a odstraňování jedné z hlavních bariér pro rozvoj elektromobility.“

www.rezidencemalvazinky.cz ) 724 511 511

byty na Malvazinkách - nová generace bydlení

Malvazinky
rezidence

elektroMobilita
MyslíMe na budoucnost
elektroelektroelektroelektroelektroelektroelektroelektroelektroelektroMMobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilitaobilita

17-08-14-inzerce-malvazinky-elektro-200x131-05.indd   1 8/17/2017   7:24:39 AM
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JAK BY SE DALA CHARAKTERIZOVAT  
SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ  
KANCELÁŘ JURIS REAL, spol. s r. o.?

Na prvním místě jako tradiční a zavedená česká realitní kancelář, 
která byla panem JUDr.  Tomášem Mádlem založena již v  roce 
2002. Za dobu své existence od roku 2002 do současnosti se 
z ní stala velká a uznávaná pražská realitní kancelář se sítí pobo-
ček po celé České republice, která úspěšně vyřešila spoustu re-
alitních transakcí, a dostala se tak logicky do povědomí občanů.

Právě mnoho úspěšně vyřešených a  provedených realitních 
obchodů, výkupů či dražeb nemovitostí je tou nejlepší vizitkou 
a  zaslouženou reklamou naší společnosti. V  souvislosti s  výše 
uvedeným nelze ani opomenout bohatou developerskou čin-
nost jmenované společnosti. 

Jako příklad můžeme uvést právě dokončovanou stavbu bytové-
ho domu MATYÁŠ ve Vraném nad Vltavou.

Celý koncept tohoto projektu je postaven na jedinečné poloze 
tohoto území, které je těsně spojeno s  řekou Vltavou, se za-
měřením zejména na mladé rezidenty, ale také rodiny s dětmi. 
Cílem je co nejvíce obyvatelům domu umožnit přímý kontakt 
s přírodou a okolím řeky, při zachování vysokého komfortu byd-
lení a dostupnosti služeb. V bytovém domě MATYÁŠ, jehož do-
končení je plánováno na podzim roku 2017, vznikne 45 jednotek 
s dispozicí 1+kk, 2+kk a 3+kk, o výměrách od 27,4 m2 do 63,3 m2.  
Každá jednotka je s balkonem nebo terasou. Samozřejmostí jsou 
garážová stání v  suterénu domu. Více informací o  projektu, či 
o zahájení prodeje získáte na tel.: 774 335 502. 

Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o., 
s ohledem na svou vysokou společenskou odpovědnost a firem-
ní kulturu myslí ale především na budoucnost a dlouhodobě kon-
zistentní stabilitu v poskytovaných službách. Největší „finanční“ 
odměnou („provizí“) jsou tak pro nás klienti, kteří se k nám kvůli 
našim realitním a právním službám rádi a opakovaně vracejí.

PŘEDSTAVUJEME

Společnost JURIS REAL, spol. s  r. o., je Společná realitní a  ad-
vokátní kancelář s  dlouholetou tradicí, sídlící v  krásně zrekon-
struované prvorepublikové vile ve  Šrobárově ulici č. p.  2100/49 
na pražských Vinohradech, kterou obýval známý slovenský politik 
(poslanec, senátor a  ministr) Dr.  Vavro Šrobár. Jmenovaná kan-
celář pomáhá řešit problémy s  bydlením či při rozhodování o  in-
vesticích do  nemovitostí. Díky vlastní advokátní kanceláři, spolu-
pracující zkušené stavební firmě, službám bytového architekta či 
početné skupině daňových a  hypotečních poradců je schopna 
požadovanou zakázku zabezpečit zcela komplexně, a  samozřej-
mě také nést za  všechny své právní úkony absolutní odpověd-
nost. Advokátní kancelář pak díky svým širokým kapacitním a per-
sonálním možnostem může nabídnout opravdu komplexní služby 
v  oblasti celého spektra českého a  evropského právního řádu.

http://tel:774335502


Pro Společnou realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol.  
s r. o., je proto také charakteristické a výstižné používání moder-
ních technologií, jako je nejnovější počítačová technika či call-
centrum a též nekonvenční přístup (samozřejmě vedle toho kon-
zervativního) při řešení právních problémů v oblasti real estate.

Vize Společné realitní a advokátní kanceláře JURIS REAL, spol. 
s  r. o., která zní: „Vaše absolutní jistota ve  světě nemovitostí“, 
je tak v  současné, geopolitické i  legislativně nestabilní době 
naplňována jednak prostřednictvím moderní techniky, a  jednak 
zejména díky velkému kolektivu realitních makléřů, zkušených 
právníků, daňových poradců, hypotečních specialistů a  byto-
vých architektů, kteří se našim stávajícím či potenciálním klien-
tům věnují s maximální péčí, loajalitou a profesními zkušenostmi, 
které tvoří základní know-how naší společnosti. Náš neustále 
proškolovaný tým za  vás také nezávisle, komplexně a  dlouho-
době sleduje dynamické dění na  finančních trzích, v  příslušné 
legislativě, na politické scéně a v nejnovějších trendech bydlení.

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

Nabízíme přímý výkup nemovitostí, tzv. výkup za hotové, a sa-
mozřejmě i zprostředkování prodeje, popř. výměnu nemovitostí, 
s kompletním právním servisem. Pomůžeme vám i v případech 
privatizace, nebo když na  nemovitosti váznou dluhy, exekuce, 
nebo jen zástavní právo smluvní apod. Dále jsme schopni svým 
klientům před zahájením prodeje nemovitostí zajistit drobné 
opravy či úpravy nemovitosti jako např. kompletní úklid, vyma-
lování apod. Naopak po prodeji nemovitosti můžeme podat po-
mocnou ruku při hledání nového bydlení či zajistit stěhování.  

ČÍM SE LIŠÍME OD OSTATNÍCH  
REALITNÍCH KANCELÁŘÍ? 

Okamžité vyplacení zálohy

Poskytneme vám zálohu při prodeji vaší nemovitosti. Tyto pení-
ze můžete použít pro vaši další bytovou potřebu, popř. dle vlast-
ního uvážení.

Nemůžete čekat, až se najde vážný zájemce o vaši nemovitost? 
Svěřte exkluzivně prodej nemovitosti Společné realitní a advo-
kátní kanceláři JURIS REAL, spol. s r. o., a my vám vyplatíme část 
kupní ceny ihned až do výše 50 procent tržní ceny nemovitosti.

Společná realitní a advokátní kancelář JURIS REAL, spol. s r. o., 
je pro své klienty totiž tradičním, silným, stabilním a spolehlivým 
partnerem. Již od  roku 2002 poskytujeme komplexní a  zcela 
profesionální služby v oboru obchodování s nemovitostmi. Prá-
vě z  tohoto důvodu nabízíme výplatu zálohy za  nemovitost až 
do výše 50 procent tržní ceny nemovitosti.

•  Finanční záloha a její výše je individuální  
– vždy ale dle požadavků klienta a dohody. 

•  Záloha je splatná po podpisu příslušné smluvní 
dokumentace.

•  Je určena pouze pro klienty, kteří prodávají svou 
nemovitost prostřednictvím Společné realitní a advokátní 
kanceláře JURIS REAL, spol. s r. o.

•  Je určena především těm klientům, kteří se ocitli v obtížné 
situaci a nemají možnost čekat několik dní či týdnů až 
měsíců na prodej své nemovitosti.

•  Nemovitosti mohou být zatíženy exekucí. V tomto případě 
uhradíme za klienta jeho závazky až do výše hodnoty 
nemovitosti!!!

•  Výplatu zálohy provádíme rychle – hotovost obdržíte, 
popř. příkaz k úhradě zadáme, ihned po podpisu 
příslušných smluvních dokumentů.

S důvěrou se na nás můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, pro-
blémem či požadavkem a můžete si být jisti, že se vám bude náš 
tým věnovat s maximální péčí, loajalitou a profesními zkušenost-
mi, které tvoří základní know-how naší společnosti. Těšíme se 
na setkání s vámi a věříme v oboustranně úspěšnou a seriózní 
spolupráci.

Bezplatné poradenství

Naše služby klientům v oblasti pronájmu, prodeje či výkupu ne-
movitostí přes naši Společnou realitní a advokátní kancelář JU-
RIS REAL, spol. s r. o., poskytujeme s ohledem na naši vysokou 
firemní kulturu a rovněž společenskou zodpovědnost dlouhodo-
bě zdarma.

V naší Společné realitní a advokátní kanceláři, která má dlouho-
letou tradici působí jednak spolupracující advokáti, tak i podni-
kový právník, resp. řada externích právníků.

Společný tým realitních makléřů, právníků a daňových poradců 
pak za  vás také nezávisle, komplexně a  dlouhodobě sleduje 
dění v příslušné legislativě, a to zejména v oblasti občanského 
práva (resp. nového občanského zákoníku), správního, stavební-
ho a finančního práva.

Cílem bezplatného poradenství je spokojenost klienta při rea-
lizaci budoucího realitního obchodu s  nemovitostmi přes naši 
Společnou realitní a advokátní kancelář.

Příklady nejčastějšího poradenství:

•  Poradenství, jak může proběhnout celková realizace 
realitní transakce, např. při prodeji nemovitosti. Klient 
je při realitní transakci neustále seznamován se základ-
ními právními termíny u uzavírání smluv, pojmy ohledně 
bankovních záruk, úschov kupní ceny, platby daní, způ-
sobů výplaty kupní ceny, předání nemovitosti apod.

•  Další segment bezplatného poradenství se může např. 
týkat cenového poradenství při pronájmech nemovitos-
tí, ideálních tržních cen prodávaných nemovitostí a po-
radenství při financování nákupu nemovitostí apod.

