B R N O A J I Ž N Í M O R AVA

číslo 13 od 15. 10. do 4. 11. 2018

REZIDENCE AUSTERLITZ - SLAVKOV U BRNA
ZKOLAUDOVÁNO  - více na straně 33

OKAMŽITÉ
ZASTAVENÍ EXEKUCE

Rezidence Riverside
nabídka střešních bytů
- více na straně 31 -

NA VAŠÍ NEMOVITOSTI
GARANTUJEME VÁM RYCHLÉ JEDNÁNÍ S PRÁVNÍ ZÁRUKOU

VYPLATÍME ZA VÁS

dražby, dluhy na nájmu, hypotéky,
úvěry, zástavy a exekuce
Jistota bezpečného obchodu

POSKYTUJEME BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
VOLEJTE ZDARMA

775 185 005
www.brnenskyzvonec.cz

800 100 455

www.realspektrum.cz
Lidická 77, Brno

27 let se staráme o bezpečný prodej
Vašich nemovitostí.

Jistotaého
n
bezpehčo
u
obc d

Tel.: +420 549 25 02 48
GSM: +420 774 88 33 00

WWW.CREDOREAL.CZ
JSME REALITNÍ A DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY V OBLASTI TRHU REALIT
G

B

PRODEJ PĚKNÉHO BYTU
1+KK V OV VYŠKOV
Po výrazné slevě Vám nabízíme pěkný,
cihlový byt s parkovacím stáním.
Volný ihned, klíče v RK!
990 000 Kč včetně provize
G

PRODEJ RD 4+1
MEDLOVICE
Okr. Vyškov, CP 188 m2, ZP cca 120 m2.
Jedná se o polořadový dům s předzahrádkou
a zahrádkou. Volný ihned, klíče v RK!
479 000 Kč
G

PRODEJ RD
UHŘICE, OKR. HODONÍN
Dům po část. rekonstrukci, možno vybudovat
podkroví. CP 324 m2, z toho ZP 140 m2.
Volný ihned, klíče v RK!
1 690 000 Kč včetně provize RK!

G

PRODEJ LUXUSNÍHO BYTU 3+KK
S GARÁŽOVÝM STÁNÍM, BRNO-STŘED
Po výrazné slevě! Ul. Vídeňská.
CP 95 m2. Byt se nabízí
včetně luxusního vybavení v ceně.
6 900 000 Kč
G

G

G

PRODEJ RD / CHALUPA 2+1
BOŠOVICE
Okr. Vyškov. Samostatně stojící o CP 529 m2
s koupelnou, WC, ihned obyvatelný.
Volný ihned, klíče v RK!
799 000 Kč
G

G

PRODEJ CHATY
BRNO-ŽEBĚTÍN
Žebětín. Samostatně stojící chata
s číslem evidenčním o CP 547 m2.
Volná ihned. Klíče v RK!
890 000 Kč včetně provize
G

PRODEJ RD / CHALUPA
RUPRECHTOV
Okr. Vyškov. Nemovitost s č. e. o CP cca
2
400 m , z toho ZP cca 50 m2 a prostornou
zahradou. Volná ihned, klíče v RK!
2 250 000 Kč včetně provize RK!

B

PRONÁJEM LUXUSNÍCH KANCELÁŘÍ
S TERASOU, BRNO-STŘED
Ul. Minská. Exkluzivní nebytové prostory, vhodné jako kanceláře nacházející se v novostavbě
multifunkčního domu v bezprostřední blízkosti centra Brna. Ke kancelářím se pronajímá i jedno
garážové stání přímo v domě. Volné od 1. 11. 2018, prohlídky možné kdykoliv již nyní.
25 641 Kč měsíčně

PRODEJ RODINNÉHO DOMU
HOŠTICE
Okr. Kroměříž. Samostatně stojící dům,
CP 515 m2, z toho ZP cca 154 m2, zahrada
361 m2. Volný ihned, klíče v RK!
450 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ GARÁŽE / SKLADU
IVANČICE U BRNA
Městská část Letkovice, CP 19 m2. Garáž/sklad
jsou dobře dostupné po ul. Dlouhá, navazující
se na ul. Novoveská. Volné ihned, klíče v RK!
129 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ RD / CHALUPA
PLAVEČ
Okr. Znojmo. CP 1 534 m2, z toho ZP 683 m2,
hlavní budova je po rekonstrukci a ihned
obyvatelná. Volný ihned, klíče v RK!
1 490 000 Kč včetně provize
B

PRODEJ RD S GARÁŽÍ
BRNO-LESNÁ
Ul. Kupkova. CP 222 m2, z toho ZP 97 m2,
UP domu cca 300 m2. Možnost přebudovat
na více bytových jednotek.
9 290 000 Kč

PRODEJ RD 5+1
BRNO-KRÁLOVO POLE
Měst. část Kociánka. Luxusní novostavba
s dvojgaráží a zahradou o CP 423 m2,
z toho ZP 112 m2. Volné ihned, klíče v RK!
9 890 000 Kč včetně provize

D

PRODEJ BYTOVÉHO DOMU
BRNO-ŽABOVŘESKY
Ul. Králova. Bytový dům se skládá ze šesti samostatných bytových jednotek, sklepu,
dvorku a zahrady. V domě nalezneme 1x BJ 1+kk, 3x BJ 2+kk, 1x BJ 2+1 a 1x BJ 3+1
s krbem a terasou. Prohlídky jsou možné kdykoliv po domluvě.
17 490 000 Kč

800 800 099
Lidická 77, Brno
PŘEVOD BYTU 1+KK, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC

B

My víme komu

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - KRÁLOVO POLE

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO - KRÁLOVO POLE

B

Neplatíte daň
z nabytí

Vy chcete prodat.
PRODEJ BYTU 3+KK, BRNO - BOSONOHY

G

G

Neplatíte daň
z nabytí

• převod družstevního podílu k pěknému investičnímu bytu
33,1 m² vč. lodžie • komora, zasklená lodžie, sklep • osmipodlažní dům po revitalizaci s výtahem • možný převod do OV

• novostavba mezonetového bytu 51,6 m2 v OV • moderní byt
v žádané městské části • terasa s krásným výhledem do okolí
• vlastní plynový kotel • výborná dostupnost do centra města

• prostorný byt 62,7 m² vč. příslušenství v OV • lodžie a menší balkon s nádherným výhledem • neprůchozí pokoje, šatna, komora s oknem, sklep • dům po revitalizace v žádané městské části

• pěkný cihlový byt 67,2 m² • samostatná koupelna a WC • dva
prostorné sklepy s možností zřízení dílny • dům po revitalizaci,
bezproblémové parkování • byt je ihned k nastěhování

N/RSB/17241/18

N/RSB/16610/17

N/RSB/17392/18

N/RSB/17296/18

1 885 000 Kč

3 500 000 Kč

2 800 000 Kč

3 590 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, BNRO - MEDLÁNKY

B

• velmi pěkný byt 190,4 m² vč. příslušenství v OV • prostorná předzahrádka s výměrou 99 m², zděný sklepní box • výborný stav • třípodlažní cihlový dům v atraktivní městské části • výborná dostupnost do centra města • komfortní bydlení pro náročné klienty v blízkosti
přírody

N/RSB/17382/18

6 500 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BOŠOVICE

RODINNÝ DŮM, ŘÍCMANICE

G

G

• vícegenerační rodinný dům s garáží pro dvě auta, hospodářskou
stavbou a bazénem • velmi dobrý technický stav • krásném prostředí v podhůří Ždánického lesa • výborná dostupnost do Brna

• velmi pěkný rodinný dům 3+1 se zahradou a garáží • prostorný dům je ve výborném stavu po kompletní rekonstrukci z roku
2012 • možnost rozšíření o půdní vestavbu • krásná lesnatá lokalita

N/RSB/17413/18

N/RSB/17307/18

4 500 000 Kč

4 750 000 Kč

RODINNÉ DOMY V KLIDNÉ LOKALITĚ PÁLAVY V OBCI ZAJEČÍ

RODINNÝ DŮM, TIŠNOV

RODINNÝ DŮM, BRNO - ŽABOVŘESKY

B

G

G

• Na krásném místě v obci Zaječí vzniká výstavbou rodinných domů nová ulice Mladé Vinohrady. V mírném svahu mezi nádhernými
vinohrady budou postavené domy s jedinečným výhledem na Pálavu a Mušovská jezera. Díky své poloze jsou vhodné nejen pro trvalé
bydlení nebo víkendovou rekreaci, ale také jako výhodná investice s cílem následného pronájmu. www.mladevinohrady.cz

• řadový rodinný dům s vjezdem a velkým dvorem • dům je aktuálně využívan k bydlení v kombinací s podnikáním • obchodní
prostor lze přebudovat na samostatné bydlení • pozemek 486 m²

• novostavba rodinného domu s pěknou zahradnou a garáží
• nadstandardní dům se třemi byty se nachází ve vyhledávané
lokalitě • aktuálně jsou všechny byty tržně pronajaty

D/RSB/117/18

N/RSB/17070/18

N/RSB/17132/18

cena od: 4 690 000 Kč

RODINNÝ DŮM, ČESKÁ U BRNA

6 500 000 Kč

Investiční
příležitost

8 500 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC

B

G

Neplatíte
provizi

• 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

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

N/RSB/17232/18

N/RSB/17114/18

8 990 000 Kč

Volejte zdarma 800 800 099

www.realspektrum.cz

Jsme členy
významných asociací

9 999 999 Kč

Zdeněk MATĚJKA

SAMOZŘEJMOSTÍ JE:

matejka@brnenskyzvonec.cz

• 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

777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ
VAŠÍ NEMOVITOSTI
RODINNÝ DŮM
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.

10 500 000 Kč
T: 777 730 521

náročnosti budovy – tzv. energetický štítek

Máte více otázek týkajících se koupě
nebo prodeje nemovitosti?
VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521
G

ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ
REÁLNÉ TRŽNÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI
CHATA 3+KK
JEDOVNICE

G

OV 1+1 BULHARSKÁ, BRNO-KR. POLE
OV s věcným břemenem doživotního bydlení
seniorky. CP 29,26 m2, 4.NP cihl. byt. dům bez výtahu.
Vhodné jako investice. Pro více informací volejte.

1 990 000 Kč | T: 775 185 005

PANELOVÝ NEBO
CIHLOVÝ BYT 2+1
BRNO-LESNÁ,
PRO ZAMĚSTNANCE
STÁTNÍ SPRÁVY

Samostatně stojící
chata 3+kk o CP
50 m2 je napojena
na obecní vodovod
a odpad, částečně
podsklepená, vytápění
kamny na tuhá paliva.
Volná po novém roce.

850 000 Kč
T: 777 730 521

G

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.

3 950 000 Kč | T: 777 730 521

G

PRO IT SPECIALISTU
S HOTOVOSTÍ
BYT 2+KK, 2+1
BRNO MEDLÁNKY,
KRÁLOVO POLE

BYTY 1+1,
2+KK, 2+1
BRNO LÍŠEŇ,
VINOHRADY
PRO MLADÝ
MANŽELSKÝ PÁR

PRO KLIENTKU
S HOTOVOSTÍ
HLEDÁME BYT 3+1
PO REKONSTRUKCI
V BRNĚ-KOMÍNĚ.

VYHOTOVÍME VÁM ZDARMA ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 13 od 15. 10. do 4. 11. 2018

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A ZÁJEMCI O REALITNÍ TRH,
podzimní období je jedno z nejkrásnějších v roce. Je to sezóna
plná barev, inspirace, nových nápadů a nových příležitostí. Novinky
v oblasti bydlení aktuálně nabízí nejen podzimní veletrhy bydlení, ale
také náš časopis. Ten se opět vrátil ke starému názvu REALCITY, pod
kterým jsme jej vydávali od počátku svého působení na realitním trhu.
Názvem se samozřejmě nic nemění, jsme to stále my, kteří pro vás
již 17 let připravují nejen aktuální souhrn toho, co se na realitním
trhu a v oblasti bydlení děje, ale především pravidelnou nabídku
nemovitostí.

Barbara Podlahová

INZERENTI

Výkonná ředitelka
divize REALCITY
VLTAVA LABE MEDIA

Stále chceme zůstat posly dobrých zpráv a pomáhat vám na ne
vždy jednoduchých cestách směřujících za ideálním bydlením. Proto
jsme pro vás připravili řadu příjemných novinek, na což už jste u nás
ostatně zvyklí. Naším prvořadým cílem stále zůstává ulehčit vám nejen
hledání, ale i následné kroky spojené se zařizováním a zabydlováním
v novém domově.
I nadále tedy budete moci ve speciálních rubrikách sledovat aktuální
situaci na realitním trhu, stejně jako trendy a novinky v oblasti bydlení.
Co se do časopisu nevejde, najdete spolehlivě na našich webových
stránkách www.realcity.cz, na kterých vám nabízíme uživatelsky
přívětivé prostředí, ve kterém snadno najdete vše, co je třeba, včetně
neustále aktualizované nabídky nemovitostí v České republice.

AC Real, s. r. o.
AMBIENTEN VIP s.r.o.
ARK ČR-Asociace realitních kanceláří České
republiky
Brněnská pole, a.s.
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.
CREDO REAL, s.r.o.
HYPOASISTENT s.r.o.

