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OKAMŽITÝ VÝKUP 
BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

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

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

VOLEJTE ZDARMA
800 100 455

775 185 005

www.brnenskyzvonec.cz

Porovnání hypoték všech bank www.hypoasistent.cz

BRNO
A JIŽNÍ MORAVA
od 6. 8. do 2. 9. 2018

10 | 2018

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


•   Hledám byty všech velikostí k prodeji i pronájmu MEDLÁNKY–KOMÍN-JUNDROV–
ŽEBĚTÍN-ŠLAPANICE-BOSONOHY-OSTOPOVICE-POPŮVKY

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

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

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

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

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

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

„Když se chce, všechno jde.“

Markéta OTOVÁ

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

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

JULIÁNOV-KOHOUTOVICE-BOHUNICE-MODŘICE-CHRLICE-KUŘIM

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

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

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

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

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

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

Janette KLÍČNÍKOVÁ

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

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

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

POLE-ŽABOVŘESKY-KAMENNÝ VRCH-ŠTÝŘICE-KUŘIM

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

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

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

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

•   Celoročně obyvatelnou chatu Tišnovsko, Blanensko, jižní Morava

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

Jaroslav ŠLEZINGR

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Hledám chaty a chalupy v Jihomoravském kraji a na Vysočině

Jiří ŠMÍDEK

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

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

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

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

VINOHRADY-HUSOVICE-STARÝ LÍSKOVEC-NOVÝ LÍSKOVEC  

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

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

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

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

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

„Cíl bez plánu je pouze přání.”

Ing. Yvona MIŠKEŘÍKOVÁ

 +420 777 764 160 miskerikova@patreal.cz

Jaroslava WISZOVÁ      23 let zkušeností

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

•   Vykupujeme bytové jednotky všech velikostí v Brně

•   Hledáme velkometrážní nadstandardní bytové jednotky v Brně nad 100 m2

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

Černých Polích, Žabovřeskách, Pisárkách, Králově Poli, Jundrově

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

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

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

“Nechceme být největší, 
chceme být nejlepší.”

http://www.patreal.cz
http://tel:+420775764765
http://tel:+420608645164
http://tel:541245579
http://tel:608764164
http://tel:+420608764166
http://tel:+420608859992
http://tel:+420777764160
http://tel:+420608764164
http://mailto:m.otova@patreal.cz
http://mailto:j.klicnikova@patreal.cz
http://mailto:j.slezingr@patreal.cz
http://mailto:j.smidek@patreal.cz
http://mailto:miskerikova@patreal.cz
http://mailto:j.wiszova@patreal.cz


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

Brno_249_04

  

800 400 237

REALITNÍ CENTRUM

Přijedeme k Vám

VOLEJTE 
ZDARMA

www.patreal.cz

 

Riegrova 1, Brno-Královo Pole 612 00

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

facebook.com/patreal.cz

www.patreal.cz

 OV 1+1, ul. Bráfova, cihla, 2 NP, CP 36 m2, sklep. Orien-
tace bytu do zahrady.

 Byt 1+1 
   BRNO-ŽABOVŘESKY 

 www.realcity.cz/rc/  E3PS 

  2 490 000 Kč  777 764 160   
 08893 

 DB/OV 1+kk, ul. Voříškova,CP 30 m2, 6.NP/8 s výta-
hem. 

 Byt 1+kk 
   BRNO-KOHOUTOVICE 

 www.realcity.cz/rc/  E3R9 

 1 990 000 Kč  608 764 166   
 08932 

 OV 3+1, ul. Velkopavlovická,5 NP/13, CP 74 m2, lod-
žie, dům po revitalizaci. 

 Byt 
   BRNO-VINOHRADY 

 www.realcity.cz/rc/  E3VE 

 3 100 000 Kč  775 764 765   

 OV 3+1, ul. Kneslova, cihla, 9.p/10, CP 67 m2, zahrád-
ka, vinný sklípek. 

 Byt 3+1 
   BRNO-ČERNOVICE 

 www.realcity.cz/rc/  E3PP 

 3 100 000 Kč  775 764 765   
 08890 

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

 Dům 
   BRNO-SLATINA 

 www.realcity.cz/rc/  E1IG 

 8 490 000 Kč  608 859 992   
 08765 

 RD 4+1, podsklepený, vjezd, dvůr, zahrada 1296 m2, 
pole 455 m2, CP 2 320 m2. 20 km od Brna. 

 Dům 
   TĚŠANY 

 www.realcity.cz/rc/  E254 

 3 990 000 Kč  608 859 992   
 08821 

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

 Dům 
   NEMOTICE 

 www.realcity.cz/rc/  DYMV 

 850 000 Kč  608 645 164   
 08614 

 Zděná dvoupodlažní chata na rov. poz. o CP 299 m2, 
zast. plocha 41 m2,, voda, elektřina. 

 Chata 
   NEBOVIDY 

 www.realcity.cz/rc/  E2YQ 

 1 250 000 Kč  775 764 765   
 08876 

G

 OV 2+1 na ul. Stará Osada, CP 68 m2,.lodžie, komora 
a sklep.

 Byt 2+1 
   BRNO-STARÁ OSADA 

 www.realcity.cz/rc/  E3PR 

  2 790 000 Kč  777 764 160   
 08913 

 DB/OV 2+kk ul. Svážná, 3 NP/8, CP 47m2, Po GO.
 Byt 2+kk 
   BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

 www.realcity.cz/rc/  E3PQ 

  2 700 000 Kč  608 645 164   
 08912 

G

 OV 1+kk ul. Valtická, 2.p /4.  Součástí bytu je samo-
statný sklep.

 Byt 1+kk 
   BRNO-VINOHRADY 

 www.realcity.cz/rc/  E2PX 

  1 700 000 Kč  777 764 160   
 08853 

 OV 1+1 v Prostějově, CP 40 m2, 4 NP, cihla + garážové 
stání 18 m2. 

 Byt 1+1 
   PROSTĚJOV-KRASICE 

 www.realcity.cz/rc/  E3PT 

 1 290 000 Kč  608 764 166   
 08910 

GD G

 OV 3+1 s krbem a garáží, ul. Ramešova, CP 152m2 + 
terasa + nebyt. prostor 46 m2, 3.p. 

 Byt 3+1 
  BRNO-KRÁLOVO POLE 

 www.realcity.cz/rc/  E3PL 

 6 700 000 Kč  608 645 164   
 08899 

G

 OV 3+1, ul. Vltavská, CP 74 m2, zasklená lodžie, 2 x 
komora, sklep. 

 Byt 3+1 
   BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 

 www.realcity.cz/rc/  E3PN 

 3 390 000 Kč  608 764 166   
 08906 

G E

 DR/chalupa k  rekonstrukci, vl. studna, stodola, poz. 
CP 2.313 m2. 16 km od Brna.

 Dům 
   KOVALOVICE 

 www.realcity.cz/rc/  E3RA 

  3 590 000 Kč  608 859 992   
 08921 

G

 Stylový RD 4+1, rohový, podsklepený, všechny IS 
na poz., CP 1636 m2, garáž, vinný klípek.   

 Dům 
   DYJÁKOVICE 

 www.realcity.cz/rc/  E1Y8 

 990 000 Kč  775 764 765   
 08810 

G

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

 Prodej komerční budovy v hlavní obchodní zóně Tišno-
va, UP 450 m2. 

 Obchodní prostory  Obchodní prostory 
   BRNO-ŽABOVŘESKY    TIŠNOV 

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

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

 Dřevěná chata ZP 52 m2,  elektrřna. pozemek o roz-
loze 990 m2,  

 Chata 
   BÍLOVICE N. SVITAVOU 

 www.realcity.cz/rc/  E3RB 

750 000 Kč   608 859 992   
 08922 

 Hotel v  Alpách s  restaurací, pizzerií a  občerstvením, 
bazén, sauna, infrasauna, kompl. vybaven. 

 Pension 
   MATREI IN OSTTIROL. 

 www.realcity.cz/rc/  E3RC 

 1 100 000 EUR  608 764 166   
 08929 

GG G

 Pozemek určený pro realizaci rekrea. objektu do 50m2. 
Pozemek je oplocený a udržovaný, CP 1591m 

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

 Zahrada  Pozemek 
   BLANSKO-ŽIŽLAVICE    BABICE U ROSIC 

 www.realcity.cz/rc/  E2HG  www.realcity.cz/rc/  DYV6 

 560 000 Kč  550 000 Kč  608 645 164    608 764 166                            
 08768  08634 

 Nové obchodní prostory Brněnská Pole-Šlapanice, CP 
82 m2, 2 x soc. zař., lukrativní lokalita. 

 Obchodní prostory 
   ŠLAPANICE 

 www.realcity.cz/rc/  E3RD 

 20 000 Kč /měs.  775 764 765   
 08665 

 Kom.poz. v blízkosti dálnice D1, CP 8.785 m2, šíře poz. 
32 m, IS na hranici poz.  

 Pozemek 
   ŠLAPANICE 

 www.realcity.cz/rc/  DX7M 

 900 Kč /m²  608 764 166   
 08449 

GB G

G
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800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

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

významných asociací

• polořadový, podsklepený dům 4+1 s garáží a větší zahra-
dou • velmi dobrý stav bez nutnosti dalších investic • možnost 
rozšíření o půdní vestavbu • dům se nachází na okraji obce

N/RSB/17197/18 4 490 000 Kč

RODINNÝ DŮM, RÁJEC - JESTŘEBÍ

• velmi pěkná rekreační chata s vlastním pozemkem • podezdě-
ná chata je ve výborném stavu a nachází se v klidné lokalitě na 
okraji obce Vír • chatu je možné ihned užívat

N/RSB/17236/18 895 000 Kč

REKREAČNÍ CHATA, VÍR

• podsklepená rodinná vila se zahradou a samostatně stojící 
garáží • stylová nemovitost je vhodná pro bydlení nebo podni-
kání • v 1.PP je možné zbudovat byt nebo zázemí pro podnikání

N/RSB/17222/18 6 000 000 Kč

RODINNÁ VILA, BŘECLAV

• novostavba rodinného domu s pěknou zahradnou a gará-
ží • nadstandardní dům se třemi byty se nachází ve vyhledáva-
né lokalitě • aktuálně jsou všechny byty tržně pronajaty

N/RSB/17132/18 9 500 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - ŽABOVŘESKY

• samostatně stojící rodinný dům 5+1 s garáží a zahradou • klid-
ná část obce v pěkné lokalitě jižním směrem od Brna • pozemek 
805 m², vlastní studna • výborná dopravní dostupnost nejen do Brna

N/RSB/17095/18 4 250 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PŘIBICE

• samostatně stojící dům po kompletní zdařilé rekonstrukci
• krásná vinařská lokalita v těsné blízkosti vodní nádrže Nové 
Mlýny • vhodný pro provoz rodinného penzionu

N/RSB/17187/18 5 950 000 Kč

RODINNÝ DŮM, DOLNÍ DUNAJOVICE

• prostorný dům 5+1 se zahradou • v suterénu domu se nachá-
zí garáž s dílnou, prádelna, kotelna a skladové prostory • větší 
terasa, volný půdní prostor • krásná lesnatá lokalita

N/RSB/17127/18 3 990 000 Kč

RODINNÝ DŮM, VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

• novostavba rodinného domu 4+kk s garáží a větší zahradou 
• moderní dům je koncipován jako levá polovina dvojdomku • klid-
ná lokalita jižním směrem od Brna • možnost dokončení na klíč

N/RSB/17171/18 7 490 000 Kč

RODINNÝ DŮM, ŽELEŠICE

• nadstandardní dům se zahradou v jedné z nejvyhledávaněj-
ších městských částí • ve 2.NP je byt po kompletní rekonstrukci, 
ve 3.NP je byt s větší terasou • v přízemí domu jsou tři garáže

N/RSB/16943/18 13 950 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - ŽABOVŘESKY

• samostatně stojící, podsklepený rodinný dům 4+1 s garáží 
a velmi pěknou zahradou • prostorný dům se nachází ve slepé 
ulici na okraji obce • vlastní studna s přívodem do domu

N/RSB/17192/18 4 300 000 Kč

RODINNÝ DŮM, ŘÍČANY U BRNA

• koncový řadový rodinný dům s garáží a pěknou zahradou • prostorná novostavba byla postavena za použití nadstandardních mate-
riálů • dům se prodává vč. luxusního vybavení jako je např. kuchyňská linka vč. spotřebičů Miele, vestavěné skříně a nábytek na míru 
nebo luxusní vybavení koupeleny

N/RSB/17114/18 9 999 999 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC

• samostatně stojící novostavba rodinného domu 5+kk (možnost 6+kk) s pěknou zahradnou na severní hranici Brna • přízemí tvoří 
vstupní hala s nadstandardními úložnými prostory, schodiště a koupelna • dále je zde situovaný prostorný obývací pokoj s kuchyňským 
koutem, jídelnou a pokojem pro hosty • ve druhém patře se nachází tři samostatné ložnice, šatna a hlavní koupelna

N/RSB/17232/18 9 250 000 Kč

RODINNÝ DŮM, ČESKÁ U BRNA

• nadstandardní třípatrová rodinná vila na jižní hranici Brna • dům z roku 1932 je dílem ateliéru funkcionalistického architekta 
Wilhelma Dunkla • jednou z dominant domu je velký obytný prostor s průchodem do zimní zahrady v 1.NP • podkrovní samostatný 
byt • dokonalé soukromí

N/RSB/17211/18 15 950 000 Kč

RODINNÁ VILA, MODŘICE
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Najdu Vám spolehlivé nájemníky

a postarám se o rychlý

a bezpečný pronájem

Vašeho bytu.

kompletní právní servis
zcela zdarma
prohlídky se zájemci
prověřené smlouvy
předání bytu

Monika Lauterbachová | specialista na nábor bytů k pronájmu

 800 800 099 | monika.lauterbachova@realspektrum.cz

http://www.realspektrum.cz
http://tel:800800099
http://tel:800800099
http://tel:800800099
http://mailto:monika.lauterbachova@realspektrum.cz


OV 2,5+1 TUČKOVA BRNO
Byt o CP 67 m2. V roce 2011 byla provedena kompletní 

rekonstrukce bytu, na podlaze parkety a dlažba, 
bezpečnostní vchodové dveře. Byt se nachází ve zvýšeném 
přízemí domu, vedle bytu společný balkon, pěkný vnitroblok. 

 cena:  3 950 000 Kč | tel: 777 730 521

G

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

UVAŽUJETE  
O PRODEJI VAŠÍ 
NEMOVITOSTI  
A ZAJÍMÁ VÁS  

REÁLNÁ  
TRŽNÍ CENA???

VÍTE,  
CO OVLIVŇUJE  

CENU VAŠÍ 
NEMOVITOSTI??? 
CHCETE PRODAT 

ZA NEJVYŠŠÍ CENU???

Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI

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

realizované transakce ve Vaší lokalitě
•  profesionální prezentace Vaší nemovitosti  

na největších realitních serverech
•  zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší 

nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu
•  zveřejnění nabídky Vaší nemovitosti  

v inzertním časopise
•  100% informovanost o průběhu prodeje  

Vaší nemovitosti
•  veškerý právní servis realitního obchodu, včetně  

úvodní bezplatné právní konzultace a poradenství
• advokátní či notářskou úschovu kupní ceny
•  zajištění vypracování průkazu energetické 

náročnosti budovy – tzv. energetický štítek

Máte více otázek týkajících se koupě  
nebo prodeje nemovitosti?  

VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

VYHOTOVÍME VÁM ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

RD 6+1 S DALŠÍM RD 2+1 VE DVOŘE, SOKOLNICE 
Prodej polořadového, celého podsklepeného, vícegeneračního 
rodinného domu 6+1 možno 5+2 s dalším samostatně stojícím 
domem ve dvoře do zahrady. Plocha celého pozemku je 1209 

m2, zastavěná plocha a nádvoří je 575 m2

cena: 5 490 000 Kč | tel: 777 555 920

G

OV 2+1 STARÁ OSADA, BRNO
Byt v OV 2+1 s komorou, sklepem a lodžií o CP 64 
m2. Byt je v pěkném udržovaném stavu, v předsíni 

zabudované skříně. Dům prošel v roce 2011 kompletní 
revitalizací, 2 výtahy.

cena: 2 800 000 Kč | tel: 777 730 521

E

OV 2+1 ČÁPKOVA, BRNO
Bytu o CP 51,5 m2, po rekonstrukci, vč. nových 

rozvodů elektřiny, vody a odpadů, nová kuchyňská 
linka se spotřebiči, plastová okna, na podlaze dlažba.

cena: 3 990 000 Kč | tel: 777 730 521

G

OV 2+KK BRNO, ČÁPKOVA
Byt v OV 2+kk o CP 50 m2.  Byt je po kompletní rekonstrukci, nové rozvody elektřiny, vody, 
nové omítky a nátěry, v celém bytě na podlaze vinyl, nová koupelna se sprchovým koutem 

a WC, kuchyňská linka. Byt se nachází v 1. patře domu s výtahem.

cena: 3 690 000 Kč | tel: 777 730 521

RD IVANOVICE
Samostatně stojící částečně 

podsklepený dům 6+1 s dvěma 
koupelnami, o celkové obytné 

ploše 170m2, zahradou 
s vlastní studnou a vzrostlými 
stromy nabízející soukromí. 
V roce 2008 byl celý dům 

rekonstruován a v roce 2014 
byly provedeny stavební 
úpravy v rámci rozšíření 
a zvětšení nemovitosti.

cena : 10 500 000 Kč
tel: 777 730 521

G

G

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


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.

Venkovní žaluzie a rolety zastaví sluneční paprsky 
ještě předtím, než se okenní tabule stihnou zahřát. Díky 
tomu ovlivňují vnitřní tepelné klima mnohem účinněji 
než stínící technika umístěná v interiéru. Ušetříte tak 
za klimatizaci a hlavně – v letních měsících se budete 
uvnitř domu cítit opravdu příjemně.

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

SEDM NESPORNÝCH VÝHOD  
VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ

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

Brno a jižní Morava

ABF, a.s.

AGIL, realitní kancelář

AMBIENTEN VIP s.r.o.

AQUA PROCON s.r.o.

ARENA plus, s.r.o.

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří České 
republiky

BRAVIS REALITY s. r. o.

Brněnská pole, a.s.

Gaute a.s

HYPOASISTENT s.r.o.

Chateau Marco, s.r.o.

IMOS facility, a.s.

Jiří Radouš

KALÁB - BS, s.r.o.

MIG s.r.o.

MP CZECH real

PATREAL s.r.o.

PONAVA CENTRUM a.s.

PROKONZULTA, a.s.

REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.

Realitní kancelář Brněnský zvonec s.r.o

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

REKO a.s.

SOVA reality s.r.o. realitní kancelář

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Winning Estate Beta s.r.o.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

číslo 10 od 6. 8. do 2. 9. 2018

Příští vydání vychází: 

3. 9. 2018
Vydavatelství: VLTAVA LABE MEDIA a.s., IČ: 01440578, DIČ: CZ01440578, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Vydání: BRNO A JIŽNÍ MORAVA, +420 736 611 639, info.brno@realcity.cz, www.realcity.cz 
Obch. oddělení: Klára Břízová, tel.: +420 739 571 988, Eva Růžičková, tel.: +420 736 611 632 a Krzysztof Asztemborski, tel.: +420 724 913 742

http://www.realcity.cz).
http://www.realcity.cz/magazin.
http://www.realcity.cz
http://tel:+420736611639
http://tel:+420739571988
http://tel:+420736611632
http://tel:+420724913742
http://mailto:info.brno@realcity.cz


Počátek roku 2018 složil především k přípravám zmínění 
regulace. Vláda by měla mít na stole jistý plán úkolů, které 
umožní otázky spojené s oblastí sdílené ekonomiky pro-
mítnout následně i do legislativy.

Obce by mohly mít právo veta
Do budoucnosti se počítá s tím, že by si mohly samy obce 
podmínky regulovat podle potřeby. „Umožnit městům 
a obcím regulovat krátkodobé pronájmy na určitý počet 
dní v roce je jedno z navrhovaných opatření v naší analý-
ze. Municipality mají totiž mnohdy nejlepší přehled o tom, 
k jaké turistické vytíženosti v oblasti jejich správy dochází. 
Nyní musí dojít k diskusi s ostatními resorty nad finálním 
návrhem,“ vysvětlil už v únoru náměstek ministerstva prů-
myslu Ondřej Malý.

Co na to Airbnb?
Tisková mluvčí pro Česko Eva Hromádková na  to konto 
prohlásila, že chytře provedenou regulaci  Airbnb vítá 
a  s  Českem chce na  jasných pravidlech spolupracovat. 
Spolupráce podle jejích slov pomůže oživit ekonomiku 
a bude příležitostí pro obyčejné lidi. Až praxe ukáže, jak 
to bude fungovat. 

Kdo už si to zkusil
V úvodu jsme zmiňovali evropská města, kde již regulace 
platí. Mezi extrémní případy patří Berlín. Ten před dvěma 
lety zpřísnil zákon a krátkodobé pronájmy celých nemovi-
tostí přes platformy typu Airbnb úplně zakázal. Těm, kteří 

přes Airbnb pronajímají více než polovinu nemovitostí, 
hrozí  dokonce pokuta až 100 tisíc eur (v přepočtu 2,5 mi-
lionu korun). Podle berlínské televizní stanice RBB byly už 
od té doby uděleny pokuty řádově v miliardách eur. Takže 
je jasné, že v Berlíně to se zákazem myslí vážně.

Touha po zmírnění podmínek
Opatření se však neukázalo úplně správným krokem, 
a  proto se teď uvažuje o  zavedení mírnějších pravidel. 
Nejčastěji zaznívá návrh, aby lidé mohli pronajímat byty 
krátkodobě turistům alespoň po 60 dní v roce bez zvlášt-
ního povolení.

Amsterdam naopak přitvrdí
Rovněž před dvěma lety mohli lidé v  nizozemské met-
ropoli pronajímat nemovitost krátkodobě v  rámci Airbnb 
a  podobných služeb maximálně po  dobu 60 dní v  roce. 
Na rozdíl od Berlína se v Amsterdamu rozhodli podmínky 
přitvrdit a dobu zkrátí od roku 2019 na povolenou lhůtu 30 
dní ročně. Důvody jsou zřejmé. Tím prvním je snaha města 
omezit negativní dopady hromadné turistiky na život míst-
ních obyvatel. Amsterdam totiž doplácí na své protikrizo-
vé opatření z roku 2008, jímž měly být masivní investice 
do  turistiky. Ta bohužel obyvatelům města v  posledních 
letech doslova přerůstá přes hlavu.

Uvidíme, na čem se naši zákonodárci nakonec dohodnou. 
Samozřejmě vás budeme o podmínkách informovat.

7

Kde snahy o regulaci 
nevyšly?
S regulací krátkodobých 
pronájmů přes Airbnb 
a podobné platformy se 
neuspělo např. v Madridu. 
Dokonce došlo i na soud.

AIRBNB: OMEZENÍ KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ  
BY MOHLY REGULOVAT OBCE
Už na začátku roku se objevily první informace o tom, že stát plánuje po vzoru některých evropských 
metropolí regulaci ubytovací služby Airbnb. Jak to tedy je?

Vláda začátkem roku slíbila, že pravidla by mohla být jasná v  létě tohoto roku. Službu Airbnb už 
v Evropě omezilo několik měst např. Berlín, Amsterdam, Paříž nebo Londýn. Jde hlavně o zavedené 
limity. 30 až 120 dnů má ve výše uvedených evropských metropolích zabránit zneužívání platformy 
komerčními poskytovateli ubytování. Současně má také běžným lidem umožnit občasný přivýdělek.

Jak je to v Londýně a v Paříži?
Londýn je v rámci krátkodobých 
pronájmů přes Airbnb o něco 
benevolentnější. Tam se 
regulace zastavila na omezení 
90 dnů v roce. A podobně 
na tom bude brzy i skotský  
Edinburgh.

Mezi další města s regulací 
krátkodobých pronájmů patří 
Paříž, která přistoupila  
na 120 nocí. Je tu však 
ještě další podmínka, a to 
že se režim týká pouze 
prvních 4 pařížských obvodů 
v historickém centru města.

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

http://www.realcity.cz/magazin
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GRAND REALCITY | PARTNER MĚSÍCE

Dušan Přikryl
developerské projekty

GAUTE
Lidická 26 
602 00  Brno

Tel.: +420 541 213 390 
GSM: +420 604 889 207

prikryl@gaute.cz
www.gaute.cz

Projekty realizujeme kompletně, krátce řečeno od úvodní 
analýzy, co stavět, až po přepis v KN. Zkrátka kompletní 
servis developerských projektů. 

Máme za sebou slušný počet realizací, kdy jsme byli ex-
kluzivním prodejcem. Celý proces máme zmapovaný, ori-
entujeme se, a tak developer či kupující mají jistotu a bez-
pečí, že celá transakce dobře dopadne. 

GAUTE má dvě druhá jména, a to je „slušnost a bezpečí“. 
V často zmiňované realitní džungli jsme se stali bezpeč-

nou lodí, kde klienti, kteří se na nás obrátí s prodejem ja-
kékoliv nemovitosti, nemusí mít obavy. 

Mediálně publikované kauzy jsou samozřejmě odstrašují-
cím příkladem a lidé často všechny realitní kanceláře hodí 
do jednoho pytle. 

Když se špatně najíte v restauraci, tak to také neznamená, 
že jsou všechny restaurace špatné, a víte, že jsou i tako-
vé, které vaří z prvotřídních surovin, poctivě a za rozumné 
ceny. Tak „vaří“ GAUTE v realitním prostředí. 

GAUTE – SPECIALISTA  
NA DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
Naše úspěšně vyprodané developerské projekty jsou tou nejlepší a hlavně reálnou vizitkou. Děláme projekty jinak 
a nechvástáme se „prodanými projekty“, kde jsme prodali např. jen jeden byt, jako tomu v Brně je bohužel obvyklé.

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

JSME 
NA 

TRHU 
JIŽ  
20 
LET

PORTA RESOLUTA – PENB A
Nové nízkoenergetické byty a  nebytové prostory 
ke koupi do osobního vlastnictví v Brně. Projekt ve vý-
stavbě na pomezí městských částí Černá Pole, Lesná 
a Husovice. Minimální provozní náklady.

www.portaresoluta.cz

RODINNÉ DOMY DUBOVÝ KOPEC - PENB C
Projekt výstavby nových rodinných domů ve  Svinoši-
cích (Lipůvka). Jedná se o příjemnou polohu u lesa, pár 
minut chůze od domu je obec Lipůvka, kde najdete MŠ, 
ZŠ, poštu, lékaře, lékárnu i knihovnu.

www.dubovykopec.cz

VÝBĚR AKTUÁLNÍCH PROJEKTŮ VE VÝSTAVBĚ

VILA MARINA - PENB B
Projekt luxusního bydlení na  klidném místě nedaleko 
Brněnské přehrady při ulici Markůvky. Díky orientaci 
a  provedení stavby je energetická náročnost budovy 
minimální. Byty splňují požadavky nejnáročnější klien-
tely.

BYTY ROTALOVA - PENB B
Projekt výstavby bytů při velmi klidné ulici Rotalova 
na pomezí Černá Pole/Husovice. Cihlové byty do OV 
s vlastním plynovým vytápěním. 

A B

C B

http://www.gaute.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.portaresoluta.cz
http://www.dubovykopec.cz
http://tel:+420541213390
http://tel:+420604889207
http://mailto:prikryl@gaute.cz


A

Lidická 26
602 00 Brno
www.gaute.cz

Nové byty Rotalova 
Nové byty do OV v cihlovém domě na pomezí Černá Pole/Husovice, ulice Rotalova, v bezprostřední blízkosti parku. 

Cena od: 3 845 000 Kč

B

B C

Brno-sever, Husovice

Brno-střed, Staré Brno

Brno-střed, Veveří

Brno-Bystrc

Výhled z Vašeho nového bytu 3+kk, 75m2, terasa 26m2 Nové kanceláře a ateliéry již dostávají podobu.

Brno-Černovice

Brno-sever, Husovice Kuřim

Novostavba 3+kk s 12 m2 terasou s krásným výhledem na Brno. 

Prodej zrekonstruovaného bytu 2+kk, Brno – centrum, ul. Pekařská

Pronájem nových kanceláří od 85 do 155 m2 v polyf. domě Mezírka

Prodej nového bytu 5+kk s terasami a 2 parkovacími místy, Brno – Bystrc

Byt 3+1, OV, ul. Tržní, cihla, 3.NP, 93 m2, lodžie, vhodný na investici

Byt Netušilova, výborný stav, boční ulice Byt Kuřim, Bezručova čtvrť, výborný stav

Cena: 5 785 000 Kč

Cena: 2 790 000 Kč + provize RK

Cena: 2 900 Kč/m2/rok

Cena: info v RK

Cena: 3 700 000 Kč + provize RK

  Cena: 2 390 000 Kč + provize + daň z nabytí   Cena: 2 490 000 Kč + provize + daň z nabytí

49759

49841

49572

49316

49847

49846 49824

602 117 882

602 117 882

604 663 011

602 117 882

603 575 319

737 908 347 737 908 347

www.realcity.cz/rc/E3QA

www.realcity.cz/rc/E3QE

www.realcity.cz/rc/E3QB

www.realcity.cz/rc/DZ6Q

www.realcity.cz/rc/E3QC

www.realcity.cz/rc/E3QF www.realcity.cz/rc/E3CC

B

BG G G

602 117 882 (R. Dokonalová)

Brno-Bystrc | Vila Marina

Cena: 13 081 600 Kč

www.realcity.cz/rc/DZ6Q
Tento výjimečný projekt je určen pro nejnáročnější klientelu. Samostatně stojící viladům se bude nacházet v krásném prostředí, v bezprostřední 
blízkosti Brněnské přehrady, s výhledem na vodu. Výhodami jsou velmi promyšlené a velkorysé dispozice bytů, parkování pod domem a na vlast-
ním oploceném pozemku, nadstandardní výběr materiálů a zařizovacích předmětů. Dispozice: 1x byt 5+kk; 1x byt 6+kk.
4931649739 604 663 011  (V. Malinská)602 117 882 (R. Dokonalová)

Výstavba zahájena

Nové kanceláře a byty ke koupi

www.portaresoluta.cz

B

Brno-sever, Husovice

Byt 3+kk s lodžií a šatnou, CP 74 m2

Cena: 4 015 000 Kč
49747 602 117 882

www.realcity.cz/rc/E3Q9

B

http://www.realcity.cz/rc/E3QA
http://www.realcity.cz/rc/E3QE
http://www.realcity.cz/rc/E3QB
http://www.realcity.cz/rc/DZ6Q
http://www.realcity.cz/rc/E3QC
http://www.realcity.cz/rc/E3QF
http://www.realcity.cz/rc/E3CC
http://www.realcity.cz/rc/DZ6Q
http://www.realcity.cz/rc/E3Q9
http://www.gaute.cz
http://www.portaresoluta.cz
http://tel:602117882
http://tel:602117882
http://tel:604663011
http://tel:602117882
http://tel:603575319
http://tel:737908347
http://tel:737908347
http://tel:602117882
http://tel:739602117
http://tel:739602117
http://tel:604663011
http://tel:747602117
http://tel:747602117


BRNO

Požadujeme: 
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou,  

komunikativnost, zodpovědnost, časovou flexibilitu. 