•  Poskytujeme taktéž finanční poradenství při pořizová-
ní hypotečních úvěrů nebo při investicích s návratnos-
tí pořizovací hodnoty, a  také při následném pronájmu 
nebo prodeji této nemovitosti, kde nájemce hradí splát-
ky financující hypoteční bance apod.

Více informací o naší společnosti naleznete na webových stránkách www.jurisreal.cz  
nebo na www.nemovitosti-vykup.info, vaše dotazy rádi zodpovíme na tel. čísle 774 335 502. 

http://www.jurisreal.cz
http://www.nemovitosti-vykup.info
http://tel:774335502
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PRAHA

Projekt Jižní svah: 42 nových bytů a 4 nebytové prostory 
Jedná se převážně o mezonetové byty 3+kk s terasou,  
popř. byty 2+kk s terasou a předzahrádkou v přízemí 

bytového domu. Ceny bytů se pohybují v rozmezí  
1  750 000 – 3 500 000 Kč včetně DPH. V ceně bytu je již 

započítána cena terasy, předzahrádky a parkovacího stání.

... 20 minut od Prahy!

klark@klark.cz 602 214 345

NOVÉ BYTY • 20 min. od Prahy • Hýskov, okr. Beroun

www.byty-hyskov.cz
Ceny bytů vč. DPH od

1 750 000 Kč

www.klark.cz Tel. 220 980 900

  NOVINKA 

    NOVINKA 

 22 nových komfortních bytů terasy, předzahrádky. Ke každému bytu garáž a sklepní kóje, metro B, MHD, blízko 
centra Smíchova, hypotéka možná, dokončení konec roku 2017 .

Nové RD Panská pole, 4-6+kk, už. plocha 110-145m2, garáže nebo gar. stání, 2x koupelna, 3x WC, pozemek 
304-530 m2, metro Letňany 15 min. MHD, dokončení konec 2017 , hypotéka možná.
 

byty

rodinné domy

 NOVOSTAVBA BYTŮ PRAHA 5-RADLICE  Třída C 

PRAHA-VÝCHOD PŘEZLETICE  U VINOŘE

 www.realcity.cz/rc/   DUA3 

 www.realcity.cz/rc/   DVT3 

od  6 242 775 Kč  vč. DPH

od   5 980 000 Kč  vč. DPH

 724 270 852 

 724 270 852      

B

B

www.commco.cz

Terronská 7, Praha 6
Tel.: 724 270 852

josef.sedivy@commco.cz

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST

PROSTŘEDNICTVÍM
ČASOPISU GRANDREALCITY?

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce v tomto časopise 

a na stránkách www.realcity.cz.

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

kteří hledají napříč všemi médii.
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http://www.realcity.cz/rc/DUA3
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Dvoupodlažní objekt s  výtahem a  s  obytným podkrovím se nachází v  klidné části Prahy 6-Liboci, ulice Sestupná 7. 
Architektonický vzhled budovy respektuje stávající zástavbu, především použitím přírodních materiálů a textur. 

Každý z  bytů má svůj balkon/terasu s  výhledem do  slunné jižní zahrady nacházející se za  domem. Ke  každému bytu 
náleží sklep a minimálně 1 vnitřní parkovací stání v objektu. V  rámci společných prostor se zde nachází finská sauna se 
zázemím a prostor pro případné menší fitness. Samozřejmostí je také vysoký standard použitých materiálů a kladení důrazu 
na bezchybné provedení detailů.

Více informací naleznete na webu www.sestupna7.cz. 

6 LUXUSNÍCH BYTŮ V JEDINEČNÉ OBLASTI PRAHY 6-LIBOCE
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.sestupna7.cz.


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

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

PRŮVODCE KOUPÍ NOVÉHO BYTU 
JAK POSTUPOVAT?

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

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

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

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

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

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

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

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

-  o pozemky pod budovou 
a v jejím okolí, 

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

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

-  o smluvní dokumentaci, 

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

Před samotným převzetím bytu 

rozhodně nepodceňujte stav 

odvedených prací. Nespoléhejte se 

na záruční lhůtu. Jakékoli nedodělky 

a nefunkčnosti můžete u nového bytu 

reklamovat a požadovat nápravu, 

ale za určitých podmínek. A to, že 

jde o novostavbu, neznamená, že 

nebudete mít žádnou starost nebo že 

nenajdete žádné závady.

Ano, není to špatný vtip. I když 

kupujete nový byt, může se vám 

stát, že strávíte nějaký čas jeho 

rekonstrukcí. I když jste patrně 

právě proto, abyste nemuseli nic 

řešit a dělat, kupovali novostavbu. 

I výběr bytu můžete konzultovat 

se stavebním znalcem. Ten vám 

jistě poradí vše ohledně dispozice, 

technických řešení, kvality i možných 

závad. A ušetří mnoho případných 

budoucích starostí.

NEŽ PŘEVEZMETE BYT

MOŽNÁ VÁS ČEKÁ REKONSTRUKCE

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

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

  

 www.ms-invest.cz
 ms-invest@ms-invest.cz
 601 301 301
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRONÁJMY

STATENICE, OKR. PRAHA - ZÁPAD
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZUR
Část. zař. byt v areálu Statenického mlýna, 2+kk, 60
m² + balkon 4,5 m², 1. p. cihl. domu s výtahem. K bytu
náleží vyhrazené park. st. a sklep 2,6 m².
RK JUDr. Josef Křen tel.: 602 309 076

16 500 Kč/měs.

PRAHA 3

LUXUSNÍ DOKONČENÝ BYT 2+KK NA
ŽIŽKOVĚ

Třída B
www.realcity.cz/rc/DZUC

Exkluzivní byt (66 m²) se zimní zahradou (9 m²),
s klimatizací a s nádherným výhledem do zeleně.
Unikátní střešní zahrady, nonstop recepce s kame-
rovým systémem.
CENTRAL GROUP a.s. tel.: 226 222 222

7 405 425 Kč

PRAHA 4

NOVÝ BYT 2+KK, PRAHA 4 – KAMÝK
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZUA
Jižně orientovaný byt (52 m²) s prostorným balko-
nem (8 m²). Naproti přírodnímu parku Modřanská
rokle a plánované stanici metra D. Termín dokon-
čení září 2019.
CENTRAL GROUP a.s. tel.: 226 222 222

3 774 645 Kč

PRAHA 5

NOVÝ BYT 1+KK/B 52 M² PRAHA 5 -
KOŠÍŘE

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAB

Nabízíme k prodeji byt s dispozicí 1+kk (2+kk) 52,4
m² s balkonem (13 m²), sklepem a garáž. stáním v
suterénu domu Rezidence Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

4 877 500 Kč

NOVÝ BYT 3+KK/2XB 96 M² PRAHA 5
KOŠÍŘE

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

Nabízíme k prodeji krásný, světlý byt dispozicí 3+kk
(95,9 m²) se dvěma balkony (5 m² + 8,5 m²), sklepem
a garáž. stáním v 0.NP domu Rezidence Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

7 789 000 Kč

PRAHA 6

ATRAKTIVNÍ BYT 2+KK PRAHA 6 BŘEVNOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZLY
Bez provize RK! Byt 2+kk s možností kuchyň oddělit
od ob. pokoje na 2+1, OV, ulice Junácká, Praha 6 -
Břevnov. Byt se nachází v cihl. domě v 2.NP s výta-
hem.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 603 418 048

5 700 000 Kč

ATRAKTIVNÍ 2+KK 70 M² + 2X BALKON P-6
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZLY
Neplatíte provizi RK! Byt OV 2+kk s možností ku-
chyň oddělit od ob. pokoje na 2+1, ul. Junácká,
Praha 6 - Břevnov. Byt se nachází v cihl. domě v
2.NP s výtahem.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 603 418 048

5 700 000 Kč

PRAHA 7

MEZONET 3+KK/B, 94,5 M², BUBENEČ
Třída E

www.realcity.cz/rc/DYLU
V Rezidenci U Dvou Sov nabízíme rekonstruovaný
mezonetový byt s balkonem 7,7 m², vč. sklepní kóje
2,9 m². Orientace JV/SZ. Stromovka, MHD, centrum
v blízkosti.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

8 771 000 Kč

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 9

2+KK | T 2.11 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZIP
Západně orientovaný pěkný byt 2+kk (53m²) s pro-
storným balkónem (9 m²) Skvělá občanská vyba-
venost a dostupnost MHD. Termín dokončení: léto
2020
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

3 700 000 Kč

2+KK | T.3.12 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZME
Hezké 2+kk s s balkónem, orientované na západ.
Skvělá občanská vybavenost a dostupnost MHD.
Termín dokončení: léto 2020
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

4 180 000 Kč

2+KK | T.5.05 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZIQ
Hezké 2+kk (60 m²) s terasou (35 m²) kolem ce-
lého bytu, orient. na severozápad. Skvělá občan-
ská vybavenost a dostupnost MHD. Termín dokon-
čení: léto 2020
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

4 700 000 Kč

NOVÝ BYT 3+KK V LETŇANSKÝCH
ZAHRADÁCH

Třída B
www.realcity.cz/rc/DZUB

Rodinný byt (80 m²) s prostorným balkonem v ob-
líbených viladomech jen 5 minut od stanice metra
C Letňany a v těsné blízkosti lesoparku. Termín do-
končení 6/2019.
CENTRAL GROUP a.s. tel.: 226 222 222

4 926 025 Kč

BYT 2+KK/B, 53,7 M², LIBEŇ
Třída D

www.realcity.cz/rc/DYTX
Prodej bytu po rek. do OV od přímého majitele
v Rezidenci Esprit II. Orientace na JZ/SV. K bytu
sklepní kóje a balkon 6,6 m². OC Harfa, tram/metro
v blízkosti.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