ČASOPIS REALCITY

Od počátku naší existence se snažíme být otevření všem vašim
nápadům a námětům. Věříme, že se budete stále aktivně zapojovat
jako doposud a spolu s námi tak budovat obsah, který vás zajímá.
Jsme připraveni aktivně reagovat na všechny vaše dotazy i podněty
vedoucí k osvěžení i obohacení časopisu REALCITY i našich dalších
produktů. Své nápady, náměty i připomínky mi můžete zasílat
na adresu: barbara.podlahova@realcity.cz.
Až se pustíte do čtení následujících stránek, nebojte se při tom
zasnít. Zastavte se v této uspěchané době a dejte volný průchod
svým snům i touhám, které mohou odstartovat nové cíle a přání, které
budete chtít v následujících měsících či letech realizovat. Nikdy není
na nic pozdě! Nebojte se konečně vyšlápnout tou správnou nohou
proměnit nemožné v možné tím, že si splníte sen o novém domově,
kde už bude nadobro vládnout příjemná rodinná pohoda. Věřte, že
tou nejlepší zpětnou vazbou pro nás bude právě vaše spokojenost
a štěstí.
Za celý tým REALCITY bychom rádi poděkovali všem čtenářům
a samozřejmě i našim klientům za dosavadní přízeň a podporu
a přejeme všem krásné prožití barevného podzimního období.

Chateau Marco, s.r.o.
IMOS facility, a.s.
KALÁB - BS, s.r.o.
MIG s.r.o.
Moravská stavební - INVEST, a.s.
MP CZECH real
PONAVA CENTRUM a.s.
PS - estate, s.r.o.

REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.
Realitní kancelář Brněnský zvonec s.r.o
REALITY MUZEJKA s.r.o.
REALmix s.r.o.
REKO a.s.
SPACE 4U s.r.o.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.

JIŽ 17 LET VÁM PŘINÁŠÍME KOMPLEXNÍ PŘEHLED
REALITNÍHO TRHU

REALCODE

 2 regionální vydání
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY - náklad 35 000ks, 500 distribučních míst
BRNO A JIŽNÍ MORAVA - náklad 32 000ks, 400 distribučních míst
 3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu
 Zaměření na luxusní umístění stojanů, především v interiérech
 Variabilita 20 druhů stojanů pro efektivní distribuci, přizpůsobení
inzerce distribučnímu místu
 Využití systému čárových kódů při distribuci
 Nulová remitenda

WEB REALCITY

PATŘÍ MEZI NEJSLEDOVANĚJŠÍ REALITNÍ PORTÁLY
PRO PROFESIONÁLY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
650 000 cílených návštěv měsíčně
Až 50 000 nabídek nemovitostí denně
+ magazín s originálním obsahem (tématické a odborné články)
Responzivní design, jednoduché vyhledávání,
detailní statistiky zakázek
Podpora všech exportních SW
Propojení s médii www.denik.cz, www.dumazahrada.cz,
www.sip.cz, www.automix.cz a dalšími portály
ve správě VLTAVA LABE MEDIA a.s.

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, MK ČR E 22925
Produkční: Gabriela Neuwirthová, tel.: +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

Jedinečné propojení
časopisu s webovým
portálem www.realcity.cz.
Několikanásobné zvýšení
dopadu inzerce, uživatelsky
jednoduchý a uspoří čas
zájemci o reality.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

(PENB)

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

Příští vydání vychází:

5. 11. 2018

REALCITY

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

TRENDY NA REALITNÍM TRHU NA PŘELOMU ROKU
2018/2019. CO BUDE S CENAMI A S ČÍM PŘIŠLY
REALITNÍ KANCELÁŘE?
Už v posledních letech jsme mohli zaznamenat značné proměny realitního trhu. Co se zdálo před
pár lety nemožné, dnes je realitou. Odhady a sliby odborníků se ne vždy podaří naplnit. Co náš čeká
na přelomu roku?

Mají budoucnost on-line
realitní kanceláře?
Na trhu se vedle klasických
realitních kanceláří
a zprostředkovatelů realitních
služeb objevily i on-line realitní
kanceláře. Fungují na principu
zprostředkování některých
realitních služeb výhradně
on-line, tedy eliminují kontakt
nějakého prostředníka, kterým
bývá makléř nebo realitní
kancelář. Tím mohou výrazně
ušetřit finance klientovi.
Nicméně ani to není pro
každého.
Ne vždy služba zajišťuje zcela
hladký průběh celé transakce.
Klient by se určitě měl zajímat
o nemovitost blíže, měla by mu
být zajištěna on-line podpora či
člověk na telefonu, stejně jako
další služby. Je jasné, že každá
služba má svá pro a proti. A tak
je jen na vás, co si vyberete.
Ne vždy je slibovaná úspora
nutnou výhrou v loterii. Nedá se
ovšem tvrdit, že žádná z on-line
realitních kanceláří nedokáže
dobře a kvalitně zprostředkovat
prodej či pronájem vaší
nemovitosti. Je tedy třeba opět
hledat a dát na reference. Kdo
upřednostňuje osobní přístup,
ať určitě zůstane u starých
zavedených pravidel.

Hlavní změny, které mohl každý zaznamenat, se promítly
v oblasti cen nemovitostí, které rostou závratnou rychlostí.
Meziročně stouply napříč republikou o desítky procent.
Informovali jsme vás také o vzrůstající popularitě krátkodobých pronájmů. V této oblasti přišlo změn vícero. Lidé
si žádají větší standard bydlení a mají tedy větší nároky
na pronajímatele. Stejně tak prodat, koupit či dlouhodobě
(si) pronajmout nemovitost se v očích mnoha z nás může
zdát jako velký problém. Na co všechno se můžete na realitním poli připravit?
Ceny nebudou stoupat tak rychle
Ačkoli je patrné, že ceny jdou stále nahoru, už to nebude
tak rapidní nárůst, jako jsme byli zvyklí v posledních dvou
letech. Už v druhé polovině tohoto roku vidíme, že nárůst cen postupně klesá. Odborníci se shodují na tom, že
takový trend bude i na začátku roku 2019, a tak pomalu,
ale jistě nastane doba, kdy se vyplatí nemovitost prodat.
Důvodem růstu cen v minulých letech byl celkový růst
ekonomiky, snižující se úroková míra, dostupnost hypoték
a přesun kapitálu. Tyto trendy by měly brzy zvolnit a s nimi
také růst cen nemovitostí.
Homestaging vstupuje do hry
I když je termín homestaging již dávno spjatý s realitním
trhem v České republice, začíná až nyní konečně hrát roli
při prodeji či pronájmu nemovitosti. Tento fakt si uvědomily i realitní kanceláře, které se jej snaží učit a zařazovat do své nabídky služeb. Profesionální prezentace nemovitosti zkrátka začíná být trendem číslo jedna. Co to
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znamená? Odborník na homestaging (z kanceláře nebo
najatý) s pomocí speciálních úprav, odosobněním i použitím vhodných doplňků zvýší atraktivitu dané nemovitosti.
Může se jednat i o změnu osvětlení nebo jiného uspořádání nábytku. Tato „hra” má svá ustálená pravidla a působí na psychiku i rozhodování zájemce o uskutečnění
konečné transakce. Často to jsou jen maličkosti, které
nemovitost udělají atraktivnější a lákavější. Nakonec profesionální fotograf výsledek nafotí či natočí tak, aby vystihl
nemovitost právě z těch správných úhlů. I toto je součást
homestagingu.
Krátkodobé pronájmy jsou stále v kurzu
Jak jsme zmiňovali v úvodu, popularita krátkodobých pronájmů je na vzestupu. Není vše ale tak jednoduché, jak
zprvu vypadá. I zde je vyvíjen větší tlak na kvalitu a servis.
Pokud majitel takové nemovitosti nereflektuje požadavky
trhu, může se stát, že tento typ pronájmu bude pro něj
mnohem méně rentabilní než např. dlouhodobý pronájem,
kde lze zajistit o něco horší podmínky za nižší peníze, což
nájemníci mnohdy ocení. Pokud na portálech, kde je vaše
nemovitost prezentována za účelem krátkodobého pronájmu, dostanete špatné hodnocení, můžete si být jisti, že
o živnost brzy přijdete stejně jako o výdělek. Lidé k vám
jednoduše přestanou jezdit. To se u dlouhodobého pronájmu rozhodně neřeší. Je tedy jasné, že krátkodobé pronájmy sice mohou zajistit investorovi výrazně vyšší výdělek, ale jsou daleko náročnější na údržbu. Hodně času je
třeba věnovat komunikaci s nájemníky, zařizování předání,
příjezdy, odjezdy či pravidelný úklid.

I krátkodobé pronájmy
mají svá rizika!
Popularita krátkodobých
pronájmů je na vzestupu. Tento
trend bude pokračovat i v roce
2019. Krátkodobý pronájem
je však náročnější na údržbu
než dlouhodobý. Než se
pro něj rozhodnete, zvažte,
zda jste schopni uspokojit
přání současných klientů a jít
s nekompromisní dobou. Jinak
byste mohli i prodělat.

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

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.

EXKLUZIVNĚ

C

BRNO-BYSTRC

DOPORUČUJEME

G

BRNO-LÍŠEŇ

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E486 Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E487
CP 25,6 m2 + zasklená lodžie 5 m2 + sklep 4 m2, 2.NP Byt s CP 33 m2 + sklep 2 m2, 2.NP, dům po revitalizaci,
s výtahem, prodej i s nábytkem a spotřebiči, nízké mě- ul. Elplova
MPB1327MP
MPB1320MP
síční náklady, ul. Černého.
731 484 294
731 484 294
1 840 000 Kč
1 740 000 Kč
E486

E487

EXKLUZIVNĚ

G

BRNO-BOHUNICE

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E3ZO
Byt na ul. Švermova vhodný k rekonstrukci, umakartové jádro, 1.NP/8, CP 61m2 + lodžie 5m2. Nízké měsíční
MPB1324JS
náklady.
731 484 294
2 990 000 Kč
E3ZO

EXKLUZIVNĚ

C

BRNO-ŽEBĚTÍN, UL. BARTOLOMĚJSKÁ

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E3ZM
Atypický byt o CP 115 m2 vč. lodžie 9 m2 a sklepa
3 m2, novostavba, 3.NP, výtah, možnost ponechat nábytek a spotřebiče, nízké měs.náklady. MPB1311MP
731 484 294
6 160 000 Kč
E3ZM

EXKLUZIVNĚ

G

BRNO, UL. ČÁPKOVA

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E2P9
Rekonstr. OV ve zrekonstr. secesním domě, část. zařízený. CP 61 m2 + sklep 3 m2, 5. NP s výtahem. Vesta-věné skříně a KL vč. spotřebičů na míru.MPB1296MD
731 484 294
4 600 000 Kč
E2P9

Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel. +420 731 484 294
e-mail: info@mpczech.cz
www.mpczech-real.cz
www.mpczech-investment.cz

EXKLUZIVNĚ

G

ZAJEČÍ, OKRES BŘECLAV

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E488
Část. rekonstr. světlý byt ve známé vinařské obci. CP
79,5 m2. S garáží (40 m2), sklepem 2 m2 a zahradou
MPB1325MD
cca 400 m2. Klidná, tichá ulice.
731 484 294
2 190 000 Kč
E488

EXKLUZIVNĚ

G

BRNO-ČERNOVICE

Dvougen. dům 5+2
www.realcity.cz/rc/E3R6
Dvoupatrový ŘRD se zahradou a garáží, CP 476 m2,
ZP 90 m2, uliční šíře 8,5 m. Kompletní výměna elektroinstalace. Možnost půdní vestavby. MPRD1158DB
731 484 294
8 500 000 Kč
E3R6

EXKLUZIVNĚ

ŽELEŠICE

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E1VT
V rekr. oblasti (příjezd přes Hajany). CP 860 m2, šíře
12 m, obdél. tvar. Vhodný na mobilheim, stavbu chaty.
Vlast. vrtaná studna, el. 220/380V. MPPOZ1015MD
731 484 294
1 130 Kč/m²
E1VT

NYNÍ UŽ NEVÁHEJTE S PRODEJEM NEMOVITOSTI!
Ceny začínají klesat, změna hypoték je tlačí dolů!
S námi ještě stále zobchodujete byt či dům za tu nejvyšší tržní cenu
Provádíme bezplatné zpracování odhadu nemovitosti
Kontaktujte naše realitní specialisty
tel.:

731 484 294

David Borek

borek@mpczech | tel.: 731 465 053

Michaela Procházková

prochazkova@mpczech.cz | tel.: 604 255 641

Jiří Šmach

smach@mpczech.cz | tel: 731 491 172

Pro veterináře hledáme rodinný dům
k rekonstrukci po celém Brně. Výhodou jsou
lokality Černovice, Židenice a Maloměřice.

Pro klienty, kterým zprostředkovávám
prodej jejich bytu, hledám RD v Brně
nebo blízkém okolí do 7 mil.

Dlouholetý obchodní partner hledá
prvorepublikovou vilu v Brně.
Financováno hotovostí bez úvěru.

Hledáme investiční byty od 1+kk po 2+1
pro naše klienty, kteří mají schválenou hypotéku.

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

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

Pro rodinu stěhující se do Brna hledáme byt
od 3+kk do 5+1 s dobrou dostupností na dálnici.

Pro dlouhodobého klienta s hotovostí
hledám malometrážní byt kolem Pohořelic.

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

Hledáme družstevní byt pro mladý pár,
který má nachystanou hotovost.

Pro klienta s hotovostí hledám RD
před rekonstrukcí.