Nabízíme:  
Zajímavé finanční ohodnocení 

a přátelský mladý kolektiv. 

V případě zájmu volejte na tel.: 777 745 640
nebo pište na e-mail: j.mikulova@space4u.cz

Přijme do sVého kolektiVu 
řidiče Na rozVoz zásilek

Společnost SPACE 4U s.r.o. 

CHCETE BYT PRONAJMOUT?
Pronájem bytu pro vás zajistíme zdarma. PROVIZI NEPLATÍTE! Bezproblémový nájemník je společný zájem majitele i  BRAVIS REALITY, proto se specializu-
jeme na prověřování a výběr vhodných kandidátů. Za naše služby během celé doby pronájmu neplatíte vůbec nic! Proč? Protože budeme rádi, když naše
spolupráce bude dlouhodobá. Jsme členy Asociace realitních kanceláří České Republiky (http://www.arkcr.cz/).

O CO VŠECHNO SE POSTARÁME? 
SEŽENEME NÁJEMNÍKY

stanovíme pro vás tržní nájemné 
nafotíme profesionálně váš byt 
připravíme kvalitní inzerát 
oslovíme naši širokou databázi a inzerujeme 
na realitních serverech 
zajišťujeme prohlídky pro zájemce 
prověříme a vybereme spolehlivé nájemníky 

PŘEDÁME BYT
dohodneme s nájemníky podmínky nájmu 
připravíme nájemní smlouvu s našim právním oddělením
předáme nájemníkům klíče 
podepíšeme s nimi protokol o předání bytu 
převedeme elektřinu a plyn na nájemníka  

ŘEŠÍME NEPLATIČE
nemáme téměř neplatiče (díky prověřování nájemníků) 
důsledně a rychle vymáháme všechny pohledávky 
dáváme výpověď z nájmu bytu, pokud je to nutné

STARÁME SE
průběžně komunikujeme s nájemníky
makléři hovoří plynule anglickým jazykem
řešíme dodatky ke smlouvám
naše právní oddělení je Vám k dispozici během celé 
doby pronájmu

POMÁHÁME
s ročním vyúčtováním služeb
zajistit běžnou údržbu a opravy v bytě 
s přípravou podkladů k daňovému přiznání

tel.: +420 724 777 140 

nábor nemovitostí k pronájmu 
a poradenská činnost

Vídeňská 6, Brno - střed, naproti kostelu u Milosrdných

www.bravis.cz

Klíč k bezstarostnému PRONÁJMU

0 % z ceny nájemného měsíčně
SPECIALISTA NA PRONÁJMY

Bravis200x131pronajem.qxd  29.7.2018  16:03  Page 1

      

 3+1 s balkónem a technickou 
místností v secesním domě na ulici 
Hlinky, CP 123 m2. 

 Luxusní střešní apartmán s tera-
sou, CP 118 m2, novostavba v 
uzavřeném areálu .

 Pronájem kanceláří různých výměr 
v novostavbě pasivní budovy, nízké 
prov. náklady, parkování .

 Byt 3+1  Byt 2+kk  Kanceláře 
  BRNO - STARÉ BRNO BRNO - ČERNÁ POLE BRNO - ŠTÝŘICE 

www.realcity.cz/rc/E3QG www.realcity.cz/rc/DZ6J www.realcity.cz/rc/DZV1

 6 500 000 Kč  11 270 000 Kč  2 480 Kč /m²/rok  604 232 218    775 620 237    604 232 218   
 000762  000671  000684 

      

 Prodej nadstandardního nízkoener-
getického přízemního RD 5+kk s ga-
ráží, bazénem a terasou .

 Připr. výstavba bungalovu 4+1, ZP 
130 m2, pozemek 917 m2, dokon-
čení 2019, více info v RK .

 Novostavba dvoupodlažního domu 
4+1, pozemek 796 m2, klidné mís-
to na okraji obce,více v RK .

 Dům  Dům  Dům 
HRUŠOVANY U BRNA    HRADČANY DRÁSOV 

www.realcity.cz/rc/E3QH www.realcity.cz/rc/E1XC www.realcity.cz/rc/E2XL

 6 700 000 Kč  4 590 000 Kč  4 890 000 Kč  604 688 978    777 645 193    777 645 193   
 000758  000714  000730 

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

Pobočky:  Brno | Ostrava

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

   

 Prodej novostavby-dvojdomu v lokalitě Černozemní.CP 
poz. 390m2,ZP domu 90m2,UP 180m2.Stavba zahájena 
-plán. dok. 6/2019.Možnost klientských úprav. 

 Dům 
BRNO - SLATINA, ULICE ZEMANOVA 

 www.realcity.cz/rc/  E2HI 

    8 600 000 Kč  775 077 502 
 1004 

 Prodej OV 3+kk, balkon, po náklad. rekonstrukci. 
2.NP/5.CP 79 m2+sklep. Plně vybaven, výborný stav. 
Dům zcela revitalizován. Dobrá dost. do centra.

 Byt 3+kk 
   BRNO - STŘED, ULICE KÖRNEROVA 

 775 077 502 

 www.realcity.cz/rc/  E1II 

  4 490 000 Kč 
 977 

 Prodej bytu v OV 3+1 s výtahem po kompl. rekonstruk-
ci v 4.NP/8. CP bytu 79 m2 + lodžie 9 m2 + sklep 2m2. 
Neprůchozí pokoje. Dům po kompletní revit. 

 Byt 3+1 
  BRNO - BYSTRC, ULICE EČEROVA 

 www.realcity.cz/rc/  E2QM 

   4 150 000 Kč  775 077 502 
 1017 

 Prodej OV 1+1 s lodžií. CP 42m2, 2. NP/12 s výtahem. 
Byt po úpravách. Dům po část. revitalizaci,další v plánu. 
Kompl. občan. vybavenost, pěkná klidná lokalita.  

 Byt 1+1 
   BRNO - BYSTRC, ULICE RERYCHOVA 

 www.realcity.cz/rc/  E3RK 

   2 150 000 Kč  775 077 502 
 1040 

BG
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Rádi se postaráme o prodej či pronájem Vaší nemovitosti.
Prodávajícím a pronajímatelům poskytujeme naše služby zdarma!

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

 775 077 502 

 Převod atyp. cihlového DB 1+1 ve zvýš. přízemí s okamž. 
převodem do OV.CP 42m2+30m2 galerie, sklepní kóje.
Orientace do vnitrobloku.Vyhledávaná lokalita!

 Byt 1+1 
   BRNO-STŘED, ULICE NERUDOVA 

 www.realcity.cz/rc/  E3PK 

    3 300 000 Kč 
 1033 

 Převod DB 3+1, CP 96m2 vč. sklepa 12m2. 4.NP/4. 
Možno koupit garáž 20m2 u domu. K ceně potřeba převzít 
družst. úvěr 1 432 000Kč (bez doložení příjmů). 

 Byt 3+1 
   BRNO - ČERNÁ POLE, ULICE DROBNÉHO 

 775 077 502 

 www.realcity.cz/rc/  E2IB 

   3 250 000 Kč 
 1005 

 Prodej řad. RD 6+kk,2 sam. byt. jednotky, zahrada s objek-
tem ZP 27m2 samost. přístupným vhodným pro komer. 
využití/sklad/dílna/ garáž. Po kompl. rekonstrukci. 

 Dům 
   BRNO - MALOMĚŘICE, ULICE FRANZOVA 

 www.realcity.cz/rc/  E3RL 

   10 750 000 Kč  775 077 502 
 1039 

   

 Prodej pozemku/zahrady CP 2519m2 s jednopodl. cha-
tou v rekr. oblasti. Příjezd po zpevněné obec. cestě. IS 
nejsou (lze řešit agregátem/solárním systémem). 

 Pozemek 
ŽIDLOCHOVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

 www.realcity.cz/rc/  E3LQ 

    290 000 Kč  775 077 502 
 1029 

 RD 5+kk. CP poz. 258m2, OP domu vč. garáže 200m2, 
dvůr 50m2. Obecní voda, vl. studna, plynový komb. kotel. 
Nová střecha,okna,fasáda,rozvody. Cena k jednání! 

 Dům 
   VALTICE, ULICE JOSEFSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  E2G5 

   3 800 000 Kč  775 077 502 
 1000 

CENA ZA HOTOVÝ RD!

 Prodej novostavby samost. stojícího  RD 4+kk s galerí a 
pracovnou. CP pozemku je 464m2.Vlastní plynový komb. 
kotel. Vzdálenost od Brna cca 30km (25min jízdy). 

 Dům 
   DRNOVICE, OKRES VYŠKOV 

 www.realcity.cz/rc/  E3PJ 

   5 500 000 Kč  775 077 502 
 1035 

G

 Třípodl. dům se zahradou na krásném místě v pův. stavu 
určen k rekonstrukci.Vhodné pro rekreaci/bydlení.Obec 
neprůjezdná nedaleko Chlébské.Do Brna cca 40 min. 

 Rekreační objekt 
   UJČOV-HORNÍ ČEPÍ,OKRES ŽĎÁR N SÁZAVOU 

 www.realcity.cz/rc/  E2YG 

   650 000 Kč  775 077 502 
 1025 

 Staveb. pozemek u lesa s výhledem do kraje, CP 3 382m2. 
Elektřina na pozemku, voda v dosahu. Vyřízeno UR na RD. 
Krásný krajní stavební pozemek! Cena k jednání! 

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

 Pozemek  Pozemek 
   BUKOVINKA, OKRES BLANSKO    PŘÍBRAM NA MORAVĚ, BRNO-VENKOV 

 www.realcity.cz/rc/  DY81  www.realcity.cz/rc/  DO33 

 1 950 Kč/m²  1 150 Kč/m²  775 077 502  775 077 502 
 923  766 

G    

 Řadový RD/stavební místo přímo ve středu obce - CP 
2338 m2! IS v domě. Dům ke kompletní a rozsáhlé 
opravě, nebo k demolici a výstavbě nového RD.  

 Dům 
ŽELETICE, OKRES ZNOJMO 

 www.realcity.cz/rc/  E2QN 

 850 000 Kč  775 077 502 
 1018 

   

 Prodej pozemku o CP 1195m2, obec Strachotín, okres 
Břeclav. Dle návrhu nového ÚP určeno pro rodinnou rekreaci. 
Předpok. schválení návrhu ÚP koncem roku 2018.  

 Admin. budova (zámeček) po rekonstrukci, s vl. parkováním. 
Celkem 5 NP, CP pozemku cca 1150m2, ZP domu 300m2, 
UP k pronájmu 533m2.Výnosnost až 750 000 Kč/rok.

 Pozemek  Komerční objekt 
STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV    ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/  E35Y  www.realcity.cz/rc/  E2YY 

   950 Kč/m²     13 500 000 Kč  775 077 502  775 077 502   

 1027  1003 
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Vídeňská 55, 639 00 Brno

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

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

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

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

schopni nabídnout vám nemovitosti 
přímo dle vašich požadavků.

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

Jiří Šmach
smach@mpczech.cz

tel: 731 491 172

Michaela Procházková
prochazkova@mpczech.cz

tel.: 604 255 641

Pro stěhující se rodinu do Brna hledáme 
rodinný dům v jakémkoliv stavu po celém 
Brně i v okrajových částech do vzdálenosti 
20 km. 

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

Pro klientku, která přes nás prodala menší 
byt, hledáme nemovitost od 3+kk-4+1 
v okrajových částech města Brna.

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

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

Pro stěhující se advokátku z ciziny hledám byt 
min 3+kk v Brně nebo blízkém okolí. 

Pro dlouhodobého klienta s hotovostí hledám 
malometrážní byt v Brně nebo blízkém okolí. 

Pro klienta s hotovostí hledám RD před 
rekonstrukcí v okresu Brno-venkov.

Veterinář s rodinou hledá RD s místem 
na zřízení ordinace. 

Rodiče hledají pro studující dceru byt 
o jakékoliv velikosti v Brně.

Pro klienta s hotovostí hledám byt min 3+1 
na Lesné do 4,5mil.   

Pro majitele stavební fi rmy hledám RD nebo 
byt před rekonstrukcí v Brně nebo blízkém okolí.  

Pro konkrétní zájemce hledáme bytový dům 
ideálně k nástavbě či rekonstrukci v Brně.

Manželský pár hledá bezbariérový RD v Brně 
nebo do 15minut od Brna. 

Starší paní hledá byt ke koupi v posledním 
patře v lokalitě Bohunice, Starý a Nový 
Lískovec. Hotově. 

Hledáme stavební pozemek k výstavbě RD 
od velikosti 600 m2.

Starší manželé hledají menší byt 1+kk - 1+1 
jako investici, klidně s nájemníkem.

Obchodní ředitel hledá větší byt 
po rekonstrukci nebo v novostavbě v Brně 
s balkonem nebo terasou.

Martin Dubáň 
duban@mpczech.cz

tel: 736 151 675

Pro stomatologa hledáme ke koupi byt 
2+1-3+kk ve středu města, ne přízemí, platba 
v hotovosti.

Pro investora hledáme byty 1+kk–1+1 
v centru Brna a okolí.

Pro klientku s hotovostí hledáme pozemek 
cca 500-700 m2 nebo zahradu s obyvatelnou 
chatou do 20 km od Brna do 1,5 mil. Kč.

Pro klienta s hotovostí hledáme ke koupi byt 
1+1-2+1 lokalita Bystrc, Jundrov, Komín, 
Žabovřesky.

Pro větší počet studentů aktuálně hledáme 
k pronájmu byty 2-3+1 v dosahu MHD.

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

NOVINKA

   EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

   EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

 Novostavba, CP 25,2 m2 + 2 x sklep, orientace bytu 
na jih, velké francouzské okno s klimatizační roletou, 
4.NP, výtah, ul. Přadlácká. 

 Dvoupatrový RD se zahradou a předzahrádkou + sa-
mostatná garáž. Možnost půdní vestavby, na ul. Vrbí, 
CP 290 m2. 

 Prostorný byt v nadstandardu s terasou, v novostavbě 
z roku 2016, CP 58 m2, 2.NP s výtahem, ul. Višňová.          

Dvougenerační, dvoupatrový, zahrada, garáž, CP 476 
m2, ZP 90 m2, ul. šíře 8,5 m. Kompletní výměna elek-
troinstalace. Možnost vestavby. 

 Byt ve standardu, dům po revitalizaci, CP 61,7 m2, 
lodžie 5m2, 2.NP/8, na ulici Krymská, krásný výhled. 
Vhodný k investici. 

 Dům s garáží, CP 428 m2, dvůr. Vjezd na pozemek 
přes garáž. Ul. šíře domu 16 m. Neobýván, k rekon-
strukci. 

 V rekreační zástavbě, CP 860 m2, š. 12 m, el., studna, 
obdélníkový tvar, mírně svažitý, vč. projektové doku-
mentace. 

 Dvougenerační, patrový RD na poz. o CP 150 m2, dvůr, 
předzahrádka, balkon, UP 160 m2, možnost přestavby 
na třígenerační, ul. Mrkosova. 

 Dům se zahradou, vhodný k rek., vyhledávaná lokalita. 
Na poz. o CP 247 m2, UP 100 m2. Plyn.kotel, nová 
plast.okna, možnost vestavby. 