4 962 000 Kč

BYT 3+KK/B, 63,6 M², LIBEŇ
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZNL
Prodej příjemného bytu (JV/SZ) do OV od přímého
majitele v Rezidenci Esprit II. Balkon 3,2 m², sklepní
kóje 3,2 m². OC Harfa, tram/metro B do pár minut
chůze.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

5 931 000 Kč

RD 6+KK/G S POZEMKEM 550 M² PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAD
Sexta je největším RD projektu Vyladěných domů v
Třeboradicích. Dispozice 6+kk, 160 m² jsou vhodné
pro velkou rodinu nebo generační bydlení. Pozemek
550 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 650 000 Kč

RD 6+KK/G S POZEMKEM 550 M² PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAD
Sexta je největším RD projektu Vyladěných domů v
Třeboradicích. Dispozice 6+kk, 160m² jsou vhodné
pro velkou rodinu nebo generační bydlení. Poze-
mek 550 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 650 000 Kč

PRAHA 10

NOVÝ BYT 2+KK, P 10 – HORNÍ
MĚCHOLUPY

Třída B
www.realcity.cz/rc/DZUD

Moderní byt (55 m²) s balkonem, sklepem i park.
stáním. V zeleni, se skvělou občanskou vybave-
ností, v blízkosti Hostivařské přehrady. Termín do-
končení 5/2019.
CENTRAL GROUP a.s. tel.: 226 222 222

3 535 215 Kč

BYT 2+KK, 74,3 M², MICHLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/DZNI
Prodej bytu do OV od přímého majitele, projekt BD
Bohdalecké Výhledy. Orientace na JZ, stav před
rekonstrukcí. MHD, nákupní možnosti a příroda v
blízkosti.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

3 999 000 Kč

BYT 2+KK, 74,6 M², MICHLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/DZNK
Prodej bytu do OV od přímého majitele, projekt Boh-
dalecké Výhledy. Orientace na JZ, před rekonstrukcí.
Sklep. kóje 5,1 m². Občanská vybavenost, MHD, park.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

4 127 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

ZDIBY, PRAHA - VÝCHOD
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYME
Rekreační zděná chata 1+1, 36 m², v pův. udržovaném
stavu, vhodná k rekonstr. nebo nové výstavbě, ulice
Na Svahu. Do chaty zavedena elektřina, sezónní vo-
dovod.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 602 309 076

1 299 000 Kč

25

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/DZUR
http://www.realcity.cz/rc/DZUC
http://www.realcity.cz/rc/DZUA
http://www.realcity.cz/rc/DYAB
http://www.realcity.cz/rc/DYAE
http://www.realcity.cz/rc/DZLY
http://www.realcity.cz/rc/DZLY
http://www.realcity.cz/rc/DYLU
http://www.realcity.cz/rc/DZIP
http://www.realcity.cz/rc/DZME
http://www.realcity.cz/rc/DZIQ
http://www.realcity.cz/rc/DZUB
http://www.realcity.cz/rc/DYTX
http://www.realcity.cz/rc/DZNL
http://www.realcity.cz/rc/DYAD
http://www.realcity.cz/rc/DYAD
http://www.realcity.cz/rc/DZUD
http://www.realcity.cz/rc/DZNI
http://www.realcity.cz/rc/DZNK
http://www.realcity.cz/rc/DYME
http://tel:602309076
http://tel:226222222
http://tel:226222222
http://tel:737289996
http://tel:737289996
http://tel:603418048
http://tel:603418048
http://tel:725753753
http://tel:800350111
http://tel:800350111
http://tel:800350111
http://tel:226222222
http://tel:725753753
http://tel:725753753
http://tel:737289996
http://tel:737289996
http://tel:226222222
http://tel:725753753
http://tel:725753753
http://tel:602309076


i
i

“page_26” — 2017/10/27 — 10:28 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

PRAHA
NOVOSTAVBA RD Č.1

Třída B
www.realcity.cz/rc/DZUU

RD č.1, typ D1g, samostatný, 5+kk, UP 142 m², plo-
cha parcely 388 m², dřevěná eurookna, parkety dub,
3x WC, 2x koupelna, dokončení 2.pol.2017, hypo
možné.
Commco tel.: 724 270 852

7 820 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

HVOZDNICE, OKR. PRAHA - ZÁPAD
Třída G

www.realcity.cz/rc/DSYQ
Přízemní chata na kamenné podezdívce, zateplená
dřevostavba 1+kk, 24 m², z r. 2010. Elektro 400 V,
městský vodovod s rozvodem vody v chatě, záchod
suchý.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 602 830 970

699 000 Kč

KLADNO

KLADNO - KROČEHLAVY
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZUP
Byt v OV 2+1, 52,6 m², 2. patro cihlového domu s vý-
tahem, ulice Finská. K bytu náleží sklep v 1 m². Dům
po kompletní rekonstrukci v r. 2014.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 776 052 211

1 900 000 Kč

PŘÍBRAM

CHATA UP 40 M² NOVÁ VES POD PLEŠÍ
www.realcity.cz/rc/DXYU

Chata izol.dřevostavba, 3+kk, sporák propanbutan,
sprcha, WC, umyvadlo, el.boiler, kamna pevná paliva,
zahrada OV 514 m², plot,studna užit.voda s vodár-
nou,septik
Commco tel.: 724 270 852

790 000 Kč

největší DIStRIBUČní SíŤ tISkovIn

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

PRAHA    STŘEDOČESKÝ KRAJ    BRNO    JihOmORAvSKÝ KRAJ

15 let na trhu a více jak 1250 distribučních míst.

Distribuci letáků, katalogů, časopisů a remitendy.

Evidence tiskovin přes čárové kódy.

Závoz a správu vašich míst.

Možnost výběru míst dle cílené skupiny.

Možnost výběru míst dle cílené skupiny.

Skladování a logistika tiskovin.

Skladování a logistiku tiskovin.
Každodenní závoz.

naše výhody

Zajišťujeme

POZEMKY

PRODEJ STAVEB.POZEMKU 6432 M²,
CHOCEŇ

www.realcity.cz/rc/DZU9
K prodeji ucelený pozemek obdélníkového tvaru k
bytové výstavbě. Pozemek je svažitý. Současné IS
jsou podél silnice 357. Pozemek je určen pro vý-
stavbu RD.
HORREN s. r. o. tel.: 777 949 757

250 Kč/m²

RUDNÁ U PRAHY - HOŘELICE
www.realcity.cz/rc/DMGJ

Oplocený SP 7.168 m², ulice Na Vypichu. V ÚP obce
určen k zástavbě rekreačním domkem. Elektřina na
hranici, kopaná studna na pozemku.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 775 323 649

370 Kč/m²

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DQ9N

Prodej investičních stavebních pozemků o výměře
800 m² s kompl. IS v Kralupech nad Vltavou, Minice.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
1 000 Kč/m²

LITOMĚŘICE
www.realcity.cz/rc/DZUQ

Navazující SP 650 m² a 2x 653 m², ulice Macharova.
Na poz. základní IS, kanal. v ulici před poz., zastavi-
telnost 40 %, další dle individuálního posouzení SÚ.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 734 740 755

4 900 Kč/m²

TÝNEC NAD SÁZAVOU - CHRÁST
www.realcity.cz/rc/DZUS

Prodej oploceného SP 587 m², u řeky Sázavy. Určen
k rekreaci a pěstování plodin, lze zastavět pouze za-
hradní chatou, případně umístit mobilní dům.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 775 323 649

650 000 Kč

NOUZOV U SENOMAT
www.realcity.cz/rc/DYMD

SP 2915 m², zastavitelnost cca 1500 m². Přípojky
elektřiny, kanalizace a obecního vodovodu v přilehlé
komunikaci na hranici pozemku, plyn v obci není.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 602 309 076

990 000 Kč

POPTÁVKA

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DPFV

Potřebujete rychle peníze zaVaši nemovitost? Nabíd-
něte nám ji k přímému odkupu.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG8

Privatizujete byt a dlužíte na nájmu nebo nemáte pro-
středky na jeho odkup? Přijďte na bezplatnou konzul-
taci.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG4

Máte spoluvlasntický podíl na bytu nebo domu a
chcete ho prodat? Zajistíme jeho prodej, nebo ho od
Vás odkoupíme.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG5

Máte dluhy a chcete je řešit? Chcete se vyhnout blí-
žící se exekuci bytu? Přijďte na bezplatnou konzul-
taci.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9F

byt na Jižnímměstě nebo i jinde na Praze 4, 5,6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 604 231 509

dohodou

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smí-
chov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1 či 3+1, DV
či OV za cenu v rozpětí do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – ne-
cháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exe-
kucí. Rychlé a solidní jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantu-
jeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k vý-
platě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou do-
pravní dost.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k pře-
stěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99

2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Buto-
vice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jed-
nání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI

www.realcity.cz/rc/DZ9A
RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

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

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zpro-
středkování
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97

domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počer-
nice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod a
okolí. Rychlé jednání, platba bez úvěru, info@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a ob-
chodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Vo-
lejte na 724 370 102, mail: info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD

www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodu-
jící – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz, či volejte na tel.: 724 370 102.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ94

před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku. info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9I

rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Loka-
lita nerozhoduje, max. 40km od Prahy. Cena do 3mil.
Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 604 231 509

dohodou

HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DXZ5

v lokalitě Černošice, Dobřichovice a blízké okolí pro
naše klienty, a to samostatně stojící či řadový RD 4+1
a větší v pěkném prostředí a dobrou dostupností.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

informace v RK

HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DXZ7

v lokalitě Prahy 8, 9 či 4 pro naše klienty, a to sa-
mostatně stojící či řadový RD 4+1 a větší v pěkném
klidném prostředí. Nabízíme přímé jednání.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

informace v RK

STUDENTKA KOUPÍ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR2

v Praze 4,5,8,9,10 a případně i na jiném zajímavém
místě, může být i před rekonstrukcí, garsoniéra a
větší. Cena do 3,5 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PŘÍMÝ ZÁJEMCE (MAJITEL STAV. FIRMY)
www.realcity.cz/rc/DXR3

koupí RD v okolí Prahy do 40 km. Velikost ani stav
nerozhoduje, PID nebo vlak v místě. Cena do 2,5 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