Zahraniční investiční skupina hledá
pozemky k výstavbě developerského
projektu v Brně či Praze.

Pro stavební firmu hledáme rodinné
nebo bytové domy. Ideálně v lokalitě
Černá pole, Zábrdovice, Královo pole.

Pro klientku s předschválenou hypotékou
hledám byt min. 2+kk v Brně.

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

Pro větší škálu poptávajících klientů hledám
v Brně pronájmy bytů všech velikostí.

Hledáme stavební pozemek k výstavbě
RD od velikosti 600 m2.

Majitel stavební firmy hledá byt 3+1 před
rekonstrukcí v Brně a blízkém okolí.

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

Pro našeho VIP klienta hledáme stavební
pozemek od 300 m2 s dobrou dostupností
do Brna.

Martin Dubáň

duban@mpczech.cz | tel: 736 151 675
Pro podnikatele hledáme na investici byty
3+kk až 4+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 větší počet studentů aktuálně hledáme
k pronájmu byty 2-3+1 v dosahu MHD.
Pro stomatologa hledáme ke koupi
byt 2+1 až 3+kk ve středu města,
ne přízemí, platba v hotovosti.
Pro klienta s hotovostí hledáme ke koupi
byt 1+1 až 2+1 lokalita Bystrc, Jundrov,
Komín, Žabovřesky.
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BRNO
REALITY MUZEJKA s.r.o.

Moravské náměstí 15, 602 00 Brno
M: +420 604 232 218
T: +420 541 233 462
Pobočky:
C

G

BRNO-STŘED

Kanceláře
www.realcity.cz/rc/E48B
Pronájem klimatizované vybavené kanc. s
vl. kuchyňkou a WC s umyvadlem v 6.patře
000775
IBC, ihned volné.
604 232 218
7 200 Kč /měs.

ZAKŘANY

Dům
www.realcity.cz/rc/E4GT
Prodej kompletně zrekonstruovaného RD
4+kk, předzahrádka s park.místem a upravený dvůr, 20 minut od Brna. 000777
604 688 978
4 490 000 Kč

G

G

G

BRNO-STARÉ BRNO

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E3QG
Prodej prostorného cihlového 3+1 s balkonem a tech.místností, CP 123 m2,secesní
000762
dům nedaleko výstaviště.
604 232 218
Informace v RK

Brno | Ostrava

HRADČANY

Dům
www.realcity.cz/rc/E1XC
Prodej novostavby sam. přízemního RD
2
4+kk (129 m ), na pozemku 889 m2, te000714
pelné čerpadlo,klidné místo
777 645 193
4 790 000 Kč

DRÁSOV

Dům
www.realcity.cz/rc/E2XL
Prodej novostavby RD s obytným podkrovím 4+1, pozemek cca 800 m2, tep.
čerpadlo, v obci dále nelze stavět. 000730
777 645 193
4 890 000 Kč

Seznamte se s naším týmem
žen v realitách
Přijďte na náš web

www.realitymuzejka.cz
a podívejte se na

 reference od našich klientů
 informace, rady a tipy pro prodávající i kupující
 poptávky po nemovitostech, které pro klienty hledáme

Realitní kancelář s dobrou pověstí
Vaši nemovitost prodáme
RYCHLE

VÝHODNĚ

BEZPEČNĚ

NÁŠ REALITNÍ TÝM SE SKLÁDÁ
ZE ŠPIČKOVÝCH REALITNÍCH MAKLÉŘŮ.
Nejvíce si zakládáme na budování DOBRÉ POVĚSTI,
a proto se o každou zakázku staráme tak, jako by
to byla nemovitost naše vlastní.

... protože na dobré pověsti nám záleží!
■ naše zkušenosti v oboru jsou více jak 10 let
■ prodáváme stovky nemovitostí ročně
■ stojí za námi tisíce spokojených klientů

INFOLINKA
ZDARMA:
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800 536 536

www.rkcoloseum.cz

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

REALmix s.r.o.
Bayerova 23
602 00 Brno
T: 775 077 502
realmix@realmix.cz

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

www.realmix.cz
G

BRNO - STŘED, ULICE PELLICOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4I6
Exkluzivní byt OV 3+kk po komplet. rekonstrukci, 3.NP, CP 101 m2
+balkón 3 m2, výhled na Špilberk, sklep 5 m2. Dům po rekonstrukci.
1065
Atraktivní lokalita v centru!
775 077 502
7 750 000 Kč
G

BRNO - VINOHRADY, ULICE BZENECKÁ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E3ZZ
Prodej velmi pěkného bytu 2+kk ve 4. NP/8 s výtahem. CP 40m2. Po
kompletní a zdařilé rekonstrukci - zděné jádro, nové podlahy, dveře,
1048
vestavěné skříně atd.
775 077 502
2 670 000 Kč
C

MODŘICE, ULICE PŘÍZŘENICKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E412
Prodej cihlové novostavby 3+kk s výtahem, kolaudace 2010. CP 74 m2
+ terasa 10,5 m2 + balkón 1,5 m2. Dům má vlastní kotelnu. Nízké nákla1043
dy. Klidná slepá ulice.
775 077 502
4 330 000 Kč

G

CENA K JEDNÁNÍ

BRNO-STŘED, ULICE NERUDOVA

Byt 1+1
www.realcity.cz/rc/E3PK
Atypický cihlový DB 1+1 ve zvýš. přízemí s okamž. převodem do OV,
CP 42 m2 + 30 m2 galerie, sklepní kóje.Orientace do klidného vnitrob1033
loku. Vyhledávaná lokalita!
775 077 502
2 990 000 Kč
D

BRNO - BYSTRC, ULICE EČEROVA

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E2QM
Prodej bytu v OV 3+1 s výtahem po kompl. rekonstrukci. 4.NP/8. CP
79 m2 + prostorná lodžie 9 m2 + sklep 2 m2. Neprůch. pokoje. Dům po
1017
kompletní revitalizaci.
775 077 502
4 150 000 Kč

C

BRNO - LESNÁ, ULICE MAJDALENKY

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E3ZY
Prodej bezbariér. bytu 3+kk s balkónem 7 m2 ve zvýš. přízemí (2,5m
nad zemí). CP bytu 82 m2 + zděný sklep 2 m2. Neprůch. pokoje,
1050
2 koupelny, dům s kamer. systémem.
775 077 502
4 490 000 Kč
G

BRNO - BYSTRC, ULICE ČERNÉHO

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E411
Prodej bytu OV 2+1 s balkónem 3 m2 ve 3. NP, CP 59 m2. Panel. dům
po kompletní rekonstrukci. Neprůchozí pokoje. Nová plastová okna a
1045
stupačky. K jednání.
775 077 502
2 900 000 Kč

CENA K JEDNÁNÍ

B

PRŠTICE, BRNO - VENKOV

Dům
www.realcity.cz/rc/E497
Prodej polořadové novostavby RD 5+kk, CP pozemku 292 m2, ZP
domu 89 m2, UP domu 150 m2. Vzdálenost do Brna cca 20 min jízdy
1061
autem. Kolaudace 2018.
775 077 502
4 950 000 Kč

CENA K JEDNÁNÍ

PŘÍBRAM NA MORAVĚ, BRNO-VENKOV

Pozemek
www.realcity.cz/rc/DO33
Pěkný rovinatý pozemek CP 3 419 m2 (44 m x 77,5 m) na okr. obce.
Pro 1-3 RD. IS budou na hranici pozemku. 15-20 min do Brna-Západ.
766
Možnost koupit i 1/2 nebo 1/3.
775 077 502
od 1 050 Kč/m²
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REALCITY

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

„ONLAJN“ SLUŽBY VERSUS REALITNÍ KANCELÁŘE
V posledních letech se na trhu objevují aktivity, které se snaží navodit pocit, že prostřednictvím internetu mohu službu nebo zboží získat snadněji, bezpečněji a hlavně levněji. Tyto aktivity jsou postaveny
zejména na tzv. „onlajnových“ službách. Technologický pokrok se samozřejmě nedá zastavit a dotýká
se všech oblastí našeho života.
V mnoha směrech nám pomáhá, v mnoha směrech některé z nás činí na „onlajnu“ závislými. Dalším
s problematikou souvisejícím fenoménem doby je slovo sleva. Lidé jakoby žili jen slevami a na nic
jiného se nedívali. Opět to plodí okruh spotřebitelů, kteří se stávají na slevách závislými a zbavuje
je to úvahy, zda sleva je skutečně slevou a nebo je to jen reklamní trik. Nabídka služeb v „onlajnu“
a zdánlivé slevy současně má u spotřebitelů vyvolat pocit slasti z úspor času a nákladů, kterých má
dosáhnout.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
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.

Na této vlně se vezou i internetové aktivity, které se
snaží dehonestovat činnost klasické realitní kanceláře.
Bohužel se o díl odpovědnosti za dehonestaci zasloužily
svým přístupem ke klientovi i samotné některé kanceláře.
Využití služeb bez realitky tak tedy nabízejí i „onlajnové,
slevové“ weby, které de facto varují spotřebitele před
spoluprací se standardní kanceláří. Nabízejí odhad vaší
nemovitosti zdarma během několika vteřin, aniž by se
zeptaly, v jakém patře byt je, zda dům má výtah či ne,
jak je byt vybaven a podobně. Nabízejí úsporu nákladů
ve výši statisíců za provizi oproti směšné sumě, za kterou
služby provedou oni.
Žijeme v rychlé době, a tak vše řekne titulní strana webu.
Na důrazně se tvářící titulní informaci je celý klamavý systém
založen. Samozřejmě je k tomu ještě potřeba „vnímavý“
spotřebitel, který na nabídku skočí. Tak například jeden
z „onlajnů“ nabízí, že vám najde klienta za méně než 5
tisíc korun. Při podrobnějším zkoumání ceníku služeb však
zjistíte, že za tyto peníze vám zajistí to citované ocenění,
robotem zpracované na dálku, aniž by nemovitost někdo
spatřil, inzerci na jeden měsíc a telefonní linku, se kterou
můžete komunikovat. To je přece úžasné?! Nikoho už
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nenapadne zjistit si, kolik stojí třeba soukromá inzerce
na realitním serveru. Pak by objevil, že si inzerci pořídí
sám a levněji. Je naprosto běžné, že ještě než začne
spolupráce se standardní realitkou, dojde k nacenění
nemovitosti a za to samozřejmě nic neplatíte.

Bližší informace
na www.arkcr.cz.

Další služby, které „onlajn“ nabízí, jako nafocení objektu,
prohlídky, právní služby, jsou za příplatek v neznámé výši.
A to většina spotřebitelů ani netuší, že ten „onlajn“ nebo
webová služba je navíc ve skutečnosti realitní firmou,
která s vašimi daty možná i obchoduje. To se na titulní
straně neříká. Nezdá se vám to přinejmenším jako
klamavá reklama?
Vše je postaveno na naivitě spotřebitele, na vlně
dehonestace činnosti realitní kanceláře, na vlně neznalosti,
co od realitní kanceláře mám skutečně očekávat, kde
mi spolupráce s ní šetří čas, nervy a náklady. A nejen
to. Dnes existuje řada povinností a aktivit, které musí
prodávající i kupující znát a vykonat. Ty za vás „onlajn“
neudělá. Solidní realitka, kde vidíte a jednáte s konkrétní
osobou, ano.
Přesvědčte se u členů ARK ČR.

Ing. Jaroslav Novotný
prezident Asociace
realitních kanceláří ČR

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

WWW.VYPLATIME-EXEKUCI.CZ

Na této adrese naleznete
kompletní informace:

NEVÍTE SI RADY S EXEKUCÍ? POMŮŽEME VÁM!



STOP

Okamžitě vyplatíme exekuci a vyhnete se dražbě.
Budeme vás zastupovat při nepříjemných jednáních s exekutory
a ostatními věřiteli.

EXEKUCI

POKUD MÁTE ZÁSTÁVNÍ PRÁVO ČI EXEKUCI
NA NEMOVITOSTI VYJEDNÁME S VĚŘITELI
TY NEJLEPŠÍ PODMÍNKY PRO JEJICH SPLACENÍ.
MÁME MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI Z JEDNÁNÍ
S EXEKUTORY, BANKAMI ČI NEBANKOVNÍMI VĚŘITELI.


Zaručujeme profesionální a vstřícné jednání, právní záruky
(vše probíhá pod dohledem advokáta).
Bayerova 40
Brno 602 00
tel.: 755 185 005
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA

-

TRADICE

-

STABILITA -

PRÁVNÍ GARANCE

CHCETE VÍCE INFORMACÍ
k vybrané nabídce z časopisu?





Z časopisu REALCITY
si vyberte nabídku,
která vás zaujala ...

... zadejte realcode
z časopisu na web
www.realcity.cz ...


... hned získejte více
informací a zdarma
kontaktujte prodejce ...


... pak již jen
spokojeně bydlete!
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HYPOTÉKY JSOU STÁLE ATRAKTIVNÍ,
ALE NEBUDOU JIŽ PRO KAŽDÉHO
Více než polovina transakcí na realitním trhu je financována hypotékou. Podmínky a dostupnost hypotečního financování proto výrazně ovlivňují poptávku po nemovitostech. Snižování úrokových sazeb
v letech 2010 až 2017 a chuť bank poskytovat hypoteční úvěry jednoznačně přispívalo k růstu poptávky a tím i cen nemovitostí. Měsíční splátka milionové hypotéky se během této doby snížila v případě
30ti leté splatnosti z 5,7 tis. Kč měsíčně v roce 2010 až na 3,6 tis. Kč měsíčně v roce 2017. Loni se však
tento trend obrátil. Banky reagují na kroky České národní banky a zvyšují sazby hypoték.