 Stavební pozemek, CP 2822 m2, šířka 16,5 m, obdélníkový 
tvar, možnost postavit 2 samostatně stojící RD.  Obec Ra-
dostice je začleněna do IDS JMK. 

 Byt 1+kk 

 Dům 

 Byt 2+kk 

 Dům 

 Byt 3+1 

 Dům 

 Pozemek 

 Dům 

 Dům 

 Pozemek 

  OV 1+KK BRNO-ZÁBRDOVICE 

   RD 4+1 BRNO-MALOMĚŘICE 

   OV 2+KK MORAVANY 

ŘRD 5+2 BRNO – ČERNOVICE  

   OV 3+1 BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 

KRAJNÍ ŘRD 3+1 MORAVANY 

   POZEMEK ŽELEŠICE 

   ŘRD BRNO-ŽIDENICE 

ŘRD 2+1 BRNO-OBŘANY 

   POZEMEK RADOSTICE 

 www.realcity.cz/rc/  E3M2  E3M2 

 www.realcity.cz/rc/  E3BI  E3BI 

 www.realcity.cz/rc/  E3BH  E3BH 

 www.realcity.cz/rc/  E3R6  E2VO 

 www.realcity.cz/rc/  E3QK  E3QK 

 www.realcity.cz/rc/  E1VU  E1VU 

 www.realcity.cz/rc/  E1VT  E1VT 

www.realcity.cz/rc/  E3BV  E3BV 

 www.realcity.cz/rc/  E3QJ  E3QJ 

 www.realcity.cz/rc/  E3QM  E3QM 

   1 990 000 Kč 

   5 190 000 Kč 

   3 349 000 Kč 

   8 500 000 Kč 

   3 200 000 Kč 

 Informace v RK 

   1 250 Kč/m² 

   6 000 000 Kč 

   3 200 000 Kč 

   1 000 Kč/m² 

 731 484 294 

 731 484 294 

 731 484 294 

731 484 294

 731 484 294 

 731 484 294 

 731 484 294 

 731 484 294 

 731 484 294 

 731 484 294  

 MPB1310MD 

 MPRD1166DB 

 MPB1304DB  MPB1319MP 

 MPRD1156JS 

 MPPOZ1015MD 

 

 MPRD1171JS 

 MPPOZ1021JS 
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G
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G
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PŘIPRAVUJEME NOVÝ DEVELOPERSKÝ PROJEKT 
V LOKALITĚ BRNO-ŽIDENICE

Jedná se o komplex 4 bytů v nadstandardním provedení. 

Byty o dispozici 2+kk-3+1 s předzahrádkou nebo terasou. 

Pro bližší info nás prosím kontaktujte 

na tel.: 731 491 172 

PŘIJĎTE
MEZI

NÁS
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Pavla Kvasnicová
kvasnicova@mpczech.cz

tel: 731 484 294

Lékař s rodinou hledá větší byt s terasou nebo 
hezký dům v Brně do 12 mil. Kč.

Pro velký zájem o malometrážní byty hledáme 
pro klienty 1+kk-2+1 ke koupi v Brně a okolí.

Hledáme pro klienty celé rodinné domy 
k pronájmu v lokalitách Brno a Brno-venkov.

Pro starší manžele hledáme byt 2-3+1 
v lokalitě Starý a N. Lískovec, Kohoutovice, 
Žabovřesky. S výtahem nebo v nižších patrech.

Hledáme pro konkrétní klienty pozemky v Brně 
a okolí pro výstavbu RD.

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

OV 4+KK BRNO-ŽEBĚTÍN, 

UL. BARTOLOMĚJSKÁ

Atypický byt o CP 103 m2 s lodžií 

s markýzou 9 m2 ve velmi vyhle-

dávané lokalitě, ve  3.NP/3NP 

cihlové novostavby z roku 2008 

s výtahem. Možnost si ponechat 

nábytek a spotřebiče, které jsou 

součástí prodejní ceny. Nízké ná-

klady na bydlení. 

Cena: 6 390 000 Kč

OV 2+1 BRNO-VEVEŘÍ, 

UL. ČÁPKOVA

Krásný, prostorný a  slunný byt 

ve  zrekonstruovaném, secesním 

domě. Byt prošel kompletní re-

konstrukcí, nabízí se částečně 

zařízený. Celková plocha bytu 61 

m2 + sklep 3 m2, 5.NP/6, nový 

výtah. V  předsíni jsou dvě vesta-

věné skříně na míru, které posky-

tují dostatek úložného prostoru. 

Možnost využití dvoru.

Cena: 4 600 000 Kč

OV 3+KK BRNO-BYSTRC, 

UL. NOVODVORSKÁ

Prodej bezbariérového světlého 

bytu 3+kk v  novostavbě o  CP 

81,7 m2 vč. 2 balkonů. Nachází 

se ve 3. NP s výtahem. V bytě je 

prostorná šatna o velikosti 5 m2 

a samostatné vchody do pokojů. 

Klidná městská část s bezproblé-

movým parkováním a  kompletní 

občanskou vybaveností. 

Cena 3 890 000 Kč

C G

B

•  nabídneme Vaši nemovitost konkrétním a prověřeným klientům 
a eliminujeme tak množství zbytečných prohlídek

•  Vaši nemovitost připravíme tak, aby vyčnívala nad ostatními

•  inzerce na více než 20 realitních serverech + v tištěných médiích

•  bezplatné poradenství, jak nejlépe s nemovitostí naložit 
– vyhotovení srovnávací tržní analýzy

•  pravidelný report o jednotlivých činnostech

•  oprostíme Vás od jednání s jednotlivými úřady – zařídíme veškerý 
právní servis, odhad nemovitosti, PENB, přepisy energií, daňové 
přiznání, zajistíme pro Vás nejvýhodnější fi nancování

•  vyřešíme případné exekuce

•  jsme členy realitní komory

PO PRODEJI VAŠÍ NEMOVITOSTI VÁM POMŮŽEME NAJÍT NOVÝ DOMOV 
– NABÍZÍME NEMOVITOSTI, KTERÉ JINDE NENAJDETE – PORTFOLIO NEVEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PŘIJĎTE
MEZI

NÁS

Hledáme sympatického kolegu/kolegyni na pozici

REALITNÍHO MAKLÉŘE
Čekáte každý měsíc na výplatu? Nebojíte se práce?
Zavolejte a zjistěte, kolik si u nás můžete vydělat!

Žádné vstupní poplatky – Bezplatná školení – Peníze každý týden – Časová fl exibilita

  731 484 294             cerna@mpczech.cz

http://mailto:kvasnicova@mpczech.cz
http://mailto:cerna@mpczech.cz


Neváhejte dlouho
Úrokové sazby hypoték se 
mění poměrně často. Jest-
li vám končí fixace hypotéky 
na  podzim a  vy se rozhodne-
te poohlédnout po  výhodnější 
sazbě již nyní, je to krok určitě 
dobrý, ale ani tak se nevyplatí 
váhat příliš dlouho. Může se 
stát, že vám nyní banka na-
bídne aktuální sazbu, vy se 
budete rozmýšlet, obíhat víc 
ústavů a  v  momentě, kdy se 
rozhodnete třeba pro tu první, 
už bude sazba vyšší. „Hypoté-
ku pak budete mít během pár 
dnů třeba o  stovku měsíčně 
dražší. Na první pohled to sice 
není moc, ale při pětileté fixaci 
to už udělá pár tisícovek, které 
by se jistě daly využít daleko 
lépe. I  proto je dobré využít 
služeb zkušeného hypotečního 
makléře, který vám najednou 
předloží více nabídek a pomů-
že vybrat tu pro vás nejvýhod-
nější,“ říká Pavel Bultas. 

Od  října se budou banky po-
skytující úvěry řídit dalším 
doporučením České národní 
banky, vyhlášeném 12. června 
2018 v  nové Zprávě o  finanční 
stabilitě. A  to, aby byly maxi-
málně obezřetné a více hleděly 
na příjmy žadatelů o hypotéky. 
Původní návrh sice ČNB mírně 
zmírnila, nicméně i  tak budou 
mít lidé s  nižšími příjmy, nebo 
ti, kteří nemají dostatečné pro-
kazatelné příjmy, jako například 
živnostníci využívající daňový 
paušál, problém hypotéku zís-
kat. Konkrétně ti, kterým měsíč-
ní splátka všech úvěrů překročí 
45 % čistého měsíčního příjmu 
a zároveň celková zadluženost 
bude vyšší než devítinásobek 
čistého ročního příjmu. Podle 
Jana Fraita, ředitele sekce fi-
nanční stability ČNB, se však 
novinka týká pouze žadatelů 
o  novou hypotéku, refinanco-
vání by se dotknout neměla.

Komu končí letos či v  příštím roce fixace, měl by se za-
čít zajímat co nejdříve a  zajistit si tak levnější splátky 
i  do  budoucna. „Banky totiž nabízejí rezervaci úrokové 
sazby na určitou dobu dopředu, většinou na  rok, někde 
i  na  roky dva, maximálně pak na  3 roky.  Jestliže nyní 
budete refinancovat hypotéku po pěti letech, měli byste 
si polepšit. Před pěti lety se úroková sazba hypoték po-
hybovala kolem tří procent, teď máte šanci získat sazbu 
zhruba o osm desetin procentního bodu nižší. Dá se však 
předpokládat, že se koncem roku budou sazby pohybo-
vat zhruba na úrovni před pěti lety, takže bych rozhodně 
neváhal a požádal už teď,“ říká Pavel Bultas ze společ-
nosti HYPOASISTENT. 

Někdo ušetří, jiný bude platit stejně,  
prodražit by se však splátka neměla
Pokud se začnete zajímat o refinancování co nejdříve, mů-
žete ušetřit i několik stokorun měsíčně. To v případě, že 
jste v roce 2013 zvolili pětiletou fixaci. Kdo uzavíral smlou-
vu později a volil tříletou fixaci, má nyní šanci alespoň zů-
stat na svém a neplatit víc, což by se v případě, že bude 
čekat na výročí fixace, už nemuselo stát.

Příklad: Před pěti lety dostal klient hypotéku na dva mili-
ony korun se splatností 25 let úrokovou sazbu 3,2 % roč-
ně, jeho měsíční splátka činila 9 694 korun. Přestože má 
výročí fixace až v prosinci, může nyní v předstihu požádat 
o novou sazbu nebo o refinancování, nechá si nabídnout 
aktuální sazbu s rezervací. Nyní má možnost získat pětile-
tou fixaci s úrokem 2,4 % ročně. Měsíční splátka pak bude 
8 926 korun, tedy o více než sedm stovek méně (počítána 
hypotéka 1,7 milionu korun na 20 let). 

Jestli klient žádal před třemi lety o stejnou dvoumiliono-
vou hypotéku na 25 let, dostal sazbu 2,3 % (v roce 2015 již 
hypoteční sazby klesaly) s měsíční splátkou 8 772 korun. 
Nyní zvolí pětiletou fixaci s úrokovou sazbou 2,4 %, jeho 
měsíční splátka bude 8 783 korun, tedy v podstatě stejná 
(počítaná hypotéka 1,8 milionu korun na 22 let).

„Je však třeba si uvědomit, že podpisem smlouvy se zava-
zujete, že hypotéku využijete. Není pak možné od smlou-
vy odstoupit bez sankcí,“ upozorňuje Pavel Bultas. Kdyby 
náhodou úrokové sazby do konce roku klesly, byl by tako-
vý krok nevýhodný. Ale to se s největší pravděpodobností 
nestane.

Jak to funguje
Rezervovat si dobrý úrok dopředu se stává běžným způ-
sobem v době, kdy hypotéky zdražují, a očekává se další 
růst sazeb hypotečních úvěrů. „Klientům doporučujeme 
tuto variantu v momentě, kdy vědí, že jim bude v horizon-
tu roku končit fixace a rádi by získali výhodnější úrokovou 
sazbu. Pak to funguje tak, že využijí služeb hypotečního 
makléře a nechají si nabídnout aktuální sazbu. Rezervace 
se stvrdí podpisy, do konce fixačního období se nic nemě-
ní a od konce fixace budou platit částku novou,“ vysvět-
luje Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. Končí-li 
vám tak například fixace až v prosinci, budete do té doby 
posílat bance stávající splátku a od ledna se splátka změ-
ní. Přitom budete mít jistotu, že zvýší-li se do konce roku 
sazby, vás se to nedotkne, protože budete mít zarezervo-
vanou sazbu současnou. 

Otázkou pak zůstává, jak dostatečně předem sazbu zare-
zervovat. Banky nabízejí tuto možnost většinou až na rok 
dopředu, některé i na roky dva až tři. Předpovídat situaci 
na hypotečním trhu na  tak dlouho si netroufnou ani nej-
větší odborníci, do růstu, stagnace či poklesu sazeb bude 
jistě zasahovat mnoho faktorů, konečné rozhodnutí pak 
závisí na individuálním zvážení. 

„Určitě je však dobré zvážit i delší fixaci, banky nyní nabí-
zejí poměrně výhodné podmínky na sedm, osm i deset let, 
a získat tak jistotu neměnných nižších splátek na dlouho 
dopředu,“ dodává Pavel Bultas.
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JESTLI SE VÁM BLÍŽÍ FIXACE HYPOTÉKY, NEVÁHEJTE,  
ZAJISTIT SI SLUŠNOU SAZBU MŮŽETE HNED
Úrokové sazby hypoték pod dvě procenta již patří definitivně minulosti. Už jsme si pomalu zvykli 
na sice drobný, nicméně trvalý růst. Podle Fincentrum Hypoindexu se průměrná úroková sazba hypo-
ték pohybuje kolem 2,5 %, meziročně je to o půl procentního bodu více. A růst nejspíš nekončí, podle 
hypotečních odborníků by se mohla úroková sazba koncem roku nebezpečně přiblížit tříprocentní hra-
nici. Jak to bude, záleží také na četnosti a hodnotě zvyšování základních úrokových sazeb od České 
národní banky.

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

Zdroj: 

HYPOASISTENT s.r.o. 
Sokolovská 55 
186 00 Praha 8 
Česká republika

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

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


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

VŠ KOLEJE MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO – KOMÁROV, UL. LOMENÁ PENZION CIKHÁJ – MASARYKOVA UNIVERZITA

Stavebně technický stav dobrý, proběhla částečná rekonstrukce, 8 NP, vlastní kotelna, velikosti bytových jednotek 1+kk – 3+1, lodžie.
E-aukce dne 6. 9. 2018 od 10:00 hod. www.realcity.cz/rc/E3QZ

Kraj Vysočina, stavebně technický stav dobrý, všechny IS, 16 pokojů, kuchyň s jídelnou.
E-aukce dne 6. 9. 2018 od 13:00 hod. www.realcity.cz/rc/E3QY

Vyvolávací cena:  58 200 000 Kč Vyvolávací cena:  8 500 000 Kč

Kontakt: 776 806 022, matysova@prokonzulta.cz Kontakt: 776 806 022, matysova@prokonzulta.cz

Organizace a kompletní realizace veřejných dražeb

PROKONZULTA, a.s., Brno, Křenová 26, tel: 543 255 515, info@prokonzulta.cz, www.prokonzulta.cz

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

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

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

Okamžitá hotovost za Váš podíl.
Řešení i zadlužených nemovitostí.

Zavolejte nám k nezávazné konzultaci Vašeho případu!

SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY ODKUPUJEME 
A ZDARMA VYŘIZUJEME 

VEŠKERÉ PRÁVNÍ KROKY A ÚKONY.