VYKOUPÍM VAŠI NEMOVITOST
www.realcity.cz/rc/DXR5

Byt, RD, chata, pozemek, Praha a středočeský kraj.
Může být i zadlužena, s exekucí, se zástavním prá-
vem apod. Nabízím velmi slušnou cenu a jednání.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MALÝ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR6

30-50 m², Praha a okolí, OV, DV, cena do 2,9 mil.
Nabídky jen od přímých majitelů. Zařídím stěhování
i právní servis.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR7

v Praze a okolí. Podmínkou je zeleň v okolí a metro v
blízkosti. Platba hotově, cena do 3,8 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

NABÍZÍM INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
www.realcity.cz/rc/DXR8

a nezávaznou schůzku při prodeji Vaší nemovitosti,
bez provize. Nyní hledám ke koupi byt 1+kk, 2+kk a
3+kk(1) na praž. sídlišti, lodžie vítána. Cenu respektuji.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁM URGENTNĚ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR9

v lokalitách Chodov, Háje, Opatov, Petrovice, Mě-
cholupy, Prosek, Kobylisy, Letňany, Čimice, Ďáblice,
Bohnice, pro klienta, který prodal jinou nemovitost.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG7

Hledáme obchodní prostory pro bistro nedaleko An-
děla.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
35 000 Kč

PŘÍMÝ ZÁJEMCE (SENIORKA) KOUPÍ RD
www.realcity.cz/rc/DXQZ

ve Středočeském kraji, dobrá dostupnost, lékař, ob-
chod, ihned k bydlení případně i k rekon., na zajíma-
vém místě. Nabídky prosím jen od přímých majitelů,
ne RK.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

do 2 300 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFT

Prodáváte malý byt v Praze 5 a okolí? Nabídněte ho
našim prověřeným klientům.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
3 500 000 Kč

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

www.realcity.cz/rc/DZ96
lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz, či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 3 500 000 Kč

RODINA S DĚTMI HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DXR4

byt 3+kk-4+1 v Praze, lokalita dle nabídky, ideálně
Pankrác, Budějovická, Chodov, Opatov, Háje, pří-
padně i na P 10, panel nebo cihla. Stav i před rekon-
strukcí.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DXZ4

v Praze 5 a 6 pro našeho klienta o velikosti 2+kk, 1+1,
min. 45 m², balkon výhodou, cena do 5 100 000 Kč.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 5 100 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFU

Pro lékaře hledáme 3+kk, min. 70 m² s balkónem,
cihla, ne přízemí.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník. Fi-
nanční prostředky ihned k dispozici, cena do 6 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 6 000 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFY

Pro naše prověřené klienty hledáme byt 3+kk, 4+kk,
min. 100 m² v lokalitě Praha 5. Platba ihned.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
6 500 000 Kč

KOUPÍM RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DXR1

nespěchám, může být i zařízený (nevyklizený), cena
dle stavu a lokality. Nabízím slušné jednání a vyřízení
veškeré administrativy, vyklizení, přestěhování.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

do 6 500 000 Kč

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91

dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk – 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla. info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

do 7 000 000 Kč

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DXZ6

v Praze 8 a 9 a 10 pro našeho klienta o velikosti 3+kk,
3+1, 4+kk, min. 75m², balkon výhodou, cena do 7 000
000 Kč.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 7 000 000 Kč

HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DXZ3

v lokalitě Klecany, Zdiby, Líbeznice a blízké okolí pro
naše klienty, a to sam. stojící možno i řadový RD 4+1
a větší v pěkném prostředí a dobrou dostupností.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 11 000 000 Kč

SPECIÁL

CELÁ ČR
www.realcity.cz/rc/DPFX

Vypracování smluv dle ného obč. zák. včetně advo-
kátní úschovy, daňového přiznání a předání nemovi-
tosti.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
25 000 Kč

KOMERCE

PRONÁJEM NP 47 M², MOSKEVSKÁ, P 10
Třída G

www.realcity.cz/rc/DX78
K pronájmu obchodní prostor v bytovém domě o ve-
likosti 47 m². Je situován v blízkosti křížení ulic Mos-
kevská a Vršovická.
HORREN s. r. o. tel.: 777 949 757

11 000 Kč/měs.

PRONÁJEM KANC. 62 M²,KARMELITSKÁ,P1
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZH1
K pronájmu samostatnou kancelář (č.230) umístěnou
v 1.patře budovy (mezitrakt) v ulici Karmelitská, neda-
leko Malostranského nám.
HORREN s. r. o. tel.: 777 949 757

17 248 Kč/měs.

PRONÁJEM KANCEL. 84
M²,KARMELITSKÁ,P1

Třída G
www.realcity.cz/rc/DZU8

K pronájmu kancelář open space 84 m² č.253 umís-
těné v 1. patře dvorního traktu historického domu v
ulici Karmelitská, nedaleko Malostranského nám.
HORREN s. r. o. tel.: 777 949 757

23 436 Kč/měs.

OBCHODNÍ PROSTORY 54,6 M², P9 LIBEŇ
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZH4
V Rezidenci Esprit nabízíme prodej ob-
chod.prostor.Prodej jako rozestavěná jedn.
určena k rekonstrukci. Dům prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. 9 min na metro B.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

2 964 000 Kč

HLEDÁTE 
NOVÉ

BYDLENÍ?
Ušetříme 
vám čas 

i námahu!

Využijte náš
dostupný 

a přehledný
časopis.

Najděte si
bydlení
na míru!
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RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/DZY9

Dům, 282 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 000 Kč

BĚŠTÍN
www.realcity.cz/rc/DZYC

Dům, atyp., 274 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 731 448 202
3 000 000 Kč

CÍTOV
www.realcity.cz/rc/DZYA

Dům, 1062 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 000 Kč

VINAŘICE
www.realcity.cz/rc/DZYD

Dům, 747 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 050 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/DZYB

Dům, 102 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 000 Kč

ZAHOŘANY
www.realcity.cz/rc/DZYE

Dům, 94 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
3 060 000 Kč

NOVÁ VES POD PLEŠÍ
www.realcity.cz/rc/DZYF

Dům, 94 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
3 060 000 Kč

KLOBUKY
www.realcity.cz/rc/DZYH

Dům, 215 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 100 000 Kč

VRBIČANY
www.realcity.cz/rc/DTPM

Dům, 430 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 090 000 Kč

ZLONICE
www.realcity.cz/rc/DZYI

Dům, 120 m², tř. G
Reality 11

tel.: 775 105 999
3 100 000 Kč

HLÁSNÁ TŘEBAŇ
www.realcity.cz/rc/DZYG

Dům, 110 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
3 100 000 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/DZYJ

Dům, 444 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 121 000 Kč

SADSKÁ
www.realcity.cz/rc/DZYK

Dům, 180 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 121 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DZYN

Dům, 343 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 602 572 537
3 150 000 Kč

ČERVENÉ PEČKY
www.realcity.cz/rc/DZYL

Dům, 95 m², tř. C
Reality 11

tel.: 734 222 722
3 145 000 Kč

TUCHORAZ
www.realcity.cz/rc/DZYO

Dům, 88 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
3 172 953 Kč

STŘEDOKLUKY
www.realcity.cz/rc/DZYM

Dům, 478 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 721 992 997
3 150 000 Kč

VŠESTUDY
www.realcity.cz/rc/DZYP

Dům, 110 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 190 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DZYQ

Dům, 120 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 190 000 Kč

DOBŘÍŠ
www.realcity.cz/rc/DZYT

Dům, 146 m², tř. C
RK STING

tel.: 800 103 010
3 199 000 Kč

LYSÁ NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/DZYR

Dům, 100 m²
MV reality s.r.o.

tel.: 777 047 256
3 195 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/DZYU

Dům, 110 m², tř. G
RAK CZ a.s.

tel.: 602 433 665
3 200 000 Kč

KONÁROVICE
www.realcity.cz/rc/DZYS

Dům, 200 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 196 000 Kč

KLY
www.realcity.cz/rc/DZYV

Dům, 102 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 734 766 199
3 200 000 Kč

KNOVÍZ
www.realcity.cz/rc/DZZ3

Dům, 120 m²
Century 21 EXCLUSIVE

tel.: 725 293 547
3 270 000 Kč

KUBLOV
www.realcity.cz/rc/DZZ6

Dům, 130 m², tř. G
EVROPA RK ŘÍČANY

tel.: 606 399 697
3 300 000 Kč

OVČÁRY
www.realcity.cz/rc/DZZ4

Dům, 218 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 778 043 761
3 299 000 Kč

LOUČEŇ
www.realcity.cz/rc/DZZ7

Dům, 102 m²
Aktivreality

tel.: 603 759 534
3 300 000 Kč

NOVÁ VES U BAKOVA
www.realcity.cz/rc/DZZ5

Dům, 160 m², tř. G
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 770 121 406
3 300 000 Kč

ŠTĚCHOVICE
www.realcity.cz/rc/DZZ8

Dům, 200 m², tř. F
EVROPA RK PRAHA 10

tel.: 736 503 502
3 300 000 Kč

NOVÁ VES U BAKOVA
www.realcity.cz/rc/DZYX

Dům, 5+2, 190 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 775 560 890
3 200 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/DTQA