Tento růst sazeb sice vytváří tlak na kupující rychle si
vybrat nemovitost a zajistit si včas co nejnižší úrokovou
sazbu, ale pokud by sazby dosáhly až příliš vysokých hodnot, drahé úvěry by začaly utlumovat poptávku. „V tomto
směru je však potřeba uvažovat nikoliv nominální úrokovou sazbu, ale skutečnou cenu za hypotéku – tedy sazbu „očištěnou“ o inflaci“, říká Pavel Bultas ze společnosti
HYPOASISTENT. I když opticky je pro kupující důležitá nominální úroková míra, která ovlivňuje jejich rozhodování
a očekávání, protože podléhají „peněžní iluzi“, skutečnou
cenou za hypotéku je sazba po odečtení inflace. A právě
ta dosáhla v roce 2017 dokonce záporných hodnot – tedy
vzít si hypotéku na nemovitost se opravdu vyplatilo. Letos
v srpnu byla inflace 2,5 % a Fincentrum Hypoindex ukázal
průměrnou sazbu hypoték 2,53 %. Reálně tedy hypotéky
zůstávají i letos velmi výhodnou variantou financování. Pokud by však sazby nadále rostly tímto tempem, již brzy
začneme závistivě koukat na hypoteční trhy v okolních zemích, které platí eurem. Sazby hypoték se tam totiž stále
drží pod dvěma procenty, u našich slovenských sousedů
dokonce pod 1,5 %.
Nejen výše úrokových sazeb má významný vliv na poptávku kupujících po novém bydlení. Důležitá je i ochota bank
schvalovat úvěry, stejně tak jako požadavek na výši potřebných disponibilních příjmů a nároky na množství proinvestovaných vlastních zdrojů.
Banky mají o úvěrování zájem, ale Česká národní banka
nabádá ke střídmosti a zpřísňuje podmínky hypoték pro
nové klienty. Chce tím především ztlumit zájem kupujících
a zpomalit růst cen nemovitostí. Starých již schválených
hypoték se naštěstí zpřísnění nedotkne, pokud v rámci refinancování nebudou chtít klienti navýšit svůj úvěr.
Během posledních dvou let došlo k postupnému snížení
maximální výše hypoték ze 100 % (resp. 120 %) na maxi-
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málních 90 % zástavní hodnoty nemovitosti, a to s tím,
že objem hypoték nad 80 % nesmí v portfoliích bank přesáhnout 15 %. V praxi to znamená, že kupující potřebují
našetřit vlastní zdroje minimálně 10 % (případně si půjčit
od rodiny), v ideálním případě raději našetřit 20 %, protože hypotéky nad 80 % jsou přibližně o 1 % dražší, než hypotéky do 80 %. V případě, že kupující kupuje nemovitost
na investici, výše hypotéky by podle doporučení ČNB dokonce neměla přesáhnout 60 %. Praxi dofinancovat záměr
pomocí jiného úvěru centrální banka kritizuje a od 1. 10.
je tato možnost díky novým pravidlům téměř nereálná.
ČNB totiž stanovila větší požadavky na potřebné příjmy:
výše celkového dluhu žadatelů by nově neměla překročit
devítinásobek jeho ročního čistého příjmu (tzv. ukazatel
DTI) a žadatelé by měli na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu (tzv. ukazatel
DSTI). „Ve specifických případech bude možné tyto limity
překročit, avšak nejvýše u 5 % úvěrů,“ dodává Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
S příchodem zákona o spotřebitelském úvěru banky již
dříve přestaly poskytovat hypotéky bez prokazování příjmů a zpřísnily požadavky na prokazatelnost a dlouhodobou udržitelnost příjmů. Podle tohoto zákona totiž začalo
platit pravidlo, že pokud by banky nedostatečně posoudily příjmy žadatele o hypotéku a úvěr mu poskytly, žadatel
by se mohl dovolat neplatnosti úvěrové smlouvy.
Regulace podmínek pro poskytování hypoték je v posledních letech obvyklé i v okolních zemích. Ve státech Evropské unie platí obdobná pravidla, jaká zavedl náš zákon
o spotřebitelském úvěru a národní banky (nebo obdobné regulační orgány) stanovují pravidla pro místní banky.
Ve srovnání s okolními zeměmi ale Česká národní banka
nepatří k těm benevolentnějším, pravidla na českém hypotečním trhu začínají být relativně přísná.

JAKÁ JSOU OD 1. ŘÍJNA
PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ
HYPOTÉKY?
•

Potřebuji minimálně
10 % z vlastních zdrojů
(nebo další nemovitost
do zástavy), ideálně však
alespoň 20 % pro získání
lepší úrokové sazby,

•

vždy musím prokázat
dostatečné a stabilní
příjmy (počítá se součet
za všechny spolužadatele),

•

celková výše všech úvěrů
žadatele (resp. všech
spolužadatelů) nesmí
překročit devítinásobek
čistého ročního příjmu,

•

na splátku všech úvěrů
je možné vynakládat
maximálně 45 % měsíčního
čistého příjmu.

HYPOASISTENT
Značka HYPOASISTENT vznikla
v roce 2010 jakožto prémiová
značka v oboru hypotečního
financování. Klienti i obchodní
partneři oceňují zejména
odbornost a profesionalitu
makléřského týmu, který má
více než 15 let zkušeností
s financováním rezidenčních
nemovitostí.
HYPOASISTENT je dnes
oceňovanou makléřskou
společností specializující
se na oblast hypotečního
financování pro českou
i zahraniční klientelu
a na hypoteční servis pro
klienty developerských
projektů.
HYPOASISTENT je smluvním
partnerem všech hypotečních
bank a spolupracuje i se
stavebními spořitelnami. Díky
tomu může klientům nabídnout
zcela objektivní srovnání
hypoték jednotlivých bank
a představit optimální varianty
financování.

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
Bayerova 40
Brno 602 00
tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA

-

TRADICE

-

STABILITA

-

PRÁVNÍ GARANCE

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH
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
Real Marco

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

DOSTUPNÉ BYDLENÍ
PRO KAŽDOU RODINU
cena již od

4.600.000 Kc

10 min jízdy jižně od centra Brna
Možnost individuálního řešení dispozice
a velikosti parcely
3 typy projektů od 3kk
až 6kk s dvojgaráží
NEPLATÍTE PROVIZI RK

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ
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VÝVOJ REALITNÍHO TRHU V BRNĚ
ZA POSLEDNÍ DVA ROKY. CO SE UDÁLO?
Realitní trh v České republice má svá obecná pravidla. I přes to každé jednotlivé město představuje
jistá specifika. A ne jinak je tomu i v jihomoravské metropoli. Jaký vývoj zaznamenal poslední dva roky
a jaké jsou prognózy do budoucna?

Rok 2016 byl ve znamení milníků
Co všechno se událo na realitním trhu v Brně za poslední
dva roky? Prognózy odborníků předčily očekávání. Brňané jen v roce 2016 utratili například za novostavby necelou miliardu korun. Stejně jako v hlavním městě poptávka
převyšovala nabídku nemovitostí a tato situace panuje
dodnes. Tím, že není poptávka dokonale pokryta, dochází k nárůstu cen, a to bez výjimky ve všech městských
částech metropole. V roce 2016 předčil veškeré odhady
zájem Brňanů o bydlení a byty v novostavbách. Stejně astronomická byla i částka, za kterou lidé novostavby nakoupili.
Faktory, které nárůst cen ovlivnily
Ceny nemovitostí rostou z několika důvodů. Není to pouze ona zvýšená poptávka. Brno trápí stejná situace jako
hlavní město republiky. Nejpalčivějším problémem je nevyhovující územní plán, který nepodporuje výstavbu novostaveb. Zdá se, že Brno nebylo připraveno na takový
zájem ze strany lidí a investorů. Onen zájem samozřejmě
způsobila dostupnost hypotečních úvěrů i dobrá ekonomická situace ČR.
Kdy byty zdražily nejvíce
K razantnímu nárůstu cen došlo v období, kdy byla zrušena aktualizace zmíněného územního plánu. Developerské
společnosti i další nemohly do té doby dostatečně uspokojit vysokou poptávku po bydlení. V roce 2017 činila průměrná cena za metr čtvereční kolem padesáti devíti tisíc
korun, což bylo o 9 % výše než v předchozím roce.
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Trendy roku 2018
Situace se pomalu mění. Nárůst
cen nemovitostí se po druhém čtvrtletí zpomalil. Lidé si
začali nemovitosti ke koupi více
vybírat a nejsou ochotni koupit
cokoli. Tato situace je podobná
i v Praze. Obecně se dá říci, že
vysoké ceny vytlačily poptávku
směrem ven z Brna. Je to jednoduché, kdo nemohl získat hypoteční úvěr na bydlení v Brně,
hleděl na dobrou dojezdovou
vzdálenost. Ta se stala klíčovým
měřítkem při výběru takové
nemovitosti. Stále stoupá také
zájem o rekreační bydlení.
Lidé investují finance do oprav
chat a chalup na celosezónní
bydlení. Novostavby se staly
dlouhodobě nedostatkovým
zbožím. Na trhu v prodeji jich je
velmi málo. U starších bytů je
situace následující: prodávající
mají tendenci neustále ceny
zvyšovat, lidé však začínají více
přemýšlet a ne vždy dosáhnou
na hypoteční úvěry, a to se odráží ve zpomalení tempa růstu
nabídkových cen obecně.

Starší byty se prodávají více
Z pohledu četnosti prodeje se v Brně stále drží na předním místě starší bytové jednotky. Má to logický důvod, je
jich na trhu stále nejvíce. A i jejich hodnota díky nedostatku významně vzrostla. Došlo tak k zajímavé situaci, kdy
ceny starších nemovitostí začaly výrazně atakovat ceny
nových bytů. U malometrážních bytů vzrostla cena až
o neuvěřitelných čtyřicet procent.
Nahoru jdou i pronájmy
Tendence zdražování neminula ani segment pronájmů.
Podle statistik cenové navýšení v procentech lineárně
kopíruje nárůst cen prodejních. Oproti roku 2016 došlo
v roce 2017 k nárůstu téměř pět procent. V roce 2017 zaplatili Brňané za pronájem garsoniéry v centru města asi
10 800 korun. U bytů mimo centrum se jednalo o průměrnou částku 8000 korun. Stav se nezměnil ani na počátku
tohoto roku. S tím odborníci počítaly. Trh neustále prahne
po volných bytech a zájemce neodrazují ani vyšší ceny ani
horší dostupnost hypotečních úvěrů.
Situace v roce 2018
Po druhém čtvrtletí tohoto roku byla situace následovná.
Vysoké ceny brněnských bytů a domů vytlačují poptávku
do okrajových částí a mimobrněnských destinací. Poptávka po domech i bytech v lokalitách s dobrou dopravní dostupností do Brna je stále velká. Odborníci zaznamenali
i pokračující trend úprav chat a chalup v Brně a jeho blízkosti pro celoroční bydlení.

Lidé si nemovitosti v Brně
pečlivě vybírají
Ceny nemovitostí v Brně jsou
po více než pěti letech růstu
velmi vysoko. Poptávka byla
stále silná, ale zájemci již nebyli
ochotni nebo schopni u většiny
prodejů akceptovat navýšení
oproti minulým měsícům.
Jednoduše řečeno, nekoupí již
cokoliv. Klienti si začali vybírat.

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

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

ZDARMA
vhodný pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
jedním kliknutím až na 30 serverů

FREE
verze

více informací na www.realko.cz
info@realko.cz | +420 775 978 268

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY
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Zejména v malých bytech, ale nejen tam,
je tu a tam potřeba oddělit nějakou zónu.
K rozčlenění prostoru není nutné hned
hledat zedníky a stavět příčku. S našimi
tipy to hravě vyřešíte.
Kde všude se hodí dělící stěny
a další možnosti
Majitelé malých bytů vědí své. Ale problémem vyřešení jednotlivých zón v interiéru
se aktivně zabývají i lidé, kteří bydlí třeba
v nájemních bytech. Zde jen těžko můžete z vlastní vůle měnit dispozice interiéru.
V neposlední řadě může být vytvoření intimního koutku zajímavým osvěžením velkého
prostoru. Naštěstí kolikrát stačí jen malý detail a místnost je hned o dost útulnější.
Dělíme s pomocí knihoven a regálů
Osvědčený a praktický způsob je rozčlenění
prostoru pomocí nábytku. Díky tomu snadno oddělíte jednotlivé zóny, a přitom navíc
získáte úložné prostory. Proto jsou velmi
populární nejrůznější oboustranné regály
a knihovny, které nemají zadní stěnu. S tou
bývá problém. Prostory pak získají další neocenitelnou funkci, a to úložného prostoru.
Můžete zde umístit nejen knihy, ale i dekorace apod. Můžete je ale využít i jako oporu pro květinové stěny. Výhodou je, že jimi
prostupuje dostatek světla, takže ve zbytku
místnosti nebude tma, přestože tam není
žádné okno.
Skříň, sedačka a další nábytek
jako dělící prvek
U úložných prostorů ještě chvilku zůstaneme. Zvláště v malých bytech může být skříň
jako dělící prvek skvělým řešením. Pozor
ale na zvolený materiál. Aby interiér působil vzdušněji, sáhněte raději po skleněném
nebo zrcadlovém povrchu. Obývacímu pokoji doslova sluší dělení s pomocí sedací
soupravy, která může být i rohová. Za její
zadní stěnu můžete ještě přidat i menší policový regál. Pokud chcete rozdělit kuchyň
a obývací prostor, vysloveně se nabízí varianta barového pultu. Lze volit i vzdušnější
řešení v podobě mobilní květinové stěny
apod.