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

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH
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pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

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

FREE VERZE

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

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY

A4_Grand Real City.indd   3 22.08.17   10:50



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

DOPORUČUJEME

Prodej velice atraktivního st. pozemku v klidné části města. CP 1 232 m2, 
šířka cca 10,5 m, délka cca 120 m. Na pozemku nyní stojí polořadový RD. 
Ihned VOLNÝ.

Prodej řadového, část. podsklepeného RD 3+1 a 2+1 nebo 6+1 s dvorem, 
studnou a udržovanou zahradou. Dům se nachází ve starší zástavbě. IS: 
všechny. CP 719m2. 

Prodej zavedeného, řadového, koncového penzionu s restauračním 
zařízením se dvěma nadzemními podlažími. CP 505 m2. Nemovitost 
prošla rekonstrukcí a přístavbou.

Pozemek Dům 5+2 Komerční objekt
ŠLAPANICE, VÁCLAVSKÁ ŠLAPANICE, JUNGMANNOVA MOKRÁ-HORÁKOV, MOKRÁ

www.realcity.cz/rc/E2HA www.realcity.cz/rc/E3RG www.realcity.cz/rc/E1XR

  3 650 000 Kč   5 700 000 Kč   5 750 000 Kč736 646 769 736 646 769 736 646 769
573653 569503 567833

EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

Pronájem kompletně zrekonstruovaných, kancelářských prostor v horní 
části nám. ve Slavkově, na ulici Husova. Prostory se nachází v 1.patře 
domu. CP je 100 m2. 

Prodej sam. stojící chaty v OV. Chata se nachází ve velice klidné okrajové 
zahrádkářské oblasti. IS: vl. studna, vytápění-tuhá paliva, WC suché. CP 
539 m2.

Pronájem zařízeného bytu 2,5 + 1 s terasou v patře RD.CP 75m2 + terasa 
8m2. Vlastní plynový kotel + karma na ohřev teplé vody. Sam. vstupy do 
pokojů. VOLNÉ.

Kanceláře Rekreační objekt Byt 2+1
SLAVKOV U BRNA BLANSKO BRNO, KR.POLE

www.realcity.cz/rc/E3RE www.realcity.cz/rc/E2YE www.realcity.cz/rc/E3RF

  15 000 Kč/měs.   470 000 Kč   8 000 Kč/měs.736 646 769 736 646 769 736 646 769
583523 579153 589693

GG

GG G

Koliště 55, Brno 602 00
gsm 736 646 769

Tel. 545 215 184
www.rkagil.cz
info@rkagil.cz
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Vlastníte podíl na nemovitosti, 
kterou však nemůžete užívat 
či z ní nemáte žádný zisk? Chcete 
prodat a nečekat na vyřešení 
spoluvlastnických sporů?

MÁME PRO VÁS
ŘEŠENÍ!
Okamžitá HOTOVOST za Váš podíl!
Řešení i zadlužených nemovitostí.

Zavolejte nám k nezávazné konzultaci Vašeho případu!

VYPLATÍME ZA VÁS!
 exekuce, dluhy, zástavy, dražby 
 najdeme vám náhradní bydlení

   100% právní dohled - seriózní jednání

 VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ 
  CENU NA TRHU

        OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
      !!! HOTOVOST DO 24 HOD !!!

Neexistuje případ, který bychom nedokázali vyřešit
Výkup spoluvlastnických podílů patří mezi nejkomplikovanější realitní případy. Ale my se ho přesto 
nebojíme. Nemáme totiž jediný důvod. 
Každému případu věnujeme tolik času a tolik úsilí, kolik jenom vyžaduje. Ať už byl podíl na 
nemovitosti získán dědictvím, darem nebo při majetkovém vyrovnání. Ať už jsou vztahy mezi vlastníky 
jakékoliv. Ať už je na některé podíly podaná exekuce nebo zástava…
Vždy si dokážeme poradit a najít řešení, které pro vás bude výhodné.
Stačí jen, když nás budete kontaktovat

Volejte 775 185 005 nebo zdarma 800 100 455

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH

http://tel:775185005
http://tel:800100455


VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH
Již řadu let se zabýváme realitními službami a naší specializací jsou i výkupy spoluvlastnických podílů na nemovitostech.
Komplikovaným případům se nechce nikdo příliš věnovat. Přesně takové jsou i spoluvlastnické podíly na nemovitostech. 
Často vyžadují mnoho času a úsilí k řešení. Realitní kancelář Brněnský zvonec - reality s.r.o. se však o podobné případy 
dokáže od A do Z postarat. Ať už jde o podíl na nemovitosti, získaný formou dědického řízení, majetkovým vyrovnáním 
při rozvodu či zcela jiným způsobem, podílové spoluvlastnictví někdy provází mnoho komplikací a svárů, ze kterých není 
snadné najít východisko. 
Naše společnost vykupuje jako jediná v  Brně spoluvlastnické podíly. Nabízíme tak možnost, jak se problému, který 
spoluvlastnický podíl často představuje, poměrně rychle a  elegantně zbavit. Výkup podílu na  nemovitosti není vůbec 
snadná záležitost. Více spoluvlastníků znesnadňuje například prodej či užívání nemovitosti nebo je na ostatní podíly uvalena 
exekuce, zástava, dražba či jiná omezení.

Brněnský zvonec - reality s.r.o. 
si zakládá na tom, aby byl  
právní servis komplexní 
a jednoduše perfektní. 
Ten zajišťuje dlouhodobě 
renomovaná kancelář 
pověstná svými bezchybnými 
a vyváženými smlouvami. 
Specializované dlouhodobě 
prověřené právní služby 
poskytované profesionálním 
a vstřícným způsobem zásadně 
přispívají k budování dobrého 
jména realitní kanceláře, a to 
zejména v dnešní době, kdy 
rostou nároky klientů na kvalitu 
služeb.

Spoluvlastnické podíly 
odkupujeme a zdarma 
vyřizujeme veškeré právní 
kroky. Za zmínku jistě stojí, 
že velkou pozornost věnuje 
realitní kancelář i nemovitostem 
s věcným břemenem. Tyto 
případy patří totiž k těm 
nejkomplikovanějším.

Znáte reálnou hodnotu svého spoluvlastnického podílu?
Obraťte se na nás o bezplatnou konzultaci.  

Zajistíme vám odhad vašeho podílu. 

Vložili jste své finanční prostředky do oprav nemovitosti, kterou ale 
nevyužíváte?
Z  vašich investic do  nemovitosti ve  spolupodílovém vlastnictví mnohdy 
značně těží ostatní spolumajitelé. Pokud nemovitost z  nějakého důvodu 
nechcete nebo nemůžete využívat, zcela jistě byste rádi své vložené 
finanční prostředky alespoň částečně dostali zpět. Sami ovšem nesmíte 
nijak a  o  ničem rozhodovat, aniž byste nepotřebovali souhlas ostatních 
spolupodílníků.

Nevidíte ze své situace žádné reálné východisko?
Pokud se nejste schopni dohodnout s ostatními spoluvlastníky na rozumném 
řešení, nemusí to ještě znamenat, že je vše ztraceno. Řešením v takovém 
případě bývá samotný prodej tohoto podílu.

Potřebujete svůj podíl na nemovitosti prodat, avšak spoluvlastníci jej 
nechtějí nebo nemohou odkoupit?
Spoluvlastníci mnohdy hřeší na  omezení daná podílovým vlastnictvím 
a  nejsou ochotni se jakkoli dohodnout na  řešení situace vůči ostatním. 
Avšak nikdo nemůže zakázat majiteli podílu na nemovitosti, aby ho prodal 
třetí osobě. 
V  roce 2018 bylo zpět zavedeno předkupní právo ke  spoluvlastnickému  
podílu na nemovitosti, což může značně komplikovat jejich obchodovatelnost. 
Pro naši realitní kancelář to není překážkou a  i  s  takovými úskalími si 
dokážeme poradit.



Tyto řádky jsou určeny zejména těm, kteří v blízké době 
mají v úmyslu prodat či koupit byt či rodinný dům  nebo 
budou uzavírat nájemní smlouvu, ať už jako pronajímatel, 
nebo nájemce.  Téměř každý, kdo se chystá prodat či pro-
najmout svoji nemovitost, nebo naopak hodlá byt či rodin-
ný dům koupit nebo si pronajmout, stojí před volbou, zda 
do takové akce jít ve spolupráci s realitní kanceláří nebo 
tzv. vlastními silami. Jste-li v této situaci a chcete mít pro 
vaše rozhodování více informací a argumentů, můžete se 
inspirovat  na  webových stránkách, které Asociace rea-
litních kanceláří České republiky připravila – viz na www.
realitybezrizika.org.

I. KOUPĚ/PRODEJ NEMOVITOSTi
V předchozím příspěvku jsme věnovali pozornost obchod-
ní transakci koupě/prodej bytu, zejména pak službám, 
které solidní realitní kancelář pro své klienty zajišťuje: tj. 
nábor, přípravu a realizaci  zakázky, včetně prohlídky ne-
movitostí. Nyní se soustředíme na další aspekty realitních 
obchodů:

Stanovení ceny
Správně stanovit cenu je klíčem k  úspěšné realizaci. Ať 
už se jedná o koupi, nebo prodej. Jestliže si někdo my-
slí, že stačí se podívat do  nabídky inzerované například 
na  realitních portálech, pak je na omylu. Jen realitní ma-
kléř, který se na  trhu pohybuje již více let, má za  sebou 
již více úspěšných realizací, má přístup k  cenovým ma-
pám, má kolem sebe tým kolegů, se kterými může cenu 

konzultovat, dokáže navrhnout reálnou cenu vzhledem 
k času a místu realizace. Na zkušené realitní kanceláře se 
o radu obracejí i znalci v oboru, protože jim pouhý výpo-
čet ke stanovení reálné tržní ceny nestačí… Myslíte si, že 
laik to zvládne lépe?

Smlouvy
České přísloví celkem výstižně praví: „Ševče, drž se svého 
kopyta.“ V případě smluv to platí dvojnásob.

Sepis smluv
V realitní kanceláři vám předloží návrh zprostředkovatel-
ské, resp. jí obdobné smlouvy. To je v pořádku. Dále však 
jen a pouze osoba příslušná je oprávněna k sepisu smluv. 

Kupní smlouvy
Zejména k sepsání kupní smlouvy vyžadujte oprávněnou 
osobu (advokáta, notáře apod.). Každá profesionální rea-
litní kancelář vám takového odborníka zajistí a vězte, že 
vzhledem k  pravidelné spolupráci s  ním, také za  výhod-
nější cenu, než by to bylo přímou právní dodávkou. 

Nájemní smlouvy
Střežte se také amatérskému sepisu nájemních, podná-
jemních či pachtovních smluv. Chyba vás může připravit 
o peníze, o řadu práv a hlavně o nervy…

Vzorové smlouvy
Důrazně varujeme před využíváním nejrůznějších vzorů 
smluv, které nejsou nikým garantovány. Na  internetu se 
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REALITY BEZ RIZIKA II. 
V čísle 7 tohoto časopisu byl uveřejněn náš příspěvek nazvaný „Reality bez rizika“.  V dnešním vydání 
navazujeme na tento text s doplněním informací pro ty, kteří se chystají prodat či koupit nemovitost, 
a  také se budeme věnovat problematice nájemních vztahů (v  obou případech půjde o  nemovitosti 
určené k bydlení).

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

Asociace realitních kanceláří 
České republiky

Asociace realitních kanceláří 
České republiky  je  profesní 
sdružení realitních makléřů, 
správců nemovitostí, 
dražebníků  a dalších 
profesionálů působících 
na trhu s nemovitostmi v České 
republice. Asociace byla 
založena v roce 1991 několika 
realitními kancelářemi z různých 
míst České republiky a v dnešní 
době čítá členská základna více 
než 300 realitních kanceláří 
z celé republiky.

Důvody, které vedly k založení 
asociace v roce 1991, byly tyto: 

-   sdružit podnikatele 
zabývající se stejnou profesí 
a prosazovat a ochraňovat 
zájmy realitních kanceláří 
(zejména v kontextu 
legislativním),

-   zajišťovat průběžné 
vzdělávání v oborech 
souvisejících s oblastí 
nemovitostí,

-   vytvořit sdružení, které by 
postupně svou činností 
získávalo autoritu v rámci naší 
republiky, včetně potřebných 
kontaktů na obdobné 
organizace v zahraničí.

Jedním ze stěžejních cílů ARK 
ČR je přispívat ke zlepšování 
podmínek při uskutečňování 
realitních obchodů (včetně 
správy nemovitostí), a to 
zejména prostřednictvím 
zákonné úpravy provozování 
realitní činnosti.

http://www.
http://www.realcity.cz/magazin
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to dnes různými vzory jen hemží a vypadá to, že se jedná 
o nejlevnější způsob, jak si smlouvu „samo“ zajistit. Pokud 
již sám o sobě VZOR není vadný, pak neodbornou úpra-
vou se vadným v  90 % stává. Škody za  takto ušetřené 
peníze jsou dalekosáhlé.

Daně
Realitní makléř není samozřejmě daňový poradce. Na dru-
hou stranu každý solidní makléř má základní povědomost 
a  upozorňuje své klienty na  ty daňové povinnosti, které 
z daného realitního obchodu pro ně vyplývají. Nejčastěji 
jde o daň z nabytí nemovitosti (v současné době platí ku-
pující), daň z nemovitosti nebo daň z příjmů.

Asociace realitních kanceláří České republiky každoroč-
ně vydává čtyřicetistránkovou publikaci s  názvem Daně 
a nemovitosti.

Proč je vydávána? Aby každý realitní makléř dokázal vy-
světlit svým klientům, jaké daňové povinnosti v souvislosti 
s nemovitostmi bude muset splnit, resp. plnit, aby se vy-
hnul finančním postihům spojeným s jejich neplněním. Aby 
se klient dokázal na tyto povinnosti předem připravit, aby 
svými povinnostmi nebyl zaskočen.

Proč každoročně? Budete se divit, ale předpisy týkající se 
daní se u nás takto mění… Není jich málo a v zásadních pří-
padech realitní makléř zajistí odbornou konzultaci s kvali-
fikovaným daňovým specialistou.

Garance
Garanci kvalitní služby zajistí vždy pouze správně vybra-
ný odborník. Ten, kdo chce mít proti sobě partnera, který 
je zosobněn reprezentantem firmy, chce mít individuální 
přístup se zajištěním komplexních služeb tzv. na klíč a vy-
žaduje jistou odpovědnost za  realizaci celého procesu, 
jde do kamenné realitky. Tam se svěří se svými požadavky 
a dostane nabídku služeb, které potřebuje nebo si z výčtu 
služeb vybere. Zpravidla pak má po celou dobu realizace 
transakce proti sobě konkrétní osobu s  konkrétní odpo-
vědností. Ta ho průběžně informuje o  vývoji, zajistí dle 
rozsahu zmocnění vše potřebné a klient si ve finále pouze 
počká na peníze či vyhledanou nemovitost.

Podle čeho by si lidé měli vybírat realitní kancelář?
Je to stejné jako u jakékoli jiné profese. Nejlepší je, pokud 
na firmu dostanete reference od spokojeného zákazníka. 
Hlavně nezaměňujte reference se všudy přítomnými re-
klamními poutači, či plachtami na  kdejakém nehlídaném 
zábradlí.

Vždy osobně navštivte realitní kancelář ve svém okolí. Za-
jímejte se o to, jak dlouho je na ta která kancelář na trhu. 
To nemusí vždy souviset s obchodní značkou, ptejte se, 
jaký rozsah služeb nabízí. Jakou cenu za ně zaplatíte.