Dům, 303 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 731 573 659
3 200 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/DZYY

Dům, 100 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
3 200 000 Kč

VELKÝ OSEK
www.realcity.cz/rc/DZZ1

Dům, 99 m², tř. B
Mireas s. r. o.

tel.: 773 588 314
3 200 000 Kč

UHLÍŘSKÉ JANOVICE
www.realcity.cz/rc/DZYZ

Dům, 180 m², tř. E
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 532 252
3 200 000 Kč

STRUHAŘOV
www.realcity.cz/rc/DZZ2

Dům, 168 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 031
3 200 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů od 3 mil.
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VYKÁŇ
www.realcity.cz/rc/DZX4

Dům, 4+1, 101 m², tř. G
KOVA Reality

tel.: 728 700 700
3 690 000 Kč

TUCHORAZ
www.realcity.cz/rc/E11B

Dům, 85 m², tř. B
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 734 808 347
3 750 000 Kč

KAMENNÉ ŽEHROVICE
www.realcity.cz/rc/E119

Dům, 80 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 565
3 700 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E11C

Dům, 388 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 605 220 400
3 789 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E11A

Dům, 200 m², tř. G
EVROPA RK KLADNO

tel.: 608 611 830
3 700 000 Kč

ŽEHUŇ
www.realcity.cz/rc/E11D

Dům, 313 m², tř. G
RSČS / REGION REAL MAX

tel.: 603 728 133
3 790 000 Kč

JENŠTEJN
www.realcity.cz/rc/E11E

Dům, 3+1, 129 m²
1.Real - Invest , s.r.o.

tel.: 608 148 897
3 790 000 Kč

KRÁLŮV DVŮR
www.realcity.cz/rc/E11H

Dům, 98 m²
4 DEVELOP HOLDING a.s.

tel.: 725 065 555
3 799 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E11F

Dům, 2+1, 129 m²
1.Real - Invest , s.r.o.

tel.: 608 148 897
3 790 000 Kč

BUŠTĚHRAD
www.realcity.cz/rc/E11I

Dům, 6+1, 250 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 604 122 459
3 800 000 Kč

JIŘICE
www.realcity.cz/rc/E11G

Dům, 265 m²
MV reality s.r.o.

tel.: 777 047 256
3 793 204 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E11J

Dům, 74 m², tř. B
RSČS / REGION REAL MAX

tel.: 777 953 896
3 850 000 Kč

TUCHORAZ
www.realcity.cz/rc/E11K

Dům, 101 m², tř. B
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 734 808 347
3 850 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E11N

Dům, 180 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 730 850 785
3 880 000 Kč

TUHAŇ
www.realcity.cz/rc/E11L

Dům, 110 m², tř. B
RK STING

tel.: 800 103 010
3 850 000 Kč

ÚMYSLOVICE
www.realcity.cz/rc/E11O

Dům, 115 m², tř. B
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 734 808 347
3 890 000 Kč

KAMENNÉ ŽEHROVICE
www.realcity.cz/rc/E11M

Dům, 6+2, 315 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 775 376 044
3 870 000 Kč

LUŠTĚNICE
www.realcity.cz/rc/E11P

Dům, 220 m², tř. G
EVROPA RK HRADEC KRÁL.

tel.: 601 338 834
3 890 000 Kč

VLAŠIM
www.realcity.cz/rc/E11Q

Dům, 4+1, 189 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 721 266 760
4 500 000 Kč

ČESKÝ BROD
www.realcity.cz/rc/E11T

Dům, 235 m², tř. D
Reality 11

tel.: 734 222 722
4 690 000 Kč

KAMÝK NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E11R

Dům, 5+1, 460 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 700 705
4 500 000 Kč

PŘELÍC
www.realcity.cz/rc/E11U

Dům, 600 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
4 750 000 Kč

ZDICE
www.realcity.cz/rc/E11S

Dům, 202 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
4 680 000 Kč

LYSÁ NAD LABEM
www.realcity.cz/rc/E11V

Dům, 150 m², tř. D
Dumrealit.cz

tel.: 776 866 583
4 799 000 Kč

STATENICE
www.realcity.cz/rc/E123

Dům, 115 m²
4 DEVELOP HOLDING a.s.

tel.: 725 065 555
7 990 000 Kč

SENOHRABY
www.realcity.cz/rc/E126

Řadový dům, 636 m²
CENTURY 21 General

tel.: 776 567 007
8 490 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E124

Řadový dům, 158 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
8 000 000 Kč

PSÁRY
www.realcity.cz/rc/E127

Dům, 337 m², tř. C
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
8 500 000 Kč

ŘÍČANY
www.realcity.cz/rc/E125

Dům, 314 m²
Ráj nemovitostí

tel.: 603 493 168
8 190 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E128

Dům, 130 m², tř. G
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
8 599 000 Kč

PEČKY
www.realcity.cz/rc/E11X

Dům, 135 m²
Ráj nemovitostí

tel.: 603 493 168
4 800 000 Kč

ŘÍČANY
www.realcity.cz/rc/E121

Dům, 125 m²
AZAVAX Real s.r.o.

tel.: 607 469 663
5 940 000 Kč

BŘEZÍ
www.realcity.cz/rc/E11Y

Dům, 139 m², tř. G
Duna House

tel.: 775 915 619
5 900 000 Kč

HOLUBICE
www.realcity.cz/rc/DV6F

Dům, 110 m², tř. D
MV reality s.r.o.

tel.: 777 982 161
5 990 000 Kč

HRADIŠTKO
www.realcity.cz/rc/E11Z

Dům, 330 m², tř. G
Duna House

tel.: 721 545 545
5 900 000 Kč

ŽIŽICE
www.realcity.cz/rc/E122

Dům, 300 m²
Century 21 EXCLUSIVE

tel.: 725 293 121
7 970 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů od 3 mil. Více z této rubriky 
naleznete zde:
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Devatenáctý ročník pražského meziná-
rodního festivalu designu Designblok je 
již pomalu ale jistě za námi. Největší fes-
tival designu a  módy ve  střední Evropě 
proběhl ve dnech od 26. – 30. října 2017. 
Letošním tématem se stalo jídlo. Vizuály 
letos zachycovaly mladé designéry upro-
střed velkolepé dortové bitvy. 

Designblok 2017

Jídlo se jako téma odrazilo ve všech výstav-
ních prostorách a protínalo celou přehlídku. 
„Jídlo nejenom ve  smyslu reálné potravy, 
ale v  širším kontextu smyslových zážitků 
s  ním spojených. Stolování, čas strávený 
s  rodinou a  přáteli, jídlo jako spojovatel 
i  zdroj slasti. Potrava pro tělo i  srdce,“ vy-
světlila ještě před zahájením Designbloku 
ředitelka akce Jana Zielinski. 

Opět v Průmyslovém paláci

Tematickou výstavou byla osazena střední 
hala Průmyslového paláce na pražském Vý-
stavišti, který byl i  letos hlavním výstavním 
místem Designbloku. Instalaci navrhl Maxim 
Velčovský a Veronika Jiroušková.

Dortová bitva. Proč?

Vizuál letošního ročníku zachycoval, jak 
jsme v úvodu naznačili, okamžiky z dortové 
bitvy mladých designérů, kteří se představi-
li na  výstavě Erste Talent Display. Dortová 
bitva spojila ústřední téma ročníku a  také 
dlouhodobý cíl Designbloku: podporu mla-
dých českých talentů. 

„Šlehačková nebo dortová bitva vznikla 
spontánně, snad že je snem každého člo-
věka, symbolem spontánní emoce, radosti 
i boje, který je nakonec také součástí kaž-
dého ročníku. Designblok je nezachytitelný 
gejzír neobyčejných nápadů, sveřeposti, 
odhodlání a víry v budoucnost. Chtěli jsme, 
aby tohle všechno bylo znát i z vizuálu, aby 
byl odrazem našeho vlastního nadšení a ra-
dosti, a tak jsme si společně splnili sen a ho-
dili veřejnosti místo rukavice dort,“ pozname-
nal kreativní ředitel Designbloku Jiří Macek.

Za podpory Hlavního města Prahy

Designblok je podporován ze strany hlavní-
ho města Prahy. „Design mě zajímá a zabý-
vám se jím už nějaký čas, takže termíny De-
signbloku mám v kalendáři zapsané dlouho 
dopředu. Jsem ale také ráda, že se koná 
právě na  Výstavišti, které prochází velkou 
proměnou. Už jsme zrekonstruovali Lapi-

dárium, máme vysoutěženou podobu nové 
vstupní brány a okolních prostor a před ne-
dávnem jsme strhli plot oddělující část málo 
využívané části výstaviště od  Stromovky, 
a  tím jí přidali poměrně výraznou část. Vý-
staviště je pro mě místem, kam budou patřit 
jen špičkové akce a  tou Designblok beze-
sporu je,“ uvedla rovněž před výstavou pri-
mátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Renault jako průkopník v  oblasti nových 
technologií

K vidění bylo mnohé. Návštěvníci mohli vy-
užít výstavu i k setkání s předními designé-
ry osobně. Jedním z nových hlavních part-
nerů Designbloku se stala značka Renault. 
Renault je a  vždy také byl průkopníkem 
v oblasti nových technologií a designu. Pro-
střednictvím prestižního partnerství s Design- 
blokem představila společnost současný 
francouzský automobilový design, který je 

Co, kde a jak
Kromě hlavního prostoru Designbloku na pražském Výstavišti v Holešovicích, kde bylo v Průmys-
lovém paláci, na piazzetě před palácem a v Lapidáriu Národního muzea více než 14 000 m2 výstav, 
byla také otevřena řada galerií, pop-up shopů a showroomů po celé Praze. Návštěvníci si pochva-
lovali i připravený doprovodný program, který pro ně letos přichystal řadu novinek.