Nejlevnější varianta
dělení prostoru
Levným a praktickým způsobe dělení prostoru
je s pomocí závěsů. Volba vzoru i barvy látky
by měla záviset na druhu obytné zóny. Pokud
chcete oddělit ložnici od okolního prostoru,
určitě se hodí spíše tmavší látky, aby vás nic při
spánku nerušilo. Naopak mezi jídelnu a obývací
prostor je lepší volit světlejší látky nebo klidně
pastelové barvy. Velice vzdušným dojmem
působí průsvitné látky s volánovým vzhledem,
stejně jako provázkové záclony. Svou službu
udělají spolehlivě a výsledek se vám bude
líbit. Textilie jsou vždy jistou zárukou hřejivého
výsledku. Působí na naši psychiku velice
uklidňujícím dojmem a dodávají díky tomu
interiéru příjemný a útulný pocit domova.

Rozdělujeme prostor
Máme mnoho možností!
Kterou z nich si vyberete?
Co využít jako příčku
Někdy ale potřebujeme ušetřit více místa
a řešení nábytkem není možné. Ideální je
v tomto případě variabilní příčka. Může vám
posloužit nejen vertikální žaluzie, ale také
japonská stěna, designový závěs, na trhu
je mnoho takových variant. Stačí se jen porozhlédnout a najít svůj styl. Výhodou je, že
stěna snadno zmizí z dohledu, když zrovna
není třeba. Roztáhnete nebo sundáte, jak je
libo. Výhodou využití moderních žaluzií je
snadná regulace světla v prostoru. Zajímavé materiály i vzory opět pozvednou interiér a dodají mu intimnější i originálnější ráz.
Zajímavým řešením, které snadno přemístíte, jsou paravány. Můžete s nimi nejen manipulovat a nezaberou skoro žádné místo.
O jejich rozmanitých možnostech využití se
podrobněji pobavíme na následující stránce.
Sklo jako stěna i zvuková izolace
Funkcí rozdělovací stěny nemusí být jen rozdělení jako takové. Například můžete část
prostoru také lépe odhlučnit. Lze to s pomocí výběru správného materiálu. Skleněné
posuvné dveře jsou k těmto účelům ideální.
Instalace už vyžaduje jistý zásah odborníka
do interiéru a jde o dražší řešení, ale výsle-

dek je perfektní. Oceníte nejen dostatek
světla, místnosti navíc neuberete prakticky
žádný prostor a ještě se zbavíte části hluku.
Na výběr máte z vícero možností od rozdělených dveří přes zasouvací až po skryté
ve zdi. Bojíte-li se, že je sklo po stránce dekorativní fádní záležitostí, mýlíte se. Na trhu
je opět nepřeberné množství dekoru, ze kterého si vyberete srdcovou záležitost.

Když chcete jen mírný
předěl, zkuste odlišit
podlahovou krytinu
Existuje i méně násilná varianta, jak prostor
alespoň pohledově oddělit - díky hře
s podlahovou krytinou. Tady je třeba zvážit,
na kolik jste ochotni, nebo majitelé bytu, měnit
podlahu. Předěly lze vytvářet s pomocí využití
různých materiálů, v jedné části může být
podlaha plovoucí, ve druhé koberec. Stejně tak
můžete volit jen předěl s pomocí různého druhu
dřeva nebo si pohrát s barvami. Mnohdy stačí
jen využít efektu různých dekorů ve stejném
materiálovém provedení. Elegantním řešením
je i členění pomocí rozdílných rovin, například
schůdků nebo stupínků.

Jednotlivé kusy paravanu jsou spojené nejčastěji pomocí pantů nebo jednoduchých
závěsů. Vnitřek, který nazýváme kostra paravánu, může vyplnit jakýkoli materiál. A tak
je volba na vašem pocitu i vkusu. Většinou
se používají přírodní materiály jako bambus
nebo dřevo. Ty však dnes v moderních interiérech bývají nahrazovány i kovem nebo
plastem. Konstrukce je potažena různými
druhy látek a tkanin. Výplně jsou rozmanité
od ručně malovaného papíru přes neprůsvitné sklo, dřevo, rákos, hojně se využívá
i kůže, která jde do módy.

stěna. Právě květiny se s oblibou aranžují
na zástěny, přičemž vznikají velmi příjemná
květinová zákoutí.

Hra s tvary
Vše začalo to skládací obdélníkovou deskou. Nenechte se ovšem mýlit, že seženete
pouze tento tvar. Dnes už se setkáte s mnohem větší rozmanitostí nejen materiálů, ale
i tvarů. Oblíbený je například oblouk. Může
být vysoký 2 metry a složený opět ze tří dílů.
Ani tady se však pravidla už nedodržují!
V každém interiéru najdou spolehlivě své
místo i uplatnění. Je tedy jedno, zda holdujete klasice, modernímu minimalismu nebo
osobité extravaganci. Stačí si jen vybrat
z toho správného soudku. Jednodušší kousky seženete za pár stovek. Za ruční práci si
budete muset nějakou tu tisícikorunu připlatit. Samozřejmě si jej můžete vyrobit i sami,
pokud jste trochu zruční. Na internetu najdete mnoho návodů, jak na to.
Hodí se i do zahrady
Paravány. Nejen jako dělící prvek,
ale i prostředek k zachování
intimní atmosféry!
Dříve jsme je mohli vidět na zámcích, dnes
jsou součástí našich interiérů a vytváří zajímavá intimní i dekorativní zákoutí. Seznamte se s paravány! Jaké máte současné možnosti výběru?
Od historie do dnešní podoby
Možná si to ani neuvědomujete, ale paravány jsme v minulosti měli možnost potkat
doslova na každém kroku. Nejvíce je lidé využívali v Anglii, Číně, Japonsku ale i v řadě
dalších zemí. Moderní doba je ale jiná. Zachovali jsme si především jejich využití. Rozdělit prostor pokud možno elegantně, efektně a hlavně rychle!
Díky tomu nevznikne jen nový prostor, ale
také jisté intimní prostředí. Zdánlivě obyčejná skládací deska našla využití nejen jako
šikovný kus nábytku, který zajistí jisté soukromí i ve frekventovaném prostředí, ale
i jako zajímavý dekorační předmět, jelikož
dnes se klade velký důraz na jeho dekorativní charakter.
Z paravánů se tak v moderním pojetí stávají doslova umělecká díla, která velice zajímavým způsobem dokreslují celý zbytek
interiéru. Své využití najdou nejen v našich
domovech, ale také v hotelích, restauracích
a dokonce i v kancelářích.
Dřevěné, plastové i kovové. Volte srdcem
Pokud chcete rozdělit menší prostor, patrně zvolíte paravan složený z několika dílů.

To, co zvládnete s paravánem doma, lze
i v přírodě. Takže oddělit prostor můžete
kdekoli se vám zachce. Zahradě nebo třeba na terase nejlépe sluší průsvitný nebo
takový, skrz nějž je vidět. Pozor si dejte jen
při výběru vhodného materiálu. Venkovní
využití si žádá odolnější materiály proti přírodním vlivům. Vhodnější jsou spíše přírodní
materiály jako dřevo nebo proutí. Dobře vypadá i zajímavě tvarovaná kovová konstrukce. Jako paraván může sloužit i květinová

Výhody paravánu
- Velkými výhodami, které jistě oceníte, jsou
jeho skladnost a lehkost
- Další skvělou vlastností je poměrně nízká
váha. Snadno paravan přenesete z jednoho
místa na druhé a můžete si tak nekonečně
hrát s prostorem.
- Pohodlně se vejde do auta. Nákup tedy
neznamená vzít si den volna a zajistit si
dopravu. Převést jej můžete i na chalupu.
- V případě, že zrovna nemáte pro něj využití,
dá se jednoduše uklidit (třeba pod postel
nebo na půdu).
- Ideálně se hodí do malého bytu, kde
potřebujete získat kousek místa (může
sloužit na převlékání, k oddělení části pokoje
nebo pracovního prostoru.
Jestli se rozhodujete, zda paravánem oživit
interiér či nikoli, naše rada zní: Nebojte se toho!
Když vás omrzí, jednoduše ho přemístíte jinam.
Změna prospěje každému interiéru.

TEXTOVÁ INZERCE
BŘECLAV

PRONÁJMY
BRNO - LESNÁ, UL. MAJDALENKY
www.realcity.cz/rc/E3Q4
Pronájem krásného prostorného bytu 4+kk o CP 98
m² +13 m² terasa ve vyhledávané lokalitě. Byt kompletně a vkusně zařízen vč. všech spotřebičů a dalšího vybavení.

REALmix s.r.o.

HLEDÁTE

tel.: 775 077 502
21 000 Kč/měs.

NOVOSTAVBY?

BRNO - MĚSTO
ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
BRNO - ČERNÁ POLE, ULICE DROBNÉHO
www.realcity.cz/rc/E42A
Prodej řadové garáže - zděná s plechovými vraty a
zavedenou elektřinou, ZP garáže je 20 m². Garáž na
vlastním pozemku. V místě zastávka MHD.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
700 000 Kč

BRNO-KRÁLOVO POLE, ULICE
ŠTEFÁNIKOVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E2YY

VALTICE, ULICE JOSEFSKÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E2G5

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

REALmix s.r.o.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
2 750 000 Kč

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
3 600 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E25R

Dvě atypické byt. jednotky OV 1+kk v 1. NP cihl.
domu. CP 55 m². Orientace do vnitrobloku-spol. zahrady. Byty po komp. rekonstrukci. Vhodné k bydlení/investici.

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

tel.: 775 077 502
13 500 000 Kč

POPTÁVKA

OSTATNÍ ČR
UJČOV-HORNÍ ČEPÍ, OKR ŽĎÁR N.
SÁZAVOU

Třída G
www.realcity.cz/rc/E2YG

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.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
650 000 Kč

POZEMKY
STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E35Y

BRNO - KRÁLOVO POLE, UL.
ŠTEFÁNIKOVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4I7

OV 4+1 po kompletní rekonstrukci, CP 164 m²
+ zimní zahrada 8 m², balkón 8 m², komora na
chodbě a sklep, 2.p. Nadstandardní bytová jednotka. Za domem zahrada.

REALmix s.r.o.

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

REALmix s.r.o.

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT
NEMOVITOST?
www.realcity.cz/rc/E3Q8
Jsme tu pro Vás. Vaše spokojenost je naše radost.
Prodáváme RYCHLE, VÝHODNĚ a BEZPEČNĚ. Absolutní TOP realitní kancelář na Moravě.

COLOSEUM NEMOVITOSTI
tel.: 800 536 536
informace v RK

tel.: 775 077 502
828 Kč/m²

tel.: 775 077 502
7 350 000 Kč

BRNO - SLATINA, ULICE ZEMANOVA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E2HI

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

REALmix s.r.o.

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE
www.realcity.cz/rc/DXSU
Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.

tel.: 775 077 502
8 600 000 Kč

BRNO - VENKOV

Volejte
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 pozemky, 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 stav. pozemky od 667-793 m². V ceně IS,
komunikace, veř. osvětlení. IS již dokončeny a zkolaudovány. Cena vč. DPH! Neplatíte provizi RK! K jednání.

REALmix s.r.o.

VILA 5+KK MODŘICE

www.realcity.cz/rc/E4I8

CP 788 m², zahrada, bazén, terasa, dvojgaráž,
šatna, moderní, elegantní a útulný styl. Cena uvedena vč. provize.

CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 604 220 025
18 630 000 Kč

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 přípojky), vodu nutno řešit individuálně. Množství ovocných stromů.

REALmix s.r.o.

VYŠKOV

tel.: 775 077 502
490 000 Kč

Lékař s rodinou hledají prostorný byt nebo dům na
hezkém místěv Brně a blízkém okolí. Cena do 15 mil.
Kč.

MP CZECH real

HLEDÁME BYT

MP CZECH real

www.realcity.cz/rc/DX6T
tel.: 731 491 172
dohodou

HLEDÁME RD BRNO VENKOV
www.realcity.cz/rc/DX6U
Pro klienta hledáme dům v lokalitě Brno-venkov, zahrada nebo dvůr.

MP CZECH real

tel.: 736 151 675
dohodou

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

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV

Třída G
www.realcity.cz/rc/DY72

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

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.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
5 500 000 Kč

tel.: 731 484 294
dohodou

Starší paní hledá ke koupi byt k nastěhování v bližším
okolí centra Brna.

MP CZECH real

DRNOVICE, OKRES VYŠKOV

20

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

Pro rodinu s dítětem hledáme byt 2-3+1, pop.ř 3+kk,
v hezké lokalitě Brna.

KOMERCE

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3PJ

tel.: 777 555 920
dohodou

tel.: 775 077 502
19 200 Kč/měs.

HLEDÁME POZEMEK

tel.: 731 484 294
informace v RK

www.realcity.cz/rc/DX6X

Hledáme pozemek k výstavbě rodinného domu v
okolí Brna do 20 km.