Členství v  Asociaci realitních kanceláří ČR je dobrým 
doporučením, ale nezaměňujte jej se členstvím v  jiných 
spolcích. Pouze ARK ČR má již dnes nastaveny parametry 
členství tak, aby odpovídaly kritériím v připraveném návr-
hu zákona o realitním zprostředkování.

Patří k nim například povinné pojištění profesní odpověd-
nosti nebo například prokazování kvalifikace povinnou 
certifikací apod. Pouze členové ARK ČR jsou propojeni 
vnitřním systémem spolupráce MLS ARK.

Pojištění odpovědnosti
Platná česká legislativa (oproti zvyku ve většině ostatních 
zemí EU) nevyžaduje po  realitních kancelářích pojištění 
odpovědnosti.

Člen Asociace realitních kanceláří ČR však pojištěn na od-
povědnost za škody vyplývající z realitní činnosti být musí.  
To dává spotřebiteli jistotu náhrady škody, která může na-
stat v jakémkoli odborném působení, reality nevyjímaje.

II. NÁJEM/PRONÁJEM NEMOVITOSTI
Nevhodně, případně chybně sepsaná smlouva může mít 
neblahé důsledky pro obě strany.

Vznik nájmu
Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajíma-
tel přenechává nájemci za nájemné nemovitost do užívá-
ní, a  to na  dobu určitou nebo bez určení doby užívání. 
Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za  to, že smlouva 
o  nájmu byla uzavřena na  dobu neurčitou. Problematika 
nájmu bytu je v  českém právním řádu upravena občan-
ským zákoníkem, konkrétně ustanoveními § 2235 a násl. 
V podstatě se jedná o speciální úpravu obecné smlouvy 
o nájmu.

Práva a povinnosti stran
Jako příklad lze uvést, že majitel, resp. pronajímatel má 
povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, 
nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen.

Tzv. „drobné opravy“ v  bytě související s  jeho užíváním 
a náklady spojené s běžnou údržbou většinou hradí ná-
jemce. Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce pro-
vádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě, 
a to ani na vlastní náklady. V případě porušení této povin-
nosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce 
provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.

Doba pronájmu
Nájem bytu může zaniknout písemnou dohodou mezi pro-
najímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V pří-
padě, že nájem bytu byl sjednán na určitou dobu, skončí 
samozřejmě také uplynutím této doby. Výpověď vyžaduje 
písemnou formu a musí být druhé straně doručena. Výpo-
vědní doba je obecně tříměsíční, ale zákon připouští vý-
pověď i bez výpovědní doby v případě, že nájemce poruší 
svou povinnost „zvlášť závažným způsobem“.

Slušný nájemník
Největším problémem majitele – pronajímatele – bytu, 
bývá vybrat si „slušného“ nájemníka. Na první pohled so-
lidní osoba se může změnit v  kupu problémů dříve, než 
bychom se nadáli… Prověřit budoucího nájemníka není nic 
snadného. Vězte, že čím déle se problematikou zajímáte, 
tím více zjišťujete, že na  první pohled to není prakticky 
možné. Ano, pocity mohou napovědět, ale zdaleka nejsou 
vším. Zde platí více než jinde pravidlo důvěřuj, ale prově-
řuj… Umíte to?

Kompetence k bydlení
Tzv. kompetentnost nájemníka spočívá zejména v  tom, 
zda je schopen pravidelně platit nájemné a poplatky spo-
jené se službami a odběrem energií. Majetek musí umět 
a chtít užívat s péčí řádného hospodáře, tzn. nedevasto-
vat váš majetek jenom proto, že si myslí, že platí dost, ale 
včas informovat pronajímatele, pokud by hrozilo jakékoli 
riziko z prodlení v případě nějaké závady, která se v sou-
vislosti s pronajatým bytem ukázala.   Nájemce nesmí rušit 
ostatní uživatele domu, protože tím způsobí komplikace 
nakonec hlavně pronajímateli.

Na správce můžete přenést většinu rizik  
s pronájmem bytu spojených
Pokud chcete ušetřit svůj čas i nervy, můžete správu pro-
najímaného bytu svěřit profesionálům.  S vaším pověřením 
dokáže správně vybraný správce i bez vaší asistence ře-
šit v podstatě vše, co nájemní vztah obnáší. Od vyhledání 
vhodného, kompetentního nájemníka přes vybírání nájem-
ného včetně zajištění minimalizace jeho výpadku po běž-
nou údržbu, opravy a veškerý styk s úřady či dodavateli 
služeb a energií.

Garantovaný nájem
Některé správní firmy dokonce nabízejí službu „garanto-
vaný nájem“. Podstatou je, že kromě obvyklých služeb 
vám zaručí sjednaný pravidelný měsíční příjem z bytu, a to 
i v případě, že je nemovitost neobsazená či uživatelé (v ta-
kovém případě – podnájemníci) neplatí. Výhodou také je, 
že po  ukončení nájmu máte garantované předání bytu 
v perfektním stavu.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

Vícedenní kurzy:

Obchodník s realitami  
– rekvalifikační kurz  
– nejbližší termín kurzu  
od 24. 9. 2018

Příprava na zkoušku  
odborné způsobilosti

Výkon správy nemovitostí

Anglická komunikace  
pro realitní makléře

Jednodenní semináře:

Nájem bytu  
a nebytových prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty realitní činnosti

Prodej nemovitostí v exekuci  
a insolvenci

Praktické tréninky:

Fotografování

Videoprohlídky

HOME STAGING

Komunikace

Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI 

pro obor Obchodník s realitami 
(dle zákona 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny  
realitní makléře:

Dokažte vašim klientům vaši 
profesionalitu i Osvědčením 
o odborné způsobilosti.

Jsme autorizovaná osoba 
(na základě rozhodnutí MMR 
ČR)  oprávněná pořádat tyto 
zkoušky a vydávat osvědčení 
se státním znakem České 
republiky.

Bližší informace  
na www.arkcr.cz.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS
generální sekretář 
Asociace realitních  
kanceláří ČR

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.arkcr.cz.


TEXTOVÁ INZERCE
PRONÁJMY

ROUSÍNOV, SUŠILOVO NÁMĚSTÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3RJ
Pronájem zrekonstruovaného, část. zařízeného cihl.
bytu 1+kk se 3 komorami. Byt se nachází v podkroví (
ve 2.patře ). CP 30 m². Byt je ihned VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

6 500 Kč/měs.

KŘENOVICE, PALACKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3N3
Pronájem zařízeného, kompletně a vkusně zrekon-
struovaného cihl. bytu 2+kk se sklepem. CP 43 m²
+ sklep. Patro 1/2. Vlastní plynový kotel, vč. ohřevu
teplé vody.
RK Agil tel.: 736 646 769

9 000 Kč/měs.

ŽIDENICE, NOPOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3RI
Pronájem částečně zařízeného, cihlového bytu
3+kk o celkové ploše 60 m². Byt se nachází v
přízemí domu s možností využití předzahrádky.
VOLNÉ od 1.9.2018.
RK Agil tel.: 736 646 769

13 000 Kč/měs.

BŘENKOVA, BRNO-ČERNÁ POLE
www.realcity.cz/rc/E3RN

Pronájem lux. novostavby 2+kk, CP 55 m², 4. NP
cihl. domu.Neprůch. pokoje. Dřevěné podlahy, dveře
Sapeli, dřevěná eurookna, venkov. žaluzie. Od 1. 9.
2018.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

13 500 Kč/měs.

RUDIŠOVA, BRNO - MASARYKOVA ČTVRŤ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3RO
Pronájem nadstan. zrekon. bytu 3+kk s balkonem a
sklepem 7 m². CP 54 m². 3.patro bez výtahu. Byt
vybaven nábytekem i spotřebiči. Vyhledávaná atrak-
tivní lokalita!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

14 000 Kč/měs.

TOLSTÉHO, BRNO - ŽABOVŘESKY
www.realcity.cz/rc/DLFK

Pronájem nadstandarně zrekonstruovaného 3+kk s
balkonem 3.NP v RD. Vkusně zařízen, lze dovyba-
vit. Možnost garáže před domem. Atraktivní lokalita,
klidná ulice.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

19 500 Kč/měs.

MAJDALENKY, BRNO - LESNÁ
www.realcity.cz/rc/E3Q4

Krásný prostorný byt 3+kk o CP 98 m² +13 m² terasa
ve vyhledávané lokalitě Brno - Lesná. Byt kompletně
a vkusně zařízen Možnost garážového stání v domě.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

21 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BYT 1+KK, 22 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3QT
Forest Home - unikátní projekt zdravého bydlení
u Brněnské přehrady s kvalitní dostupností MHD.
Byt je prosvětlený a má výhled do zeleně okolního
lesa.
www.sovareality.cz tel.: 777 259 000

1 547 000 Kč

BYT 2+KK, 44 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R1
Forest Home - unikátní projekt zdravého bydlení u
Brněnské přehrady s kvalitní dostupností MHD. Byt
je prosvětlený amá výhled do zeleně okolního lesa
www.sovareality.cz tel.: 777 259 000

3 208 000 Kč

UL. NERUDOVA, BRNO-STŘED
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3PK
Převod prost. atyp. cihlového DB 1+1 ve zvýš. přízemí
s okamž. převodem do OV.CP 42 m²+30 m² galerie,
sklepní kóje.Orientace do vnitrobloku.Vyhledávaná
lokalita!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

3 300 000 Kč

BRNO - VENKOV

MODŘICE, SOKOLSKÁ
www.realcity.cz/rc/E3RH

Pronájem řadové garáže bez elektrické energie
o celkové ploše 19 m². Žádaná lokalita. Garáž je
ihned VOLNÁ.
RK Agil tel.: 736 646 769

1 300 Kč/měs.

PRODEJ BYTŮ V IVANČICÍCH
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3QP
Prodej bytů 1+kk až 4+kk v novostavbě, balkony,
zahrady, parkování a sklepy v ceně, OV, výtah, dok.
2019, oblast Boží hora.
BRAVIS REALITY, s. r. o. tel.: 775 580 010

od 1 940 000 Kč

PRODEJ BYTŮ A OBCH. PROSTOR V
TIŠNOVĚ

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3QR

Prodej nadstandard. bytů 2+kk až 4+kk v no-
vostavbě, balkony, parkování a sklepy v ceně, OV,
výtah, v blízkosti centra, dok. 2019
BRAVIS REALITY, s. r. o. tel.: 775 580 010

od 3 330 000 Kč

PRODEJ RD CHUDČICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3QO
Prodej nového nadstand. RD 5+kk, bazén, dvoj-
garáž, terasy, vzrostlá zahrada, pozemek 1.161 m²,
vlastní studna, zabezpečovací systém.
BRAVIS REALITY, s. r. o. tel.: 775 580 010

12 690 000 Kč

POZEMKY

POZEMEK BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/E2VQ

Pozemek o CP 1 396 m², Nyní vedený jako trvalý
trávní porost, v blízkém okolí jsou stavební po-
zemky, rovina přecházející v mírný svah, začáteční
ul. šíře 44 m.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

1 000 Kč/m²

SYROVICE, OKRES BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/CN7R

Poslední 3 st.. pozemky od 667-793 m². V ceně IS,
komunikace a veřejné osvětlení. IS již dokončeny a
zkolaudovány. Cena vč. DPH, neplatíte provizi RK!
K JEDNÁNÍ!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 100 Kč/m²

STŘELICE, OKRES BRNO - VENKOV
www.realcity.cz/rc/E25S

Prodej pozemku v rekreační lokalitě CP 2138 m²,
7 m široký. Elektřina je u pozemku (zatím bez pří-
pojky), vodu nutno řešit individuálně. Množství ovoc-
ných stromů.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

490 000 Kč

KOMERCE

BRNO, HERŠPICKÁ
Třída C

www.realcity.cz/rc/DZJJ
Pronájem velice zajímavých 2 kancelářských prostor,
v budově M-Paláce v 11. patře. Každá z kanceláří má
24 m². Na patře je WC ženy, WC muži a vybavená
kuchyňka.
RK Agil tel.: 736 646 769

320 Kč/m²/měs.

BRNO, ŽIDENICE - ŽIVOTSKÉHO
Třída C

www.realcity.cz/rc/DVQB
Pronájem kancelářského, nezařízeného prostoru ve
2. patře v nově postaveném komplexu v žádané lo-
kalitě. CP 294 m². Kompletně rozvedena PC síť, opt.
kabel, alarm.
RK Agil tel.: 736 646 769

1 900 Kč/m²/rok

KRKOŠKOVA, BRNO - ČERNÁ POLE
Třída G

www.realcity.cz/rc/DULC
Pronájem obchodního prostoru v cihl. domě. CP 17
m², 1.NP s výlohou do ulice. Zastávka MHD 2min.
od domu. Parkování před domem. Atraktivní lokalita.
Volné ihned.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 000 Kč/měs.

TUŘANY, IVANOVICKÉ NÁMĚSTÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E1CM
Pronájem velice zajímavých kompletně zrekonstru-
ovaných, nezařízených obchodních – kancelářských
prostor o CP 27 m² s parkovacími místy. Prostory jsou
VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

6 000 Kč/měs.

IVANČICE, OSLAVANSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E2YX
Pronájem obchodního-kancelářského prostoru o CP
86m². Prostory se skládájí ze 3místností a nachází se
naproti ZŠ a gymnázia, 200m od OC Tesco a 250m
od náměstí
RK Agil tel.: 736 646 769

6 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE
Třída G

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

9 000 Kč/měs.

ROUSÍNOV, SUŠILOVO NÁMĚSTÍ
Třída G

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

10 000 Kč/měs.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY72
Pronájem celého patra, CP 117 m² + terasa 63 m²,
hist. objekt, možnost parkování, zahrada za budovou.
Dobrá dostupnost na dálnice. Cena 300Kč/m2/rok.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

19 200 Kč/měs.

ČESKÁ U BRNA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E2YF
Pronájem komerčního objektu ( výrobního – sklado-
vacího prostoru ), v uzavřeném areálu na ulici ve
směru Brno - Kuřim. CP cca 360 m², délka 20 m, šířky
18 m.
RK Agil tel.: 736 646 769

25 000 Kč/měs.

RUPRECHTOV, OKRES VYŠKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3RM
Prodej výrob. a sklad. budov a pozemků vč. RD v cen-
tru obce, u hl. silnice Vyškov. CP 2352 m².Vhodné k
přestavbě na byty/bydlení/ubytování spojené s pod-
nikáním.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

3 990 000 Kč
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

INVESTIČNÍ OBJEKT V CENTRU BRNA
Třída C

www.realcity.cz/rc/E3QV
8 bytových jednotek v nově realizovaném rezi-
denčním areálu s klidným vnitroblokem a recepcí
na ul. Cejl, celková plocha 493 m², vhodné i pro
Airbnb, Booking ap.
www.sovareality.cz tel.: 777 259 000

30 000 000 Kč

POPTÁVKA

MÁTE NEMOVITOST,KTEROU CHCETE
PRODAT?

www.realcity.cz/rc/E3Q8
Největší prioritou a odměnou jsou pro nás spoko-
jení klienti. Svěřte svoji nemovitost profesionálům.
Prodáváme RYCHLE, VÝHODNĚ a BEZPEČNĚ.
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 800 536 536
informace v RK

RD BRNO – STARÝ LÍSKOVEC, UL. ČERMÁKOVA 19
ARENA plus s.r.o. 