Designblok představil zahraniční hvězdy. Zastoupeno bylo 10 zemí
Pražský týden designu a  módy kromě české špičky uvedl také věhlasné zahraniční designéry. 
Hlavní hostem letošního ročníku byl Richard Hutten. Pozvání přijali také holandští designéři Maar-
ten Vrolijk a Frank Tjepkema, italský umělec Patrick Rampelotto, rakouské studio chmara.rosinke 
a další. Kromě vlastní instalace představili svoji tvorbu také během přednášek a moderovaných 
diskuzí.

Art House
Většina zahraničních hostů se představila 
spolu s významnými českými designéry 
ve výstavě současného sběratelského designu 
v Art House. Ten byl umístěn v Lapidáriu 
Národního muzea. K vidění byly umělecké 
koncepty, ať už jako vystavené objekty, 
projekce vyrobené z mýdla, skla, jiné jako 
fotografie i animovaný film z písku či jako 
místnost plná skleněných střepů.

rovněž spojen s požitky a emocemi, tak jako 
hlavní téma letošního ročníku.

Hvězdy Designbloku a jejich díla

Hlavním hostem festivalu se stal renomova-
ný holandský designér Richard Hutten, kte-
rý představil i ojedinělou výstavu své nové 
tvorby.

Richard Hutten patří k  velké generaci sou-
časných holandských designérů, kteří začí-
nali s hnutím Droog Design. Rád k designu 
přistupuje jako k  vytváření možností, spíše 
než řešení problémů. Dnes mezi jeho kli-
enty patří Moroso, Moooi, Kvadrat, Offecct, 
Křehký a mnoho dalších. V Praze, ve výsta-
vě Richard Hutten 2017, kterou jste mohli 
shlédnout v Superstudiu Designbloku, před-
stavil své nové práce. Jednalo se o doplňky 
z  mosazi pro Ghidini 1961, stoličky Clover 
pro Taiyou&C a lampu Pitagora pro Qeeboo.



Mimořádná zahraniční účast  
slovy kreativního ředitele

Letošní ročník jsme mohli pozorovat 
opravdu mimořádnou zahraniční účast. 
V  Art House se představilo také studio 
chmara.rosinke se svým konceptem mini-
malistické kuchyně, Frank Tjepkema ne-
dělit impozantní svítidlo, které vzniklo pro 
českou značku Preciosa. Návštěvníky jistě 
potěšila a  zaujala instalace studia Mar-
léne Huissoud, která v  roce 2014 na  De-
signbloku vyhrála soutěž absolventských 
prací Diploma Selectin. Časopis Dolce Vita 
představil v  Superstudiu francouzského 
architekta a designéra Martiala Marqueta 
s instalací, která protínala Jídlo jako hlavní 
téma Designbloku. Šlo o autorský koncept 
jídelny, v němž je každý host zván k tomu 
společně definovat prostor.

Nezapomeňme ani na Český design

V prostoru Lapidária se otevřely také instala-
ce špičkových českých designérů společně 
s  kamennými sochami a  architektonickými 
fragmenty české historie. Např. Maxim Vel-
čovský přichystal se značkou Lasvit instalaci 
Štěstí vytvořenou ze skleněných střepů. 

Volha Safronava, která v reakci na současné 
společenské dění přinesla téma metamorfó-
zy, přeměny v živé i neživé bytosti, nabídla 
jinou zajímavost – animovaný film tvořený 
pískem.

Umělec a  pedagog Jiří Pelcl uvedl kolekci 
váz Symbióza, která zkoumá vztahy mezi 
materiály, studio LLEV připravilo speciální 
mýdlovou instalaci, Michal Bačák s  Klárou 
Šumovou vystavili oltář pro značku Křehký, 
nejnovější práci uvedli také Tadeáš Pod-
racký, Roman Šedina, Veronika Jiroušková 
a další čeští designéři napříč generacemi.

Italský design  
v podání Patricka Rampelotto

Nesmazatelně se vryl návštěvníkům do pa-
měti také italský designér Patrick Rampelo-
tto. Ten v současnosti žije a tvoří v Rakous-
ku. Na  výstavě jsme mohli vidět originální 
kolekci svítidel, masek a  trofejí. Nechybělo 
ani sofa, které jednoznačně zaujalo jedi-
nečnou, až abstraktní formou. I  když se to 
nemusí zdát, Patrick Rampelotto má k čes-
kému prostředí blízko. Studoval totiž prů-
myslový design u Bořka Šípka během jeho 
působení ve Vídni. 

Vázy od Maartena Vrolijka

Máte rádi doplňky, které dělají domov do-
movem? Pak jste jistě žasli jako my nad ko-
lekcí váz od umělce a designéra Maartena 
Vrolijka působícího v  Amsterdamu. Jeho 
práce se objevily na výstavách v předních 
mezinárodních muzeích a  jsou i součástí 
jejich sbírek. 

Móda a Yana Chervinska

Ukrajinská módní designérka se spojila 
s českou designérkou šperku a držitelkou 
ceny Czech Grand Design Markétou Kra-
tochvílovou a svoji tvorbu předvedly spo-
lečně na přehlídkovém mole. Že šlo o mi-
mořádné spojení, nikdo ani nepochyboval. 
Milovníky módy stejně jako nás vystoupe-
ní určitě velmi potěšilo.

Móda a šperky

Designblok každoročně patřil kromě jiné-
ho i módě. Představilo se 61 módních návr-
hářů, značek, designérů šperků a módních 
doplňků. Na přehlídkovém mole Garden 
Stage se odehrálo 17 módních přehlídek, 
ve výstavách se představilo celkem 46 
tvůrců.

Přehlídkové molo patřilo nastupujícím 
módním designérům z Evropy. V prosto-
ru Garden Stage se uvedla patnáctka 
finalistů módní části soutěže Diploma Se-
lection. Českou republiku reprezentovala 
například Lenka Vacková, která předvedla 
kolekci z recyklovaných látek, fantaskní 
kolekci Une grande star d’un petit cirque 
představil finalista soutěže Lichting, Si-
meon Schampers, Teun Seuren ukázal 
kolekci Vlaštovky a Rachael Cheong mo-
dely z mírně zastrašující kolekce Víme, 
co skrýváš. Prostor na runwayi patřil také 
loňské vítězce Diploma Selection Jorieke 
Tenbergen, která nabídla návštěvníkům 
kompaktní kolekci inspirovanou hornic-
kým průmyslem v Porúří.

Vrchol módní části

Vrcholem módní části se stala jednoznač-
ně přehlídka ukrajinské módní návrhářky 
Yany Chervinske společně s úřadující de-
signérkou šperku roku cen Czech Grand 
Design Markétou Kratochvílovou. Cher-
vinska ukázala kolekci AMA, která odráží 
a konfrontuje každodenní ukrajinskou re-
alitu. Vzhled je dekonstruován a transfor-
mován, oděvy byly předvedené v nových 
přetvořených kombinacích. Z vesty vznikl 
korzet, z rybářské sítě oděv…

Šperky v rukou      
  designérů
Milovníci šperků rovněž nelitovali. Těšit 
se mohli z tvorby studia Zorya, Nastassii 
Alejnikavy, Markéty Richterové, Anny 
Steinerové, Hanuše Lamra, Elišky Lhotské 
nebo Jiřího a Viktorie Beldových. Designérka 
šperku roku Cen Czech Grand Design, Markéta 
Kratochvílová, uvedla novou značku 
Bold Studio a zároveň se představila na 
přehlídkovém mole.

Maarten Vrolijk
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Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E129

Byt, 2+kk, 163 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 608 311 448
434 950 EUR

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E12B

Byt, 2+kk, 38 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
2 500 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DYKQ

Byt, 2+1, 39 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 731 773 791
2 499 999 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E12C

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
RE/MAX Nova

tel.: 724 061 704
2 500 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E12A

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 721 181 818
2 500 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12D

Byt, 2+kk, 41 m²
CENTURY 21 General

tel.: 728 515 193
2 590 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12E

Byt, 2+kk, 40 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
2 590 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DVXM

Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
2 630 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12F

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 604 068
2 599 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E12H

Byt, 2+kk, 40 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
2 640 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E12G

Byt, 2+kk, 43 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 026
2 600 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E12I

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 690 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E12J

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
2 690 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZD6

Byt, 2+kk, 44 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 736 499 265
2 699 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12K

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 366 366
2 699 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E12M

Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Mireas s. r. o.

tel.: 602 361 257
2 700 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E12L

Byt, 2+kk, 35 m²
1.Real - Invest , s.r.o.

tel.: 608 148 897
2 699 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZD7

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 700 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E12N

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 773 509 003
2 700 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12Q

Byt, 2+kk, 39 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 750 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E12O

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
2 750 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E12R

Byt, 2+kk, 58 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 775 722 702
2 756 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12P

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 773 509 003
2 750 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E12S

Byt, 2+kk, 58 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 775 722 702
2 756 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZDM

Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
ERA Garancia

tel.: 605 241 379
2 800 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12Z

Byt, 2+kk, 44 m²
Century 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
2 850 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12Y

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 608 969 893
2 800 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZDG

Byt, 2+1, 45 m²
CENTURY 21 Victory

tel.: 725 535 560
2 850 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DZI3

Byt, 2+kk, 45 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 604 729 047
2 850 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E131

Byt, 2+kk, 54 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 037
2 890 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DYKT

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
2 785 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E12U

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 604 068
2 800 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12T