MP CZECH real

S NÁMI
NAJDETE!

tel.: 731 491 172
informace v RK

www.realcity.cz

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej rodinných domů

VRATĚNÍN

www.realcity.cz/rc/E4NC

HRABĚTICE

www.realcity.cz/rc/E44Y

MOKRÁ-HORÁKOV

www.realcity.cz/rc/E4ND

VRACOV

www.realcity.cz/rc/E44Z

BOŽICE

www.realcity.cz/rc/E3NU

HLUBOKÉ MAŠŮVKY

www.realcity.cz/rc/E4NE

Dům, 200 m², tř. G
Dům, 217 m², tř. G
Dům, 388 m², tř. G
Dům, 186 m², tř. F
Dům, 103 m², tř. G
Dům, 80 m², tř. G
RK STING
REAL GROUP SDK, s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Dumrealit.cz
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.
tel.: 800 103 010
tel.: 800 050 243
tel.: 800 100 446
tel.: 728 199 743
tel.: 733 130 768
tel.: 774 145 692
2 490 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč

KOBYLNICE

www.realcity.cz/rc/E4BK

DRNOVICE

www.realcity.cz/rc/E454

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4NF

BRNO

www.realcity.cz/rc/E45I

NOVÝ PŘEROV

www.realcity.cz/rc/E4NG

Dům, 124 m², tř. G
Dům, 105 m², tř. G
Dům, 50 m², tř. G
Dům, 50 m², tř. G
Dům, 200 m²
Gaute a.s
REAL GROUP SDK, s.r.o.
OK REAL
RENČ s. r. o.
exdrazby.cz
tel.: 777 231 709
tel.: 800 050 243
tel.: 606 589 561
tel.: 603 846 609
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč

RATÍŠKOVICE

www.realcity.cz/rc/E3NY

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

www.realcity.cz/rc/E4BL

SUDOMĚŘICE

www.realcity.cz/rc/E3NZ

PODBŘEŽICE

www.realcity.cz/rc/E4NH

PŘIBICE

PRÁČE

www.realcity.cz/rc/E455

Dům, 190 m², tř. G
RK STING
tel.: 774 740 636
tel.: 800 103 010
2 548 667 Kč
2 550 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E45D

BOŘITOV

www.realcity.cz/rc/E4NI

Dům, 251 m², tř. F
Dům, 140 m², tř. G
Dům, 259 m², tř. G
Dům, 393 m², tř. E
Dům, 300 m², tř. G
ŘD, 4+2, 166 m², tř. G
RK STING
Gaute a.s
Dumrealit.cz
M&M reality holding a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
tel.: 800 103 010
tel.: 737 636 891
tel.: 728 199 743
tel.: 800 100 446
tel.: 800 775 577
tel.: 775 580 008
2 590 000 Kč
2 590 000 Kč
2 600 000 Kč
2 690 000 Kč
2 699 000 Kč
2 700 000 Kč

VESELÍ NAD MORAVOU

www.realcity.cz/rc/E45E

HOLUBICE

www.realcity.cz/rc/E4BN

VELATICE

www.realcity.cz/rc/E3O4

STRÁŽNICE

www.realcity.cz/rc/E45F

BROD NAD DYJÍ

www.realcity.cz/rc/E45G

BOHDALICE-PAVLOVICE

www.realcity.cz/rc/E45S

Dům, 160 m², tř. G
Dům, 93 m², tř. G
Řadový dům, 130 m²
Dům, 400 m², tř. G
Dům, 60 m², tř. G
Rohový dům, 295 m²
REAL GROUP SDK, s.r.o.
Broker Consulting a.s.
CENTURY 21 Bonus Brno
AMIGRO s.r.o.
TALANDA Invest s.r.o.
Century 21 All Inclusive
tel.: 800 050 243
tel.: 800 100 164
tel.: 603 229 662
tel.: 774 403 434
tel.: 776 191 965
tel.: 777 604 591
2 700 000 Kč
2 700 000 Kč
2 700 000 Kč
2 750 000 Kč
2 790 000 Kč
2 800 000 Kč

HEVLÍN

www.realcity.cz/rc/E4NJ

BLUČINA

www.realcity.cz/rc/E45T

DEBLÍN

www.realcity.cz/rc/E4NK

RUPRECHTOV

www.realcity.cz/rc/E45P

KOVALOVICE

www.realcity.cz/rc/E3RA

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4NL

Dům, 120 m², tř. G
Řadový dům, 130 m², tř. G
Dům, 410 m²
Dům, 290 m², tř. G
Dům, 200 m², tř. G
ŘD, 3+1, 80 m², tř. G
RK STING
Realitní klíč Pokorný
CENTURY 21 Bonus Brno
Broker Consulting a.s.
PATREAL s.r.o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
tel.: 800 103 010
tel.: 608 758 964
tel.: 775 674 544
tel.: 800 100 164
tel.: 608 859 992
tel.: 777 358 898
2 800 000 Kč
2 850 000 Kč
2 900 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč

TROSKOTOVICE

www.realcity.cz/rc/E4NM

Dům, 80 m², tř. C
RK STING

TIŠNOV

www.realcity.cz/rc/E4NN

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

www.realcity.cz/rc/E4NO

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4NP

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4NQ

VEVERSKÉ KNÍNICE

www.realcity.cz/rc/E4NR

Dům, 260 m², tř. G
Dům, 158 m²
Dům, 400 m², tř. G
Dům, 113 m², tř. C
Dům, 190 m²
Real Spektrum Group a.s.
Century 21 All Inclusive
AMIGRO s.r.o.
RK STING
Century 21 All Inclusive
tel.: 800 103 010
tel.: 724 601 321
tel.: 608 125 185
tel.: 774 403 434
tel.: 800 103 010
tel.: 605 533 942
3 300 000 Kč
6 500 000 Kč
6 900 000 Kč
6 950 000 Kč
6 990 000 Kč
7 450 000 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 2+1

MORAVSKÝ KRUMLOV

www.realcity.cz/rc/E4JY

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E2IR

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E2IV

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E4JZ

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E3Y7

POHOŘELICE

www.realcity.cz/rc/E4K1

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Byt, 2+1, 60 m²
Byt, 2+1, 53 m², tř. G
Byt, 2+1, 76 m²
Byt, 2+kk, 43 m², tř. D
COLOSEUM NEMOVITOSTI
RK STING
ESKO-MAX, s.r.o.
ERA REALITY
BIDLI reality, a.s.
Home 4 People
tel.: 720 212 303
tel.: 800 103 010
tel.: 775 116 228
tel.: 725 971 054
tel.: 774 110 007
tel.: 777 949 122
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
1 600 000 Kč
1 640 000 Kč
1 650 000 Kč
1 650 000 Kč

VESELÍ NAD MORAVOU

www.realcity.cz/rc/E4K2

SVITÁVKA

www.realcity.cz/rc/E41S

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E4K3

BOSKOVICE

www.realcity.cz/rc/E3YF

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4K4

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E2J3

Byt, 2+kk, 57 m², tř. D
Byt, 2+1, 53 m², tř. G
Byt, 2+1, 64 m²
Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Byt, 2+1, 20 m², tř. G
Byt, 2+1, 54 m², tř. G
Dumrealit.cz
RK Agil
BIDLI reality, a.s.
Real Spektrum Group a.s.
PATREAL s.r.o.
Broker Consulting a.s.
tel.: 734 358 582
tel.: 736 646 769
tel.: 774 110 007
tel.: 777 922 731
tel.: 608 645 164
tel.: 800 100 164
1 670 000 Kč
1 680 000 Kč
1 700 000 Kč
1 700 000 Kč
1 750 000 Kč
1 790 000 Kč

LANŽHOT

www.realcity.cz/rc/E4K5

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E4K6

ZBÝŠOV

www.realcity.cz/rc/E3YH

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E1O1

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E4K7

ROSICE

www.realcity.cz/rc/E4K8

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 2+1, 61 m², tř. G
Byt, 2+kk, 65 m², tř. C
Byt, 2+1, 52 m², tř. B
Byt, 2+1, 52 m²
Dumrealit.cz
Broker Consulting a.s.
M&M reality holding a.s.
TD REAL s.r.o.
M&M reality holding a.s.
CENTURY 21 Bonus Brno
tel.: 775 511 771
tel.: 800 100 164
tel.: 800 100 446
tel.: 731 461 876
tel.: 800 100 446
tel.: 603 564 101
1 800 000 Kč
1 890 000 Kč
1 950 000 Kč
1 972 600 Kč
1 980 000 Kč
2 095 000 Kč

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E1O5

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E4K9

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E2J5

ZASTÁVKA

www.realcity.cz/rc/E4KA

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KB

ADAMOV

www.realcity.cz/rc/E3YN

Byt, 2+kk, 58 m²
Byt, 2+1, 74 m²
Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Byt, 2+kk, 57 m², tř. B
Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+1, 58 m²
ESKO-MAX, s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Unicareal s. r. o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
Broker Consulting a.s.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 775 116 228
tel.: 774 110 007
tel.: 739 085 315
tel.: 777 358 898
tel.: 800 100 164
tel.: 774 110 007
2 099 000 Kč
2 100 000 Kč
2 133 300 Kč
2 140 000 Kč
2 190 000 Kč
2 280 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KC

SLAVKOV U BRNA

www.realcity.cz/rc/E4KD

TIŠNOV

www.realcity.cz/rc/E4KE

TIŠNOV

www.realcity.cz/rc/E4KF

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KG

TIŠNOV

www.realcity.cz/rc/E3YQ

Byt, 2+kk, 37 m², tř. G
Byt, 2+1, 54 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
Byt, 2+kk, 35 m², tř. C
Byt, 2+1, 60 m², tř. C
AMIGRO s.r.o.
M&M reality holding a.s.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
M&M reality holding a.s.
BIDLI reality, a.s.
REALPROGRES BRNO
tel.: 774 403 434
tel.: 800 100 446
tel.: 720 212 303
tel.: 800 100 446
tel.: 774 110 007
tel.: 734 216 920
2 290 000 Kč
2 340 000 Kč
2 350 000 Kč
2 400 000 Kč
2 450 000 Kč
2 450 000 Kč

TROUBSKO

www.realcity.cz/rc/E3YR

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KH

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KI

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KJ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3YT

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KK

Byt, 2+kk, 47 m²
Byt, 2+kk, 40 m², tř. B
Byt, 2+1, 45 m², tř. C
Byt, 2+kk, 44 m², tř. D
Byt, 2+kk, 32 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Century 21 All Inclusive
SOVA reality s.r.o.
SOVA reality s.r.o.
Broker Consulting a.s.
TD REAL s.r.o.
T.S.reality , s.r.o.
tel.: 608 125 185
tel.: 777 259 000
tel.: 777 259 000
tel.: 800 100 164
tel.: 774 444 101
tel.: 733 349 816
2 479 400 Kč
2 499 000 Kč
2 499 000 Kč
2 550 000 Kč
2 580 000 Kč
2 580 000 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 2+1

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E3YX

ŠLAPANICE

www.realcity.cz/rc/E4KL

BRNO

www.realcity.cz/rc/DVQ9

BUČOVICE

www.realcity.cz/rc/E4KM

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3ZZ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KN

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Byt, 2+1, 42 m², tř. C
Byt, 2+1, 57 m², tř. C
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Broker Consulting a.s.
RK Agil
REALPROGRES BRNO
REAL GROUP SDK, s.r.o.
REALmix s.r.o.
OK REAL
tel.: 800 100 164
tel.: 736 646 769
tel.: 734 216 920
tel.: 800 050 243
tel.: 775 077 503
tel.: 606 589 561
2 590 000 Kč
2 600 000 Kč
2 600 000 Kč
2 650 000 Kč
2 670 000 Kč
2 690 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3Z1

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3Z3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KO

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3Z2

Byt, 2+kk, 47 m², tř. B
Byt, 2+1, 66 m², tř. G
Byt, 2+kk, 51 m²
Byt, 2+kk, tř. G
PATREAL s.r.o.
OK REAL
Century 21 All Inclusive
BÍLÝ-REALITY
tel.: 608 645 164
tel.: 606 589 561
tel.: 734 799 448
2 700 000 Kč
2 750 000 Kč
2 760 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KR

BRNO

www.realcity.cz/rc/E411

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KS

BRNO

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KP

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KQ

Byt, 2+1, 62 m², tř. G
Byt, 2+1, 63 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.
OK REAL
tel.: 602 521 766
tel.: 602 734 358
tel.: 606 589 561
2 790 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4KT

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3C3

IVANČICE

www.realcity.cz/rc/E4KU

Byt, 2+kk, 46 m²
Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Byt, 2+1, 50 m²
Byt, 2+1, 58 m², tř. C
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 64 m², tř. B
CENTURY 21 Bonus Brno
REALmix s.r.o.
CENTURY 21 Bonus Brno
AC Real, s. r. o.
REALITY MUZEJKA s.r.o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
tel.: 775 674 510
tel.: 775 077 503
tel.: 739 485 176
tel.: 731 516 417
tel.: 604 688 978
tel.: 775 580 072
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč
2 950 000 Kč
2 950 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KV