činí jménem společnosti KONREO v.o.s.,
oznámení o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku:

čímž činí výzvu neurčitým osobám k podávání nabídek na koupi:

a) pozemku s par. č. 576/1, 
b) pozemku s par. č. 576/3 a 
c)  pozemku s par. č. 576/5, jehož součástí je stavba rodinného 

domu s č. p. 719, 
to vše v katastrálním území Starý Lískovec, obec Brno, okres 
Brno-město (dále společně jen „Nemovitosti“).

Minimální kupní cena za nemovitost činí 12.500.000,- Kč.

Na internetových stránkách www.arenaplus.cz nebo v sídle spo-
lečnosti ARENA plus s.r.o. , Františky Stránecké 10, Brno 602 00 
lze získat memorandum s dalšími informacemi a podmínkami 
k předložení nabídky. 

Nejzazší termín pro předložení nabídky je 14. 12. 2018 do 12:00 
hod. Pro okamžik učinění předložení cenové nabídky je rozhodu-
jící doručení na adresu sídla společnosti ARENA plus s.r.o. Před-
ložení cenové nabídky lze učinit osobně, kurýrem nebo poštou 
formou listovní zásilky dodávané do vlastních rukou s doručen-
kou. Nabídka ve formě řádně zapečetěné obálky bude označena 
heslem: „Brno, Čermákova 19 – NEOTVÍRAT“

Prohlídky nemovitosti zajišťuje společnost ARENA plus s.r.o., 
po telefonické dohodě, příp. emailové dohodě. 

Kontaktní osoba: Renata Andrlíková, tel.: 734 311 711, email: andrlikova@arenaplus.cz

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

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

dohodou

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DX6T

Starší paní hledá ke koupi byt k nastěhování v bližším
okolí centra Brna.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

dohodou

HLEDÁME RD BRNO VENKOV
www.realcity.cz/rc/DX6U

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

dohodou

HLEDÁME BYT 2-3+1 V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DX6V

Pro rodinu s dítětem hledáme byt 2-3+1, pop.ř 3+kk,
v hezké lokalitě Brna.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

HLEDÁME POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DX6X

Hledáme pozemek k výstavbě RD v okolí Brna do 20
km.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

informace v RK

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

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

dohodou

HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DX9D

Pro naše investory hledáme malé byty na prodej k
následnému pronájmu, a to na území celého Brna.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT
NEMOVITOST?

www.realcity.cz/rc/E2VK
Uděláme pro Vás více než konkurence! Přesvědčte
se a neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás s
více než dvanáctiletou zkušeností.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E2VL

Hledáme pro konkrétní rodiny byty v lokalitě Brno-
střed a blízké okolí - Veveří, Černá Pole, Královo
Pole, Žabovřesky, Štýřice.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

    H
LEDÁTE

BYT ČI D
ŮM?

   S NÁMI
NAJDETE!
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IVANOVICE NA HANÉ
www.realcity.cz/rc/E3XU

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 608 700 962
1 050 000 Kč

PRÁČE
www.realcity.cz/rc/E3XX

Byt, 2+1, 64 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 220 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E2IH

Byt, 2+1, 62 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 200 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E3XY

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 774 145 692
1 290 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E3XV

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 200 000 Kč

VESELÍ NAD MORAVOU
www.realcity.cz/rc/E3XZ

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 330 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E2IQ

Byt, 2+1, 55 m², tř. B
RK STING

tel.: 800 103 010
1 349 000 Kč

KYJOV
www.realcity.cz/rc/E3Y3

Byt, 2+1, 63 m², tř. G
VIAHOME s.r.o.

tel.: 777 358 538
1 450 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E3Y1

Byt, 2+kk, 40 m², tř. B
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 390 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E2IN

Byt, 2+1, 58 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 450 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E3Y2

Byt, 2+1, 40 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 400 000 Kč

VESELÍ NAD MORAVOU
www.realcity.cz/rc/E3Y4

Byt, 2+1, 59 m², tř. C
VIAHOME s.r.o.

tel.: 777 358 538
1 460 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2IR

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 500 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E2IV

Byt, 2+1, 60 m²
ESKO-MAX, s.r.o.

tel.: 775 116 228
1 600 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E3Y5

Byt, 2+1, 52 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 550 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E3Y7

Byt, 2+1, 76 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 650 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E3Y6

Byt, 2+1, 55 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
1 600 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E3Y8

Byt, 2+1, 76 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
1 650 000 Kč

VESELÍ NAD MORAVOU
www.realcity.cz/rc/E3Y9

Byt, 2+kk, 56 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 734 358 582
1 670 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E3YC

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 790 000 Kč

DOLNÍ KOUNICE
www.realcity.cz/rc/E3YA

Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 690 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E2J3

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 790 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E3YB

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
VITOM reality, v. o. s.

tel.: 732 762 627
1 699 000 Kč

KUNŠTÁT
www.realcity.cz/rc/E3YD

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 800 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E3YI

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 079 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2J5

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Unicareal s. r. o.

tel.: 739 085 315
2 133 300 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E1O5

Byt, 2+kk, 58 m²
ESKO-MAX, s.r.o.

tel.: 775 116 228
2 099 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E3YK

Byt, 2+1, 57 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 194 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E3YJ

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
2 100 000 Kč

POHOŘELICE
www.realcity.cz/rc/E3YL

Byt, 2+1, 52 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 200 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E3YE

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
VIAHOME s.r.o.

tel.: 777 358 538
1 860 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E3YG

Byt, 2+1, 49 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 990 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E3YF

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 777 922 731
1 900 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E3YH

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 000 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1O1

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

tel.: 731 461 876
1 972 600 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E1Y9

Byt, 2+kk, 54 m², tř. G
Unicareal s. r. o.

tel.: 739 085 315
2 064 600 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk - 2+1
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http://www.realcity.cz/rc/E3XY
http://www.realcity.cz/rc/E3XV
http://www.realcity.cz/rc/E3XZ
http://www.realcity.cz/rc/E2IQ
http://www.realcity.cz/rc/E3Y3
http://www.realcity.cz/rc/E3Y1
http://www.realcity.cz/rc/E2IN
http://www.realcity.cz/rc/E3Y2
http://www.realcity.cz/rc/E3Y4
http://www.realcity.cz/rc/E2IR
http://www.realcity.cz/rc/E2IV
http://www.realcity.cz/rc/E3Y5
http://www.realcity.cz/rc/E3Y7
http://www.realcity.cz/rc/E3Y6
http://www.realcity.cz/rc/E3Y8
http://www.realcity.cz/rc/E3Y9
http://www.realcity.cz/rc/E3YC
http://www.realcity.cz/rc/E3YA
http://www.realcity.cz/rc/E2J3
http://www.realcity.cz/rc/E3YB
http://www.realcity.cz/rc/E3YD
http://www.realcity.cz/rc/E3YI
http://www.realcity.cz/rc/E2J5
http://www.realcity.cz/rc/E1O5
http://www.realcity.cz/rc/E3YK
http://www.realcity.cz/rc/E3YJ
http://www.realcity.cz/rc/E3YL
http://www.realcity.cz/rc/E3YE
http://www.realcity.cz/rc/E3YG
http://www.realcity.cz/rc/E3YF
http://www.realcity.cz/rc/E3YH
http://www.realcity.cz/rc/E1O1
http://www.realcity.cz/rc/E1Y9
http://www.realcity.cz
http://tel:608700962
http://tel:800775577
http://tel:800775577
http://tel:774145692
http://tel:800103010
http://tel:720212303
http://tel:800103010
http://tel:777358538
http://tel:720212303
http://tel:800103010
http://tel:800100446
http://tel:777358538
http://tel:800103010
http://tel:775116228
http://tel:800100446
http://tel:774110007
http://tel:734216920
http://tel:733130768
http://tel:734358582
http://tel:720212303
http://tel:800100446
http://tel:800100164
http://tel:732762627
http://tel:720212303
http://tel:800100446
http://tel:739085315
http://tel:775116228
http://tel:774110007
http://tel:800050243
http://tel:774110007
http://tel:777358538
http://tel:800100164
http://tel:777922731
http://tel:800100446
http://tel:731461876
http://tel:739085315
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HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E3YM

Byt, 2+kk, 75 m², tř. G
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 461 876
2 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3YO

Byt, 2+kk, 43 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 450
2 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E2J7

Byt, 2+kk, 37 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 541
2 250 000 Kč

OSLAVANY
www.realcity.cz/rc/DZXL

Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
Winning Estate Beta

tel.: 727 913 210
2 312 000 Kč

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E3YN

Byt, 2+1, 58 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 290 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E3YP

Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
Home 4 People

tel.: 777 949 122
2 443 980 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E3YQ

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

tel.: 734 216 920
2 450 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3YS

Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
2 525 400 Kč

TROUBSKO
www.realcity.cz/rc/E3YR

Byt, 2+kk, 47 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 608 125 185
2 479 400 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E2YD

Byt, 2+1, 55 m², tř. D
RK Agil

tel.: 736 646 769
2 570 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E3CC

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 908 347
2 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3YT

Byt, 2+kk, 32 m², tř. G
TD REAL s.r.o.

tel.: 774 444 101
2 580 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E3YU

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

tel.: 775 580 072
2 590 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E2JA

Byt, 2+kk, 68 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3YV

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
RK Agil

tel.: 736 646 769
2 590 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DVQ9

Byt, 2+1, 42 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
2 600 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E3YX

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 590 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E238

Byt, 2+kk, 53 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 633 803
2 634 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E3YY

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

tel.: 775 580 010
2 640 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3Z2

Byt, 2+kk, tř. G
BÍLÝ-REALITY

tel.: 602 521 766
2 790 000 Kč

ŽIDLOCHOVICE
www.realcity.cz/rc/E3YZ

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3Z3

Byt, 2+1, 66 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
2 790 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3Z1

Byt, 2+kk, 47 m², tř. B
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
2 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E243

Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 736 473 704
2 840 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3Z8

Byt, 2+kk, 77 m², tř. G
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
4 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZGR

Byt, 2+kk, 80 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 739 485 178
4 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E2P9

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 736 151 675
4 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3ZA

Byt, 2+kk, 64 m², tř. B
metr2 reality s. r. o.

tel.: 725 325 125
5 165 160 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3Z9

Byt, 2+kk, 63 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
4 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3ZB

Byt, 2+kk, 119 m², tř. D
REAL- TREUHAND REALITY

tel.: 731 125 516
9 890 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3Z4

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
ATTIKO s.r.o.

tel.: 605 299 899
2 870 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3Z6

Byt, 2+kk, 50 m²
A-KING REALITY s.r.o.

tel.: 736 681 019
informace v RK

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3Z5

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 775 334 870
3 150 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3Z7

Byt, 2+1, 74 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 778 544 778
4 400 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3R1

Byt, 2+kk, 44 m², tř. B
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
informace v RK

BRNO
www.realcity.cz/rc/E2JP

Byt, 2+kk, 72 m², tř. B
ATTIKO s.r.o.

tel.: 605 299 899
4 490 000 Kč

50 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz 

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

http://www.realcity.cz/rc/E3YM
http://www.realcity.cz/rc/E3YO
http://www.realcity.cz/rc/E2J7
http://www.realcity.cz/rc/DZXL
http://www.realcity.cz/rc/E3YN
http://www.realcity.cz/rc/E3YP
http://www.realcity.cz/rc/E3YQ
http://www.realcity.cz/rc/E3YS
http://www.realcity.cz/rc/E3YR
http://www.realcity.cz/rc/E2YD
http://www.realcity.cz/rc/E3CC
http://www.realcity.cz/rc/E3YT
http://www.realcity.cz/rc/E3YU
http://www.realcity.cz/rc/E2JA
http://www.realcity.cz/rc/E3YV
http://www.realcity.cz/rc/DVQ9
http://www.realcity.cz/rc/E3YX
http://www.realcity.cz/rc/E238
http://www.realcity.cz/rc/E3YY
http://www.realcity.cz/rc/E3Z2
http://www.realcity.cz/rc/E3YZ
http://www.realcity.cz/rc/E3Z3
http://www.realcity.cz/rc/E3Z1
http://www.realcity.cz/rc/E243
http://www.realcity.cz/rc/E3Z8
http://www.realcity.cz/rc/DZGR
http://www.realcity.cz/rc/E2P9
http://www.realcity.cz/rc/E3ZA
http://www.realcity.cz/rc/E3Z9
http://www.realcity.cz/rc/E3ZB
http://www.realcity.cz/rc/E3Z4
http://www.realcity.cz/rc/E3Z6
http://www.realcity.cz/rc/E3Z5
http://www.realcity.cz/rc/E3Z7
http://www.realcity.cz/rc/E3R1
http://www.realcity.cz/rc/E2JP
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:731461876
http://tel:734799450
http://tel:775674541
http://tel:727913210
http://tel:774110007
http://tel:777949122
http://tel:734216920
http://tel:727884968
http://tel:608125185
http://tel:736646769
http://tel:737908347
http://tel:774444101
http://tel:775580072
http://tel:800100164
http://tel:736646769
http://tel:734216920
http://tel:800100164
http://tel:739633803
http://tel:775580010
http://tel:602521766
http://tel:800100164
http://tel:606589561
http://tel:608645164
http://tel:736473704
http://tel:733525123
http://tel:739485178
http://tel:736151675
http://tel:725325125
http://tel:774110007
http://tel:731125516
http://tel:605299899
http://tel:736681019
http://tel:775334870
http://tel:778544778
http://tel:777259000
http://tel:605299899


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

www.realnovostavby.cz  .

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 10 od 16. 8. do 2. 9. 2018

http://www.realnovostavby.cz


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

www.rezidence-oslavany.cz

Krásné bydlení u řeky

www.rezidence-oslavany.cz
Máte zájem o byt? Ozvěte se nám! +420 727 913 210, +420 725 905 844

             Budova velmi úsporná            ■ Vnitřní i venkovní 
   parkovací stání

PRODEJ PŘÍMO OD DEVELOPERA
info@rezidence-oslavany.cz

Investice, která se vyplatí

REZIDENCE U ZÁMKU
NOVÉ BYTY V OSLAVANECH U BRNA

Využijte neopakovatelnou příležitost moderního bydlení v úzkém 
spojení s přírodou. Projekt Rezidence u zámku nabízí byty 1+kk až 4+kk 
s rozlohou od 39 m  do 118 m   u řeky Oslavy. 22

BRNO

OSLAVANY

O PROJEKTU
Rezidence u zámku, je nový moderní bytový komplex vsazený 
do klidného městečka Oslavany vzdáleného 25 km od Brna. 
Je atraktivní svým vzhledem i tvarem. Spojuje část města s přilehlým 
zámkem a okolní hezkou přírodou. I na to přihlížela architektonická 
kancelář Maura, která celý komplex navrhovala. Každý byt má balkon 
nebo terasu se zahrádkou (zahrádky o rozměrech 18-142 m ), na které 
vstupujete z obytné části a rovnou tak můžete vnímat okolní přírodu 
a klid malého města. Dispoziční řešení bytů ve 4. patře uspokojí 
i potřeby náročného zájemce. Celý dům je bezbariérový a má výtah, 
takže je vhodný i pro rodiny s dětmi a seniory. 
Již od ledna 2018 si můžete začít vybírat z připravených standardů, 
jakou barvu budou mít vaše podlahy, interiérové dveře, obklady 
a dlažby tak, aby odpovídal vašim představám.

             Budova velmi úsporná            

Ceny začínají už od 1 883 000 Kč
Předpokládaný termín dokončení 
březen 2019.

2

27

http://www.realnovostavby.cz
http://www.rezidence-oslavany.cz
http://tel:+420727913210
http://tel:+420725905844
http://mailto:info@rezidence-oslavany.cz
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Při stavbě domu by se pak 

mělo konečně dbát na to, 

jak bude jeho vnitřní klima 

dlouhodobě ovlivňovat naše 

zdraví.