Byt, 2+kk, 43 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 608 662 147
2 790 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E12V

Byt, 2+kk, 44 m², tř. C
Duna House

tel.: 607 072 892
2 800 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZDC

Byt, 2+kk, 45 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
2 800 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E12X

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 776 327 118
2 800 000 Kč

http://www.realcity.cz/rc/E129
http://www.realcity.cz/rc/E12B
http://www.realcity.cz/rc/DYKQ
http://www.realcity.cz/rc/E12C
http://www.realcity.cz/rc/E12A
http://www.realcity.cz/rc/E12D
http://www.realcity.cz/rc/E12E
http://www.realcity.cz/rc/DVXM
http://www.realcity.cz/rc/E12F
http://www.realcity.cz/rc/E12H
http://www.realcity.cz/rc/E12G
http://www.realcity.cz/rc/E12I
http://www.realcity.cz/rc/E12J
http://www.realcity.cz/rc/DZD6
http://www.realcity.cz/rc/E12K
http://www.realcity.cz/rc/E12M
http://www.realcity.cz/rc/E12L
http://www.realcity.cz/rc/DZD7
http://www.realcity.cz/rc/E12N
http://www.realcity.cz/rc/E12Q
http://www.realcity.cz/rc/E12O
http://www.realcity.cz/rc/E12R
http://www.realcity.cz/rc/E12P
http://www.realcity.cz/rc/E12S
http://www.realcity.cz/rc/DZDM
http://www.realcity.cz/rc/E12Z
http://www.realcity.cz/rc/E12Y
http://www.realcity.cz/rc/DZDG
http://www.realcity.cz/rc/DZI3
http://www.realcity.cz/rc/E131
http://www.realcity.cz/rc/DYKT
http://www.realcity.cz/rc/E12U
http://www.realcity.cz/rc/E12T
http://www.realcity.cz/rc/E12V
http://www.realcity.cz/rc/DZDC
http://www.realcity.cz/rc/E12X
http://www.realcity.cz
http://tel:608311448
http://tel:725293026
http://tel:731773791
http://tel:724061704
http://tel:721181818
http://tel:728515193
http://tel:725263724
http://tel:792307500
http://tel:777604068
http://tel:725263724
http://tel:605227026
http://tel:800100446
http://tel:774110007
http://tel:736499265
http://tel:734366366
http://tel:602361257
http://tel:608148897
http://tel:800100446
http://tel:773509003
http://tel:800100446
http://tel:721444111
http://tel:775722702
http://tel:773509003
http://tel:775722702
http://tel:605241379
http://tel:607000021
http://tel:608969893
http://tel:725535560
http://tel:604729047
http://tel:725293037
http://tel:774110007
http://tel:777604068
http://tel:608662147
http://tel:607072892
http://tel:725293154
http://tel:776327118
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PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E132

Byt, 2+kk, 36 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 725 811 011
2 900 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E135

Byt, 2+kk, 45 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 043
2 935 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E133

Byt, 2+kk, 52 m²
CENTURY 21 OK Centrum

tel.: 775 722 702
2 900 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E136

Byt, 2+kk, 37 m², tř. C
RealExpert s.r.o.

tel.: 739 017 888
2 990 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E134

Byt, 2+1, 54 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 900 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E137

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 282 282
2 990 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E138

Byt, 2+kk, 41 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 775 509 593
2 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E13B

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Euro Reality Plzeň

tel.: 605 132 128
2 995 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E139

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 204 408
2 990 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E13C

Byt, 2+kk, 41 m², tř. C
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 604 068
2 999 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E13A

Byt, 2+1, 37 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 603 448 761
2 990 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E13D

Byt, 2+kk, 47 m²
Ráj nemovitostí

tel.: 603 493 168
3 030 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E13E

Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 078 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E13H

Byt, 2+kk, 43 m²
CENTURY 21 General

tel.: 604 271 207
3 110 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E13F

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
3 090 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E13I

Byt, 2+1, 40 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 773 250 934
3 119 999 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E13G

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 777 741 984
3 100 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E13J

Byt, 2+kk, 57 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
3 973 200 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZRI

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 990 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E13M

Byt, 2+kk, 38 m²
Duna House

tel.: 777 892 419
3 990 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E13K

Byt, 2+1, 53 m², tř. D
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
3 990 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DSP3

Byt, 2+kk, 63 m²
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o.

tel.: 725 435 090
4 100 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E13L

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 235 414
3 990 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E13N

Byt, 2+kk, 62 m², tř. G
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 608 777 764
4 135 950 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E13U

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Duna House

tel.: 725 752 973
5 450 000 Kč

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E13X

Byt, 2+kk, 72 m², tř. G
RSČS / ECOEFEKT s.r.o.

tel.: 731 715 575
5 799 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/DZ82

Byt, 2+1, 57 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 603 488 499
5 500 000 Kč

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E13Y

Byt, 2+1, 90 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 011
10 390 000 Kč

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E13V

Byt, 2+1, 71 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 773 983 826
5 500 000 Kč

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E13Z

Byt, 2+kk, 70 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 737 207 472
14 485 000 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E13O

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
Duna House

tel.: 773 661 002
4 200 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E13R

Byt, 2+kk, 62 m²
CENTURY 21 Living

tel.: 605 786 112
4 990 000 Kč

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E13P

Byt, 2+kk, 51 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 006
4 300 003 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E13S

Byt, 2+kk, 78 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 608 650 405
4 990 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E13Q

Byt, 2+kk, 50 m², tř. D
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 400 592
4 390 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E13T

Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
5 383 500 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E132
http://www.realcity.cz/rc/E135
http://www.realcity.cz/rc/E133
http://www.realcity.cz/rc/E136
http://www.realcity.cz/rc/E134
http://www.realcity.cz/rc/E137
http://www.realcity.cz/rc/E138
http://www.realcity.cz/rc/E13B
http://www.realcity.cz/rc/E139
http://www.realcity.cz/rc/E13C
http://www.realcity.cz/rc/E13A
http://www.realcity.cz/rc/E13D
http://www.realcity.cz/rc/E13E
http://www.realcity.cz/rc/E13H
http://www.realcity.cz/rc/E13F
http://www.realcity.cz/rc/E13I
http://www.realcity.cz/rc/E13G
http://www.realcity.cz/rc/E13J
http://www.realcity.cz/rc/DZRI
http://www.realcity.cz/rc/E13M
http://www.realcity.cz/rc/E13K
http://www.realcity.cz/rc/DSP3
http://www.realcity.cz/rc/E13L
http://www.realcity.cz/rc/E13N
http://www.realcity.cz/rc/E13U
http://www.realcity.cz/rc/E13X
http://www.realcity.cz/rc/DZ82
http://www.realcity.cz/rc/E13Y
http://www.realcity.cz/rc/E13V
http://www.realcity.cz/rc/E13Z
http://www.realcity.cz/rc/E13O
http://www.realcity.cz/rc/E13R
http://www.realcity.cz/rc/E13P
http://www.realcity.cz/rc/E13S
http://www.realcity.cz/rc/E13Q
http://www.realcity.cz/rc/E13T
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:725811011
http://tel:605227043
http://tel:775722702
http://tel:739017888
http://tel:800775577
http://tel:734282282
http://tel:775509593
http://tel:605132128
http://tel:777204408
http://tel:777604068
http://tel:603448761
http://tel:603493168
http://tel:800775577
http://tel:604271207
http://tel:727884968
http://tel:773250934
http://tel:777741984
http://tel:734699933
http://tel:734204301
http://tel:777892419
http://tel:774403434
http://tel:725435090
http://tel:777235414
http://tel:608777764
http://tel:725752973
http://tel:731715575
http://tel:603488499
http://tel:605227011
http://tel:773983826
http://tel:737207472
http://tel:773661002
http://tel:605786112
http://tel:605227006
http://tel:608650405
http://tel:733400592
http://tel:800100446
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VRANÉ NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DHTG

Pozemek, 970 m²
CENTURY 21 Victory

tel.: 725 293 825
informace v RK

KOŠÁTKY
www.realcity.cz/rc/E143

Pozemek, 5530 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
informace v RK

VĚTRUŠICE
www.realcity.cz/rc/E141

Pozemek, 681 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 119 283
informace v RK

UHLÍŘSKÉ JANOVICE
www.realcity.cz/rc/E144

Pozemek, 2175 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 731 000 974
490 Kč/m²

DRAHOBUDICE
www.realcity.cz/rc/E142

Pozemek, 2770 m²
Reality 11

tel.: 777 293 566
380 Kč/m²

MĚLNICKÉ VTELNO
www.realcity.cz/rc/E145

Pozemek, 800 m²
Aktivreality

tel.: 724 133 824
550 Kč/m²

ZÁSMUKY
www.realcity.cz/rc/E146

Pozemek, 3568 m²
ERA Garancia

tel.: 603 522 554
560 Kč/m²

ŘEVNICE
www.realcity.cz/rc/E149

Pozemek, 4972 m²
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 765 337
3 000 Kč/m²

PŘEZLETICE
www.realcity.cz/rc/E147

Pozemek, 4614 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 500 Kč/m²

PABĚNICE
www.realcity.cz/rc/E14A

Pozemek, 620 m²
Home 4 People

tel.: 739 003 382
259 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E148

Pozemek, 1575 m²
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 775 560 890
2 220 Kč/m²

PABĚNICE
www.realcity.cz/rc/E14B

Pozemek, 654 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 739 003 382
269 000 Kč

ZBIZUBY
www.realcity.cz/rc/E14C

Pozemek, 1570 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 306 119
290 000 Kč