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KX

STŘELICE

www.realcity.cz/rc/E4KY

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KZ

POPŮVKY

www.realcity.cz/rc/E4L1

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4L2

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+1, 58 m², tř. G
Byt, 2+kk, 66 m², tř. B
Byt, 2+1, 88 m², tř. G
Byt, 2+kk, 57 m², tř. G
Byt, 2+1, 56 m², tř. G
VITOM reality, v. o. s.
M&M reality holding a.s.
AvrioReal
OK REAL
T.S.reality , s.r.o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
tel.: 724 432 145
tel.: 800 100 446
tel.: 734 411 166
tel.: 606 589 561
tel.: 733 349 816
tel.: 720 212 303
2 999 000 Kč
3 000 000 Kč
3 045 000 Kč
3 090 000 Kč
3 100 000 Kč
3 150 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4L3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4L4

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4L5

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4L6

BRNO

www.realcity.cz/rc/E444

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4L7

Byt, 2+1, 63 m², tř. G
Byt, 2+1, 62 m²
Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+1, 82 m², tř. G
Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Unicareal s. r. o.
CENTURY 21 Bonus Brno
Gaute a.s
CENTURY 21 Bonus Brno
VITOM reality, v. o. s.
OK REAL
tel.: 774 740 347
tel.: 775 674 510
tel.: 737 908 347
tel.: 775 674 510
tel.: 732 762 627
tel.: 606 589 561
3 200 000 Kč
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč
3 350 000 Kč
3 393 600 Kč
3 400 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3ZN

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4L8

BRNO

www.realcity.cz/rc/E41Q

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4L9

BRNO

www.realcity.cz/rc/E22T

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LA

Byt, 2+1, 68 m², tř. G
Byt, 2+1, 60 m², tř. C
Byt, 2+kk, 55 m², tř. D
Byt, 2+1, 62 m², tř. C
Byt, 2+1, 62 m², tř. C
Byt, 2+1, 80 m², tř. C
MP CZECH real
AvrioReal
RK Agil
SOVA reality s.r.o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
SOVA reality s.r.o.
tel.: 604 255 641
tel.: 734 411 163
tel.: 736 646 769
tel.: 777 259 000
tel.: 727 883 902
tel.: 777 259 000
3 450 000 Kč
3 500 000 Kč
3 600 000 Kč
3 699 000 Kč
3 875 000 Kč
4 399 000 Kč
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Pronájem bytů 1+kk až 2+1

POHOŘELICE

www.realcity.cz/rc/E4LB

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LC

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LD

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4CC

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LE

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LF

Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
Byt, 1+kk, 28 m², tř. B
Byt, 1+kk, 31 m²
Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
TD REAL s.r.o.
Real Spektrum Group a.s.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
Gaute a.s
CENTURY 21 Bonus Brno
BRAVIS REALITY, s. r. o.
tel.: 604 252 948
tel.: 533 339 111
tel.: 724 772 446
tel.: 737 812 700
tel.: 775 674 546
tel.: 775 580 008
8 000 Kč/měs.
8 500 Kč/měs.
8 500 Kč/měs.
8 900 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LG

ŽIDLOCHOVICE

www.realcity.cz/rc/E4LH

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4D4

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LI

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LJ

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E4LK

Byt, 1+1, 34 m², tř. G
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Byt, 1+kk, 22 m², tř. B
Byt, 2+1, 68 m², tř. G
TD REAL s.r.o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
REALHOF, s.r.o.
SOVA reality s.r.o.
ERA REALITY
tel.: 731 619 424
tel.: 778 544 779
tel.: 720 212 303
tel.: 777 713 679
tel.: 777 259 000
tel.: 725 971 054
9 000 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LL

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LM

VOJKOVICE

www.realcity.cz/rc/E4LN

ZASTÁVKA

www.realcity.cz/rc/E4CI

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LO

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E4LP

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Byt, 1+kk, 30 m², tř. B
Byt, 1+1, 45 m², tř. G
Byt, 1+kk, 39 m², tř. G
Byt, 1+kk, 37 m², tř. B
Byt, 1+kk, 44 m², tř. G
Gaute a.s
FIEDLER REALITY s.r.o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
MIG s.r.o.
Real Spektrum Group a.s.
RealPatria, s.r.o.
tel.: 737 812 700
tel.: 739 633 803
tel.: 778 544 779
tel.: 800 644 644
tel.: 533 339 111
tel.: 776 855 855
9 000 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
9 800 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4CL

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LQ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LR

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LS

BRNO

www.realcity.cz/rc/E475

KUCHAŘOVICE

www.realcity.cz/rc/E4CO

Byt, 2+1, 75 m², tř. G
Byt, 1+kk, 33 m²
Byt, 1+1, 42 m²
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 1+kk, 40 m², tř. G
Byt, 1+1, 67 m², tř. G
MP CZECH real
CENTURY 21 Bonus Brno
BIDLI reality, a.s.
AC Real, s. r. o.
FIEDLER REALITY s.r.o.
RK STING
tel.: 731 484 294
tel.: 775 674 541
tel.: 774 110 007
tel.: 731 516 417
tel.: 733 329 176
tel.: 800 103 010
9 850 Kč/měs.
9 900 Kč/měs.
9 930 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LT

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LU

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LV

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E4LX

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LY

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LZ

Byt, 1+kk, 30 m²
Byt, 2+1, 56 m², tř. G
Byt, 1+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 54 m², tř. C
Byt, 1+kk, 32 m², tř. C
Byt, 1+1, 39 m², tř. G
CENTURY 21 Bonus Brno
M&M reality holding a.s.
BIDLI reality, a.s.
Dumrealit.cz
VITOM reality, v. o. s.
VITOM reality, v. o. s.
tel.: 775 674 546
tel.: 800 100 446
tel.: 774 110 007
tel.: 730 548 511
tel.: 773 070 441
tel.: 773 070 441
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 190 Kč/měs.
10 490 Kč/měs.

POPŮVKY

www.realcity.cz/rc/E4M1

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4CS

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4M2

BRNO

www.realcity.cz/rc/E47A

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4M3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4M4

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Byt, 1+kk, 35 m², tř. B
Byt, 2+kk, 48 m², tř. C
Byt, 1+kk, 32 m², tř. G
Byt, 1+kk, 41 m², tř. B
Byt, 1+kk, 46 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
VITOM reality, v. o. s.
AMIGRO s.r.o.
Broker Consulting a.s.
VITOM reality, v. o. s.
Minimal reality s.r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 732 762 627
tel.: 774 403 434
tel.: 800 100 164
tel.: 773 070 441
tel.: 604 575 650
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 590 Kč/měs.
10 600 Kč/měs.
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TROUBSKO

www.realcity.cz/rc/E47I

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4M5

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4M6

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4M7

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4M8

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4CZ

Byt, 1+kk, 60 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m²
Byt, 1+kk, 57 m², tř. G
Byt, 2+1, 66 m², tř. G
Byt, 2+kk, 32 m², tř. G
Home 4 People
Real Spektrum Group a.s.
CENTURY 21 Bonus Brno
Gaute a.s
RK Agil
TD REAL s.r.o.
tel.: 774 740 110
tel.: 533 339 111
tel.: 775 674 546
tel.: 737 812 700
tel.: 736 646 769
tel.: 774 444 101
10 900 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4D2

BRNO

www.realcity.cz/rc/E47Z

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4M9

KUCHAŘOVICE

www.realcity.cz/rc/E4D7

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MA

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MB

Byt, 1+1, 46 m², tř. C
Byt, 1+kk, 37 m², tř. B
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 2+1, 65 m², tř. G
Byt, 2+1, 55 m², tř. C
Byt, 2+kk, 45 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.
Real Spektrum Group a.s.
Real Spektrum Group a.s.
RK STING
RENČ s. r. o.
Gaute a.s
tel.: 733 329 176
tel.: 533 339 111
tel.: 533 339 111
tel.: 800 103 010
tel.: 603 846 609
tel.: 737 908 347
11 500 Kč/měs.
12 000 Kč/měs.
12 000 Kč/měs.
12 000 Kč/měs.
12 000 Kč/měs.
12 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MC

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MD

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4ME

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MF

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MG

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MH

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Byt, 2+1, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 1+1, 47 m², tř. G
Byt, 1+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Gaute a.s
FIEDLER REALITY s.r.o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
BIDLI reality, a.s.
AC Real, s. r. o.
ATTIKO s.r.o.
tel.: 602 117 882
tel.: 733 329 176
tel.: 725 811 144
tel.: 774 110 007
tel.: 731 516 417
tel.: 545 215 608
12 000 Kč/měs.
12 400 Kč/měs.
12 500 Kč/měs.
12 500 Kč/měs.
12 500 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.

ŽIDLOCHOVICE

www.realcity.cz/rc/E4MI

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4DD

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MJ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MK

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4DE

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4ML

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 1+kk, 48 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+1, 62 m², tř. G
OK REAL
OK REAL
AvrioReal
Fincentrum Reality s.r.o.
OK REAL
Lionnis real s.r.o.
tel.: 606 589 561
tel.: 606 589 561
tel.: 734 411 163
tel.: 800 775 577
tel.: 606 589 561
tel.: 608 946 688
13 000 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.
13 500 Kč/měs.
13 500 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MM

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MN

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MO

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MP

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MQ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4DF

Byt, 1+1, 56 m²
Byt, 2+1, 50 m²
Byt, 2+1, 70 m²
Byt, 2+1, 56 m², tř. G
Byt, 2+kk, 54 m², tř. G
Byt, 2+kk, 61 m², tř. D
Century 21 All Inclusive
Century 21 All Inclusive
CENTURY 21 Bonus Brno
VITOM reality, v. o. s.
BIDLI reality, a.s.
FIEDLER REALITY s.r.o.
tel.: 736 488 227
tel.: 736 488 227
tel.: 775 674 510
tel.: 773 070 441
tel.: 774 110 007
tel.: 604 215 282
13 600 Kč/měs.
14 000 Kč/měs.
14 000 Kč/měs.
14 990 Kč/měs.
15 000 Kč/měs.
15 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MR

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3JM

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MS

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MT

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4MU

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4DI

Byt, 2+kk, 64 m², tř. G
Byt, 2+1, 75 m², tř. C
Byt, 2+kk, 70 m², tř. G
Byt, 2+kk, 78 m²
Byt, 2+1, 72 m², tř. G
Byt, 2+kk, 104 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI
ADP reality
Fincentrum Reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Unicareal s. r. o.
AMIGRO s.r.o.
tel.: 720 212 303
tel.: 602 721 797
tel.: 800 775 577
tel.: 774 110 007
tel.: 774 293 326
tel.: 774 403 434
15 000 Kč/měs.
15 000 Kč/měs.
16 000 Kč/měs.
16 900 Kč/měs.
17 000 Kč/měs.
28 000 Kč/měs.
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VLTAVA LABE MEDIA a.s., je vydavatelem nejvýznamnějších regionálních novin v České republice, lifestylových
i tradičních a televizních časopisů. Mezi ně patří např. Deník, Glanc, Story, Gurmet, National Geopraphic
či Týdeník Květy, TV magazín a mnoho dalších. Jsme druhý největší vydavatelský dům v České republice patřící
do mediálního koncernu společnosti Penta. Naše noviny a časopisy čtou více než 3 milióny lidí.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

MEDIÁLNÍ
PORADCE
PRO REGION BRNO A JIŽNÍ MORAVA
PROFIL


Obchodní nadání, empatie a silná orientace
na zákazníka



Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky



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



Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost



PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,



Aktivní řidič

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST


Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity
ve svěřené oblasti



Identifikace potencionálních klientů z oblasti realitního
trhu a rozvíjení nových obchodních vztahů



Příprava optimálních komunikačních řešení
a jejich prezentace novým i stávajícím zákazníkům



Odpovědnost za prodejní úspěšnost,
prohlubování dobrého jména společnosti



Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME


Motivující finanční ohodnocení (fix + provize)



Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi



Pozici ve stabilním profesionálním týmu



Firemní automobil, notebook, telefon



Možnost seberealizace

Pokud vaše zájmy a zkušenosti odpovídají uvedenému profilu,
rádi se s vámi setkáme při osobním pohovoru.
Své strukturované životopisy zasílejte na kariera@realcity.cz

B R N O A J I Ž N Í M O R AVA
číslo 13 od 15. 10. do 4. 11. 2018

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?

U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu.

www.realnovostavby.cz .

REALCITY

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

NA ČERVENÉM KOPCI VYTVOŘÍ KOMPLEX
PRO DVĚ STĚ DŮCHODCŮ. ZA TŘI STA MILIONŮ
Téměř dvě stovky lůžek pro důchodce nabídne nový sociálně-zdravotní komplex na Červeném kopci
v Brně. Vznikne podle návrhu pražského ateliéru RANGHERKA 5. Rozhodla o tom odborná porota v architektonické soutěži Kanceláře architekta města. Výsledky schválila rada města v úterý.