SYNDROM NEMOCNÝCH BUDOV. O CO JDE?
Zní to trochu jako vtip, ale není. Existuje řada špatně navržených domů a přesně v takových přichází 
o zdraví až dvě třetiny obyvatel. Týká se vás to?

Nemocné budovy jsou takové budovy, které jsou buď špatně navržené, nedomyšlené, postavené 
na nevhodných místech apod. Je to poměrně velký problém, který ohrožuje zdraví mnoha lidí. Na prv-
ní pohled nemusíte vůbec tušit, že žijete v „nemocném domě”. Stavby totiž v řadě takových případů 
vypadají na pohled velmi dobře, moderně, mají velmi kreativní tvary. Bohužel však na člověka, který 
v nich žije nebo pracuje, stavitelé mnohokráte nemysleli. 

Když nejdou otevřít okna,  

je třeba vlhčit

Pokud u vás v práci nejdou 

otevřít okna, je třeba suchý 

vzduch vlhčit. Ne vždy na to 

stačí stávající vzduchotechnika. 

Ne každému je také klimatizace 

příjemná a organismus na ni 

reaguje různě. Pokud se přístroj 

řádně neudržuje, roznáší 

bakterie a plísně. A je tu zase 

problém. Doplatí na to zejména 

ti citlivější z nás.

Jak zmírnit  

nepříjemné dopady

Už je asi jasné, že náš 

organismus v uzavřených 

budovách trpí. Nejjednodušší 

cesta, jak se tomu vyhnout, 

je dělat si pauzy a chodit se 

v rámci pracovní doby projít 

na čerstvý vzduch. Jednoduše 

vyjít před dům a od „nemocné 

budovy“ si odpočinout. 

Jaké by měly být  

ideální podmínky?

Ideální mikroklima pro fyzickou 

a duševní pohodu by měla 

zajistit teplota kolem 20 stupňů 

Celsia. Vlhkost by se měla 

pohybovat v rozmezí 45 až 

55 %.

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

Syndrom SBS. Strašák moderní doby
Jde o potíže známé pod odborným názvem syndrom ne-
mocných budov či pod původním anglickým Sickbuilding 
syndrome (SBS). Označení vychází z chorob, kterými trpí 
ti, kdo v  takových budovách bydlí nebo pobývají del-
ší dobu. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace 
z roku 1984 trpělo zdravotními problémy spojenými s SBS 
v  USA a  evropských zemích přes 30 procent obyvatel. 
O osmnáct let později to bylo dvakrát tolik. Myslíte si, že 
nás se to netýká? Tak to jste na omylu.

Kdy a jak vzniká SBS?
Stavební styl, který k  syndromu vede, se k  nám dostal 
s jistým zpožděním, proto je zatím případů méně než jin-
de na  světě, ale existuje reálný předpoklad, že případů 
SBS bude přibývat. Velký předpoklad je i u renovovaných 
starých budov, kterých je na  území ČR hojně. Plísně. To 
je hlavní riziko. Jestliže se stavba např. zateplí a vymění 
se u  ní okna, může vzniknout dokonale uzavřená budo-
va. Pokud je nevětraná, nemá žádný přívod čerstvého 
vzduchu, začne se zde tvořit vlhko, které přispívá k tvorbě 
plísní, které se mají tendenci množit. Poměrně alarmují-
cí jsou v tomto ohledu statistiky Státního fondu životního 

prostředí. Ty upozorňují na  fakt, že problém se týká 3/4 
škol, zdravotnických zařízení, pečovatelských domů i kan-
celáří. Výjimkou však nejsou ani naše domovy nebo ná-
kupní centra. Vlivem špatného mikroklimatu v  budovách 
syndromem nezdravých budov u nás trpí dva lidé ze tří. 
A to je opravdu vážné.

Jak rozpoznat nemocnou budov?
SBS může vzniknout všude, kde se špatně větrá. Jde 
samozřejmě o  budovy zcela uzavřené, bez oken i  pro-
sklených ploch. Ale ne primárně. Problém může způsobit 
cokoli, co je v budovách navrženo špatně, co nefunguje 
nebo co lidé špatně snášejí. 

Nejde tedy pouze o špatné větrání, ale např. i škodliviny 
v průmyslu nebo prašnost. Do této skupiny se řadí i domy 
postavené z  nebezpečných materiálů, jako je azbest. 
V  novostavbách jsou problémem lepidla, ředidla a  další 
látky, které jsou ve vzduchu díky stavbě samotné. Setká-
váme se pravidelně i s  tím, že v nově navržených budo-
vách nelze otevřít okno a vyvětrat. Okna v nich totiž vůbec 
nejsou, jsou zde pouze skleněné tabule. Pokud tu okna 
jsou, nejdou otevřít. Vše obstarává klimatizace. Nedejbo-
že, aby selhala.

http://www.realcity.cz/magazin


Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

www.realcity.cz/rc/E3R3

www.realcity.cz/rc/E3BD

BRNO, UL. FILLOVA

5 490 000 KČ

BRNO-ŽIDENICE

Prodej slunné novostavby 3+kk UP 96 m2 s terasou 16 m2, orientace J/Z, 
hotová kuchyně se spotřebiči a plovoucí podlahy, volný výhled na celé 
Brno, Špilberk i Petrov. Uvedená cena je konečná včetně provize a daně.

G

B

C

B

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

Brno, ul. Skopalíkova
Prodej útulného bytu o dispozici 2+kk. CP bytu je 52 m2

+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba na starším domě,
dům je kompletně po rekonstrukci.

 2 800 000 kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

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

 3 750 000 kčwww.realcity.cz/rc/E1ak

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

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

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

KAŽDÝ BYT MÁ BALKON, 
LODŽII ČI TERASU 
A SKLEP V CENĚ

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

36 2 nebytové prostory,
jeden s vlastní
terasou

46 parkovacích
míst

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM  

PŘÍRODNÍHO KAMENE

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

www.realcity.cz/rc/E2HK  

www.rumiste.cz

BRNO-ANENSKÁ

INFORMACE V RK

BRNO-STŘED

Poslední volný byt 3+kk s terasou a balkónem v centru Brna. Rezidenční 
dům v rozvíjející se lokalitě. Odpočinková zóna a dětské hřiště přímo 
za domem.

Prodej 9 moderních RD v lokalitě Sadová, které jsou na pozemcích 
222 m2 - 858 m2. RD jsou ve fázi hrubé stavby s okny, omítkami 
a vnitřními rozvody. Dokončení 5/2019.

www.realcity.cz/rc/E25L

www.sadovanavysluni.cz

LELEKOVICE

INFORMACE V RK

BRNO-KRÁLOVO POLE

G

A

Prodej bytu 4+1 o CP 92 m2 + lodžie 6 m2, byt je v OV. Velmi 
zdařilá rekonstrukce, krásný výhled na panoramata města Brna.
Dům po revitalizaci, nastěhování 7/2019-dle dohody.

Prodej  luxusního bytu 4+kk o CP 120 m2 s terasou 25 m2, dvě parkovací 
stání v podzemní garáži. Byt je v „italském nádechu“ od architektů Jiřího 
Vlčka a Ondřeje Bořila.

Novostavba nadstandardního rodinného domu 5+kk s dvojgaráží 
a bazénem. Pozemek je na okraji nové zástavby a v sousedství lesa. 
Pozemek 906 m2, UP 227 m2, terasa 17 m2. 

STAVBA
ZAHÁJENA!

 5 550 000 KČ

RESORT FÉNIX 
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NOVOSTAVBY

B / 52 kWh (m2/rok)

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

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

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

B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: NOME a.s.

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

+420 545 428 120
www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

VILA POD ZAJEČÍ HOROU  -  Komorní projekt v klidné a zelené lokalitě Králova Pole
Prodej atraktivních bytů 2+kk až 4+kk, velkorysé dispozice, terasy a dostatek parkovacích míst
(Příklad: Byt 3+kk, 100 m2 s terasou 84 m2, cena: 6 869 000 Kč)

www.podzajecihorou.cz

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

Vy chcete prodat.
My víme komu

Rodinné domy v klidné lokalitě Pálavy v obci Zaječí

• výstavba 30 dvojdomků a 1 samostatně stojícího RD
• krásná a klidná loklalita Pálavy v obci Zaječí
• mírný svah mezi nádhernými vinohrady
• jedinečný výhled na Pálavu a Mušovská jezera
• v nabídce jsou tři typy rodinných domů
• pozemky od 380 m2 do 748 m2

Stavba 
zahájena

Volejte zdarma 800 800 099
www.mladevinohrady.cz

Cena od 4 690 000 Kč

B

Mokrá - Horákov

Nově budovaný soubor rodinných domů
Příjemná lokalita v zeleni jen 10 min od Brna

Velmi solidní občanská vybavenost
Celkem 3 etapy výstavby v letech 2017 až 2021

Samostatné i řadové rodinné domy

ZAHÁJENÍ PRODEJE 1. ETAPY!
Více informací na www.bydleni-mokra-horakov.cz
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NOVOSTAVBY

Investiční objekt
s recepcí v centru

Byty u přehrady

30 000 000 Kč

8 bytových jednotek
celková plocha 493 m2

vhodné i pro Airbnb, Booking apod.

Zdravé bydlení v srdci Podkomorských lesů, 
v doteku vodní plochy Brněnské přehrady

1+kk od 1 547 000 Kč
2+kk od 2 734 000 Kč
3+kk od 4 368 000 Kč 

777 259 000
www.sovareality.cz

První architektonická
a realitní kancelář

1+kk od 1 547 000 Kč
2+kk od 2 734 000 Kč
3+kk od 4 368 000 Kč 

777 259 000
www.sovareality.cz

777 259 000
www.sovareality.cz

ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY 
Z OBLASTI BYDLENÍ, 
REALITNÍHO SVĚTA
A DESIGNU?

Přečtěte si náš 
on-line magazín 
o bydlení! 

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

B

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ DŮM

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ 
VE SLAVKOVĚ U BRNA

T: +420 725 688 312       /       E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

B
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NOVOSTAVBY

www.forarch.cz

18.–22. 9. 2018
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IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

POSLEDNÍ
VOLNÉ BYTY

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

www.rezidencekocianka.cz
+420 730 166 534

AA

BB

CC
D

E

F

G

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

  10 min jízdy jižně od centra Brna

  Možnost individuálního řešení dispozice 
    a velikosti parcely

  3 typy projektů od 3kk 
až 6kk s dvojgaráží

cena již od  

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH 
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
PRO KAŽDOU RODINU

NEPLATÍTE PROVIZI RK

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

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

4.600.000 Kc
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800 888 787

110 nových bytů 

v Králově Poli
Objevte komfort klidného bydlení 

bez zdlouhavého dojíždění.

Volné byty všech dispozic od 1+kk až 4+kk.

www.ponavia-rezidence.cz

Nové byty v Brne

http://www.ponavia-rezidence.cz
http://tel:800888787


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

 Byt 4+kk s přímým výhledem na Brněnskou přehradu, UP 
125 m2, dva balkóny, 2 parkovací stání, šatna, dva samo-

statné vchody, el. podlahové topení. PENB: G 
   8 900 000 Kč    

VAŠE ZNAČKA LUXUSU

Prodej a pronájem luxusních nemovitostí Ing. Monika Russeggerová

Tř. Kpt. Jaroše 28
602 00 Brno

+420 800 888 979
+420 733 525 123

info@ambienten.cz

   TROUBSKO 
 www.realcity.cz/rc/  E3M5 

 Nemovitost s více variantami využití (bydlení i 
vícegenerační, podnikání ), bezbariérový, s koupacím 

jezírkem, sadem, saunou a vinotékou. PENB: G 
   17 500 000 Kč 

   ČECHOVICE 
 www.realcity.cz/rc/  E3CB 

 Přízemní rodinný dům 5+2,s krytým bazénem, tenisovým 
kurtem, uprostřed zahrady v klidné lokalitě, UP 328 m2, 

pozemek 2.005 m2, PENB: G 
   11 250 000 Kč 

   OBŘANY 
 www.realcity.cz/rc/  DYU3 

 Dvougenerační třípodlažní RD 6+2, garáž, krásná lokalita 
v blízkosti lesa, parkování na vlastním pozemku až pro 5 

automobilů, zastřešený bazén, PENB: G 
   10 500 000 Kč 

   BRNO - BOHUNICE 
 www.realcity.cz/rc/  E3BM 

 Vícegenerační vila, 3 byt. jednotky ( každá 4+kk ), 
UP 375 m2, parkování na vlastním pozemku, po kompletní 

rekonstrukci, prodej s veškerým vybavením. PENB: G 
 Informace v RK 

   LELEKOVICE 
 www.realcity.cz/rc/  DZIS 

 RD 9+1 s terasou a dvojgaráží, ZP 407 m2, zahrada 
250 m2, CP 650 m2. Atraktivní lokalita, sklep, investiční 

příležitost, klidné prostředí, po reko. PENB: G 
  9 000 000 Kč 

  BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  E3R2 

 Prodej bytu 3+1, 130 m2, přímo v centru Brna, lze i ke 
komerčnímu využití. PENB: G 

   6 900 000 Kč 

   BRNO 
 www.realcity.cz/rc/  E3QX 

 Pronájem moderního plně vybaveného  bytu 3+kk, UP 96 
m2, s terasou (12 m2) a dvojgaráží v suterénu domu, výtah, 

zahrada ve vnitrobloku. PENB: G
    21 000 Kč/měs. 

BOHUNICE
Novostavba 6+kk, UP 234 m2, okrasná zahrada, bazén, 

situovaný v soukromí, boční ulice. PENB: G

18 000 000 Kč

MODŘICE
Funkcionalistická novostavba 5+kk s dvojgaráží, bazénem, 
okrasnou zahradou, klidné místo, panoramatické výhledy. 

PENB: G

Informace v RK

  KUŘIM 
 www.realcity.cz/rc/  E3QS 

 RD 4+kk s garáží, s okrasnou zahradou a bazénem, 
udržovaný, v blízkosti lesa, CP pozemku činí 450 m2, ZP 

104 m2, UP 152 m2. V klidné ulici. PENB: G
    8 750 000 Kč 

MODŘICE
Luxusní vila 6+1, UP 660 m2, plocha pozemku 1.912 m2, 
vnitřní bazén + wellness, dvojgaráž, atrium, naprosté 

soukromí. PENB: G

Informace v RK

STRÁNICE
Prodej funkcionalistické vily 5+kk z r. 1974 po část. 

rekonstrukci, UP 332 m2, pozemek 352 m2. Masarykova 
čtvrť. PENB: G

12 900 000 Kč

   RAJHRAD 
 www.realcity.cz/rc/  E1HN 

 Moderní vila s dvojgaráží, UP 350 m2, plocha pozemku 
2200 m2, wellness, terasa, možnost parkování i pro 

nákladní  auto nebo loď. PENB: C  (180 kWh/m2 za rok) 
   16 900 000 Kč 

   BRNO - LÍŠEŇ 
 www.realcity.cz/rc/  E3BJ 

 Luxusní funkcionalistická novostavba RD, 5+KK s 
dvougaráží, vinotékou, nadstandardní provedení interiéru, 

prodej možný včetně kompletního vybavení, PENB: G 
 Informace v RK 

   BRNO - STRÁNICE 
 www.realcity.cz/rc/  E3QQ 

 Moderní zařízený byt 2+kk v blízkosti centra. UP 78,7 m2 + 
20 m2 venkovní terasa. Parkovací stání za branou, vhodné 

i jako invest. k dalšímu pronájmu. PENB: G 
   5 500 000 Kč 

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA
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