SVATÝ MIKULÁŠ
www.realcity.cz/rc/E14F

Pozemek, 700 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
390 000 Kč

ŽLEBY
www.realcity.cz/rc/E14D

Pozemek, 7934 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
290 000 Kč

TOCHOVICE
www.realcity.cz/rc/DX3L

Pozemek, 1202 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 604 729 047
416 240 Kč

ZBIZUBY
www.realcity.cz/rc/E14E

Pozemek, 1570 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 306 119
390 000 Kč

VLASTĚJOVICE
www.realcity.cz/rc/E14G

Pozemek, 1219 m²
ERA Garancia

tel.: 725 688 267
430 000 Kč

SÝKOŘICE
www.realcity.cz/rc/E14H

Pozemek, 282 m²
Home 4 People

tel.: 734 222 266
430 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E14J

Pozemek, 291 m², tř. G
Reality 11

tel.: 734 222 822
450 000 Kč

KŘIVSOUDOV
www.realcity.cz/rc/E14I

Pozemek, 1125 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
440 000 Kč

VELKÝ OSEK
www.realcity.cz/rc/DZ3S

Pozemek, 807 m²
Aktivreality

tel.: 603 759 534
459 000 Kč

JIVINA
www.realcity.cz/rc/DUFY

Pozemek, 1234 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 700 705
450 000 Kč

ROŽĎALOVICE
www.realcity.cz/rc/DX3Q

Pozemek, 1139 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
499 000 Kč

POLEPY
www.realcity.cz/rc/E14P

Pozemek, 850 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
dohodou

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E14S

Pozemek, 2024 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 762
3 399 000 Kč

KRÁLŮV DVŮR
www.realcity.cz/rc/E14Q

Pozemek, 1766 m²
Aktivreality

tel.: 776 849 424
2 550 000 Kč

HÝSKOV
www.realcity.cz/rc/E14T

Pozemek, 1141 m²
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 545 000 Kč

CHRUSTENICE
www.realcity.cz/rc/E14R

Pozemek, 1714 m²
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 325 000 Kč

ŘISUTY
www.realcity.cz/rc/E14U

Pozemek, 86957 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
informace v RK

LIBLICE
www.realcity.cz/rc/E14K

Pozemek, 777 m²
EVROPA RK MĚLNÍK

tel.: 604 797 758
1 225 000 Kč

KOUŘIM
www.realcity.cz/rc/DXOZ

Pozemek, 1040 m²
Reality 11

tel.: 734 222 722
1 341 600 Kč

SLAPY
www.realcity.cz/rc/E14L

Pozemek, 1440 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 242 000 Kč

LHOTKA
www.realcity.cz/rc/E14N

Pozemek, 1100 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
dohodou

MNICHOVO HRADIŠTĚ
www.realcity.cz/rc/E14M

Pozemek, 8329 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 300 000 Kč

DIVIŠOV
www.realcity.cz/rc/E14O

Pozemek, 1051 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 450 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej stavebních pozemků Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/DHTG
http://www.realcity.cz/rc/E143
http://www.realcity.cz/rc/E141
http://www.realcity.cz/rc/E144
http://www.realcity.cz/rc/E142
http://www.realcity.cz/rc/E145
http://www.realcity.cz/rc/E146
http://www.realcity.cz/rc/E149
http://www.realcity.cz/rc/E147
http://www.realcity.cz/rc/E14A
http://www.realcity.cz/rc/E148
http://www.realcity.cz/rc/E14B
http://www.realcity.cz/rc/E14C
http://www.realcity.cz/rc/E14F
http://www.realcity.cz/rc/E14D
http://www.realcity.cz/rc/DX3L
http://www.realcity.cz/rc/E14E
http://www.realcity.cz/rc/E14G
http://www.realcity.cz/rc/E14H
http://www.realcity.cz/rc/E14J
http://www.realcity.cz/rc/E14I
http://www.realcity.cz/rc/DZ3S
http://www.realcity.cz/rc/DUFY
http://www.realcity.cz/rc/DX3Q
http://www.realcity.cz/rc/E14P
http://www.realcity.cz/rc/E14S
http://www.realcity.cz/rc/E14Q
http://www.realcity.cz/rc/E14T
http://www.realcity.cz/rc/E14R
http://www.realcity.cz/rc/E14U
http://www.realcity.cz/rc/E14K
http://www.realcity.cz/rc/DXOZ
http://www.realcity.cz/rc/E14L
http://www.realcity.cz/rc/E14N
http://www.realcity.cz/rc/E14M
http://www.realcity.cz/rc/E14O
http://www.realcity.cz
http://tel:725293825
http://tel:800100446
http://tel:603119283
http://tel:731000974
http://tel:777293566
http://tel:724133824
http://tel:603522554
http://tel:608765337
http://tel:800100446
http://tel:739003382
http://tel:775560890
http://tel:739003382
http://tel:777306119
http://tel:774110007
http://tel:800100446
http://tel:604729047
http://tel:777306119
http://tel:725688267
http://tel:734222266
http://tel:734222822
http://tel:725263724
http://tel:603759534
http://tel:734700705
http://tel:774110007
http://tel:800775577
http://tel:725293762
http://tel:776849424
http://tel:734204301
http://tel:734204301
http://tel:800100446
http://tel:604797758
http://tel:734222722
http://tel:774110007
http://tel:800775577
http://tel:800100446
http://tel:800103010


Rezidence 
Esprit
Klidné, pohodlné 
a luxusní

  Rozsáhlá rekonstrukce s vysokým standardem

  Metro B - Českomoravská / 8 minut

  Kryté parkování v blízkosti domu

  Nákupní centrum / 8 minut

  Park a sportovní areál / 10 minut

www.rezidence-esprit.cz

Bohdalecké
výhledy
Bydlení s výhodami 
velkoměsta

   Dům vč. společných prostor po rekonstrukci

   Byty k realizaci dle vašich představ

   NC Eden pár minut autobusem

   Blízké Roztylské sady

   Výborná dopravní dostupnost

www.bohdaleckevyhledy.cz

Projekt
Šafaříkova
Jedinečný bytový 
projekt v samém srdci 
Hradce Králové

   Dům po celkové rekonstrukci s novým výtahem

   Lokalita v blízkosti nábřeží a klidné pěší zóny

   Každý byt má vlastní balkon nebo terasu 

   Parkování pro majitele jednotlivých bytů

   Kompletní občanská vybavenost

www.projektsafarikova.cz

725 753 753
PO - NE 8.00 - 22.00 www.psn.cz

Volejte:

http://www.rezidence-esprit.cz
http://www.bohdaleckevyhledy.cz
http://www.projektsafarikova.cz
http://www.psn.cz
http://tel:725753753


BLV@Horní Měcholupy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. www.bolevecka.cz

Poslední byty 
k prodeji!
BLV@Horní Měcholupy 
k nastěhování ještě ve 2017

Standardy provedení a bydlení jsou odvozeny od konceptu 
Trigema Chytré bydlení Plus: využití odpovídajících materiálů 
a technologií, individuální rekuperace VZT nebo příprava 
systému pro inteligentní ovládání bytu.

Byt č. 151 / 2+kk / 69,0 m2 / PENB B / 4 506 365 Kč 

Komfortní byt s dostatkem úložných prostor. Obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a se vstupem na lodžii. Více informací 
naleznete na www.bolevecka.cz.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených produktů 
nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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DRAŽBA NOVINKA NOVÁ CENA

INVESTICE NOVÁ CENA NOVINKA

Specialista naPrahu 

5

GG

B G

kova@kova.cznám. Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov

5
Dražba jednotky – skladu v ulici Nad Výšinkou 
s možností přístavby a vybudování bytů s výhl-
edem na Prahu.

Sklad
PRAHA 5 - SMÍCHOV

www.realcity.cz/rc/DZX2

7 000 000 Kč810 100 100

Stylový mezonetový byt s terasou, celkový nad-
standard, 110 m2

Byt 3+kk
PRAHA 5 - ANDĚL

www.realcity.cz/rc/DZX3

8 990 000 Kč776 199 999
KB011316

Prodej RD/B se zahradou a bazénem na pozem-
ku o výměře 2 997 m2 s možností další výstavby 
jednoho až dvou RD.

Dům 4+1
NYMBURK - VYKÁŇ

www.realcity.cz/rc/DZX4

3 690 000 Kč728 700 700
KD011292

Prodej levného zasíťovaného stavebního pozem-
ku o výměře 770 m2 v lokalitě Kralupy nad Vl-
tavou, Minice.

Pozemek
KRALUPY NAD VLTAVOU - MINICE

www.realcity.cz/rc/DZX5

1 071 990 Kč605 200 200
KP011287

Prodej RD 100 m2 s velikým pozemkem 1500 m2  
v centr. části obce. Další sam. parcely na prodej. 
Veškeré sítě na hranici pozemků.

Pozemek 1500m2 s RD
BEROUN - VYSOKÝ ÚJEZD

www.realcity.cz/rc/DZX6

3 600 000 Kč776 199 999
KD011297

Prodej RD 7+1 v obci Vonoklasy, v klidné a dobře 
dostupné lokalitě Praha-západ.

Dům 7+1
PRAHA ZÁPAD - VONOKLASY

www.realcity.cz/rc/DZX7

4 590 000 Kč728 700 700
KD011304

http://www.realcity.cz/rc/DZX2
http://www.realcity.cz/rc/DZX3
http://www.realcity.cz/rc/DZX4
http://www.realcity.cz/rc/DZX5
http://www.realcity.cz/rc/DZX6
http://www.realcity.cz/rc/DZX7
http://www.chytre-bydleni.com
http://www.bolevecka.cz
http://www.bolevecka.cz.
http://tel:800340350
http://tel:810100100
http://tel:776199999
http://tel:728700700
http://tel:605200200
http://tel:776199999
http://tel:728700700
http://mailto:kova@kova.cz