Historie léčebny
na Červeném kopci
Původní pavilony na Červeném
kopci začalo město stavět
v roce 1888 a sloužily jako
infekční oddělení Zemské
nemocnice u svaté Anny.
Od roku 1964 začal areál
fungovat jako léčebna
dlouhodobě nemocných.
V roce 2000 přešla léčebna
do správy Nemocnice
Milosrdných bratří. Vzhledem
ke špatnému technickému
stavu pavilonů musela
nemocnice ukončit provoz
léčebny na začátku letošního
roku. Původní zařízení mělo
73 lůžek. Všichni pacienti byli
přesunuti do nového oddělení
pro dlouhodobě nemocné
v areálu nemocnice v Polní ulici.
Zdroj: stavbaweb.dumabyt.cz

Viz u aliz a c e bu dou c í h o komp l e x u p r o d ů c h o d c e n a Č e r v e n é m ko p c i

Cílem soutěže bylo najít podobu nového komplexu a jeho
umístění v areálu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných
na Červeném kopci. „Léčebna ukončila provoz začátkem
letošního roku. Budovy byly totiž ve velmi špatném stavu.
Autoři vítězného návrhu ponechají v areálu původní pavilon B, který navrhují zrekonstruovat a využít jako společenské centrum s kavárnou. Zachová se tak původní
historická stopa areálu,“ vysvětlil náměstek brněnského
primátora Petr Hladík.
Nový komplex bude mít kapacitu 198 sociálně-zdravotních
lůžek, včetně těch pro denní pobyt. „Dále počítáme se
zázemím pro medicínské centrum nebo rehabilitaci,“ doplnil Hladík.
Porotu podle ředitele kanceláře architekta města Michala
Sedláčka zaujalo hlavně jednoduché urbanistické řešení
bez nutnosti radikálních zásahů do okolí. „Komplex tvoří
tři nové domy, volně zasazené do okolí parku. V přízemí
jsou propojené vstupní halou, která funguje zároveň jako
vnitřní náměstí,“ nastínil Sedláček.
Město nyní zpracuje investiční záměr a poté bude jednat
s autory vítězného návrhu o zakázce na projektovou dokumentaci. Předpokládaná cena projektu je okolo tří set
milionů korun.
Autor: Růžena Machálková
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Ateliér Rangherka 5 je prostor
a zároveň tým architektů,
projektantů, kteří společně
pracují na projektech.
Projekty, to jsou klienti a jejich
představy, naše nápady
a debaty, lidé, se kterými se
léta setkáváme na stavbách.
Vznikají vztahy, které posouvají
nejen naši práci. Děláme vše,
co souvisí s architekturou.
Každý projekt může být
zajímavý, když se správně
uchopí...
www.rangherka5.cz

Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

MIG s.r.o.

800 644 644

mig@mig.cz

www.mig.cz

Příkop 4, Brno

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

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

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA
STAVBA
ZAHÁJENA!

JEDINEČNÉ DETAILY
S POUŽITÍM
PŘÍRODNÍHO KAMENE

36

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

2

nebytové prostory,
jeden s vlastní
terasou

46

parkovacích
míst

www.rezidencebriga.cz | Královo Pole, ul. Šumavská
BRNO-STŘED

BRNO, UL. ERBENOVA

www.rumiste.cz

JEDINEČNÉ DETAILY
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO
KAMENE

B
BRNO-KRÁLOVO POLE

www.realcity.cz/rc/E4HO

www.sadovanavysluni.cz

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

36 nadstandardních
bytů s vynikajícím
B

Poslední volný byt 3+kk, CP 108 m2 s terasou a balkónem v centru Brna.
Byt se nachází v blízkosti např. Spielberk Office Centre, kancelářského
komplexu Dorn a nově vznikajícího areálu na místě bývalé textilky Vlněna.

u Brna
www.realcity.cz/rc/E2HK
BRNO, UL. ANENSKÁ Zastávka
II.etapa projektu

dispozičním řešením
1+kk až 4+kk

terasou

20 000 KČ / MĚS.

K pronájmu krásný plně vybavený byt v centru města Brna u Lužáneckého parku na ulici Erbenova. Byt je o velikosti 3+1 s UP cca 120 m2 a se
třemi balkóny. K pronájmu je možná samostatná garáž v domě.

www.realcity.cz/rc/E3R3

Brno, ul. HaaSova

46

parkovacích
míst

G

Královo Pole, ul. Šumavská

BRNO, UL. FILLOVA

A
Prodej 8 moderních RD v lokalitě Sadová, které jsou na pozemcích 222
m2 – 858 m2. RD jsou dokončeny z 80 % (fasáda, vnitřní rozvody, elektro,
podlahy anhydrid). Dokončení výstavby 3/2019.

B

BRNO, UL. STAŇKOVA

www.realcity.cz/rc/E35Z

Brno, ul. Skopalíkova

INFORMACE
V RK
5 290bytu
000
KČ o plošeG67m2 v OV, 2.NP
Prodej útulného bytu o dispozici
2+kk. CP bytu
je 52 m2G
Prodej pěkného
2+kk
+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba na starším domě,
cihlového domu. Klidná ulice rodinných domků,
Poslední
3+kk
2
Poslední
volné
byty
4+kk25 m2, dvě
Prodej luxusního
bytu 4+kk
o CP3+kk
120 m2 saterasou
parkovacívolné byty
Prodej
bytu 4+1 o CP 92 m2 + lodžie 6 mbezproblémové
, byt je v OV. Velmi
zdařilá
bytu
3+1jevkompletně
prvorepublikovém
činžovním domě. Byt
dům
po rekonstrukci.
parkování
před domem. Prodej stylového
v centru Brna
2
INFORMACE V RK

C

prostory,
2 nebytové
jeden s vlastní

stání v podzemní garáži. Byt je v „italském nádechu“ od architektů
rekonstrukce, krásný výhled na panoramata města Brna. Dům po
www.realcity.cz/rc/E1ak
Jiřího Garáž
Vlčka a Ondřeje
Bořila.v ceně bytu
revitalizaci, nastěhování
4/2019.
a sklep
2
79 kWh/m
.rok
www.rumiste.cz

v OV, UP 115 m lodžie a balkon. Rekonstrukce 2012, eurookna, parkety,
3 750
000
kč
www.realcity.cz/rc/DZJ6
2 800 000 kč
2x
kryté
parkovací
stání.
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NOVOSTAVBY
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Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

rezidence

RIVERSIDE

Nadstandardní střešní byty v Brně
Cena od 10.999.000 Kč

Byt A08 04
Dispozice
Podlaží
Užitná plocha
Terasa
Příslušenství

4+KK
8. NP + 9. NP
113,10 m2
30,8 m2
sklepní box, 2x GS

Byt B08 05
Dispozice

4+KK

Podlaží

8. NP

Užitná plocha

113,7 m2

Terasy

112,6 m2 / 21,1 m2

Příslušenství

sklepní box, 2x GS

www.rezidenceriverside.cz

601 301 301

Bytový dům LIDO

Moderní městský dům z přírodních materiálů

Jen 10 minut z centra města Brna
56 krásných bytových jednotek
Dispozice 1+kk až 3+kk s balkony
Garážová stání, parkování ve dvoře
Bytový dům Lido je skvělou příležitostí nejen
k pořízení investiční nemovitosti, ale i nového
domova. Stačí si jen vybrat z nabídky na
www.bdlido.cz. O vše ostatní se postaráme my!

Cena od: 2 050 000 Kč
Volejte zdarma 800 800 099
www.realspektrum.cz
31

NOVOSTAVBY

Mokrá - Horákov

r o d i n n r éo dd i onmn yé ad loe ma y

a l e a

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

DOPRODEJ POSLEDNÍHO RODINNÉHO DOMU V 1. ETAPĚ!

Více informací na www.bydleni-mokra-horakov.cz

WWW.RICANYDOMY.CZ
pasivní domy za ceny bytů
přijďte se podívat na vzorový dům
u ž t y t o Vá n o c e m ů ž e t e s t r á v i t v n o v é m
32

Více informací najdete na www.realnovostavby.cz

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ
VE SLAVKOVĚ U BRNA

vyberte si svůj

vyberte si svůj

VYSNĚNÝ DŮM

B
T: +420 725 688 312

VYSNĚNÝ BYT

B
/

E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
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NOVOSTAVBY

www.reko.cz

KLIENTSKÉ CENTRUM
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
+420 545 428 120
B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

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)
PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN

B / 47 kWh (m2/rok)

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN

INVESTOR: NOME a.s.

POD CHVALOVKOU - Nové bydlení v přírodě, kousek od přehrady
Prodej bytů 1+kk až 4+kk

34

www.pod-chvalovkou.cz

www.podzajecihorou.cz
B / 52 kWh (m2/rok)

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

KAMECHY - Vaše ideální bydlení v Brně
Prodej dalších bytů 1+kk až 4+kk

www.byty-kamechy.cz

Nové byty v Brneá

Komfort bydlení v rodinném domě
v centru Brna
6 řadových rodinných domů se zahrádkami
Královo Pole, 800 m od Lužánek
Vlastní garáž pro dvě auta
Dvě obytná podlaží
Umístění v klidném vnitrobloku

Podlahová plocha přes 200 m2

800 888 787

www.ponavia-rezidence.cz

JIŽ BRZY
V PRODEJI BYTY
V NEJVYŠŠÍM
PODLAŽÍ

RODINNÉ DOMY
V CENTRU MĚSTA

Exkluzivně pouze pro
registrované zájemce
BLIŽŠÍ INFORMACE
info@trikaya.cz

VAŠE ZNAČKA LUXUSU

Tř. Kpt. Jaroše 28
602 00 Brno
+420 800 888 979
+420 733 525 123
info@ambienten.cz
Prodej a pronájem luxusních nemovitostí

Ing. Monika Russeggerová

BRNO - BOHUNICE
www.realcity.cz/rc/E48P
Jedinečný mezonetový byt s volnou dispozicí 6+kk,
s panoramatickým výhledem, 5 garážových stání
v domě, CP 482 m2 vč. terasy. PENB: G
Informace v RK

BRNO - ŽEBĚTÍN
www.realcity.cz/rc/E48U
Byt 4+kk s krásným výhledem, terasou,
v perfektním stavu, atraktivní lokalita,
CP 129 m2 včetně terasy. PENB G
8 100 000 Kč

BRNO - JUNDROV
www.realcity.cz/rc/E4HP
Bezbariérový byt 3+kk, nadstandardní provedení,
zahrada se vzrostlou zelení zaručující soukromí,
sklepní kóje, CP 90,8 m2 + zahrada 84 m2. PENB: G
Informace v RK

BRNO - ŽABOVŘESKY
www.realcity.cz/rc/E49B
Novostavba byt. jednotky 3+kk s terasou, úžasný
výhled, dvě venkovní park. stání ve dvorním traktu,
zděný sklep, CP 62 m2 včetně terasy. PENB: G
5 100 000 Kč

BRNO - ŠTÝŘICE
www.realcity.cz/rc/E4HQ
Světlý byt 3+kk (aktuálně 4+kk) v cihlovém domě
s krásným výhledem na město, zajišťující maximální
soukromí, CP 81 m2. PENB: C, 84 kWh/m2.
5 800 000 Kč

BRNO - STRÁNICE
www.realcity.cz/rc/E3QQ
Byt 2+kk s terasou, moderní a vzdušný vzhled,
luxusní vybavení, venkovní park. stání, skvělá invest.
příležitost, CP 78 m2 + 20 m2 venk. terasa. PENB: G
5 500 000 Kč

BRNO - BYSTRC
www.realcity.cz/rc/E1HU
Luxusní světlý byt 4+kk s perfektní dispozicí,
výhledem na přehradu, včetně dvou teras a dvou
parkovacích míst, CP 125 m2. PENB: G
8 900 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E3QS
RD 4+kk s garáží, zahradou, venk. bazénem,
v blízkosti lesa na klidném místě, v dobrém
technickém stavu, UP 152 m2, CP 450 m2. PENB: G
8 350 000 Kč

MODŘICE
www.realcity.cz/rc/E3ZI
Novostavba luxusní vily 6+kk s dvojgaráží, vnitřním
bazénem, wellness, v nadst. provedení, precizní
interiéry, UP 660 m2, CP 1.912 m2. PENB: G
Informace v RK

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3BJ
Novostavba funkcionalistické vily 5+kk v nadst.
provedení, s dvojgaráží, krbem, prodej možný vč.
kompl. vybavení, UP 272 m2, CP 458 m2. PENB: G
Informace v RK

BRNO - BOHUNICE
www.realcity.cz/rc/E3ZJ
Novostavba vily 6+kk, okrasná zahrada, venkovní
bazén, soukromí, více var. využití (bydlení, podnikání),
UP 234 m2, CP 839 m2, PENB: C, 144 kWh/m2
18 000 000 Kč

REBEŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E4HR
Velkoryse řešený RD 8+kk, útulná zahrada, odpočinková terasa, venkovní krytý bazén a vířivka v
soukromí, UP 420 m2, CP 1.621 m2. PENB: G
10 950 000 Kč

BRNO – OBŘANY
Vícegenerační RD, 3 bytové jednotky (2+1, 2x 3+1),
podsklepený, garáž pro 3 vozy, venkovní stání
pro 5 vozů, bazén, v klidné lokalitě, výb. stav,
UP 408 m2, CP 327 m2, PENB: G
Informace v RK

BRNO - KOMÍN
www.realcity.cz/rc/E4I3
RD 5+1 v atraktivní lokalitě s více var. využití
(bydlení, podnikání), úžasné výhledy, 2 x garáž
pro 7 vozů, UP 197 m2, CP 1.076 m2, PENB: G
12 000 000 Kč

KUŘIM
Luxusní novostavba 5+kk
s okrasnou zahradou, finskou saunou,
u lesa s nádherným výhledem,
CP 864 m2. PENB: G
Informace v RK

LELEKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZIS
RD 9+1 s terasou a dvojgaráží, v atraktivní
lokalitě v klidném prostředí, po rekonstrukci,
UP 381 m2, CP 650 m2. PENB: G
9 000 000 Kč

