B R N O A J I Ž N Í M O R AVA

číslo 14 od 5. 11. do 25. 11. 2018

REZIDENCE AUSTERLITZ - SLAVKOV U BRNA
IHNED K NASTĚHOVÁNÍ!  - více na straně 33

OKAMŽITÉ
ZASTAVENÍ EXEKUCE

NA VAŠÍ NEMOVITOSTI
GARANTUJEME VÁM RYCHLÉ JEDNÁNÍ S PRÁVNÍ ZÁRUKOU

VYPLATÍME ZA VÁS
dražby, dluhy na nájmu, hypotéky,
úvěry, zástavy a exekuce

POSKYTUJEME BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

REZIDENCE

GROHOVA 23

PRODEJ
BYTŮ
730 843 333

VOLEJTE ZDARMA

775 185 005
www.brnenskyzvonec.cz

800 100 455

www.rezidencegrohova23.cz

V Á Š D L O U H O L E T Ý P R Ů V O D C E S V Ě T E M R E A L I T W W W. R E A L C I T Y. C Z

Tel.: +420 549 25 02 48
GSM: +420 774 88 33 00
E-mail: info@credoreal.cz

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

G

PRODEJ LUXUSNÍHO BYTU 3+KK
S GARÁŽOVÝM STÁNÍM BRNO-STŘED
Ul. Vídeňská. CP 95 m2. Byt s balkónem ve velmi vyhledávané lokalitě, vč. luxusního vybavení
v ceně. PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA!
6 900 000 Kč
G

PRODEJ RD / CHALUPA
PLAVEČ, OKR. ZNOJMO
Po výrazné slevě! CP 1534 m2, z toho ZP
683 m2, hlavní budova je po rekonstrukci
a ihned obyvatelná. Volný ihned, klíče v RK!
1 295 000 Kč VČETNĚ PROVIZE RK

G

G

PRODEJ RD UHŘICE,
OKR. HODONÍN
Dům po částečné rekonstrukci, možnost
vybudování podkroví. CP 324 m2, z toho ZP
140 m2. Volný ihned, klíče v RK!
1 590 000 Kč VČETNĚ PROVIZE RK

PRODEJ CHATY
BRNO-MĚSTO
Vyhledávaná lokalita Žebětín. Samostatně
stojící chata s číslem evidenčním
o CP 547 m2. Volná ihned, klíče v RK!
890 000 Kč VČETNĚ PROVIZE RK

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

PRODEJ RD/CHALUPA RUPRECHTOV
Okres Vyškov. Nemovitost s číslem
evidenčním o CP cca 400 m2, z toho ZP
cca 50 m2 a prostornou zahradou k celoročnímu užívání. Volný ihned, klíče v RK!
1 890 000 Kč VČETNĚ PROVIZE RK

PRONÁJEM LUXUSNÍCH KANCELÁŘÍ
S TERASOU, BRNO-STŘED
Ul. Minská. Exkl.nebyt. prostory o CP 101 m2.
Novostavba z r. 2016, možnost 3 garážových
stání, terasa, v samém centru Brna. Klíče v RK!
25 641 Kč měsíčně

PŘÍMÝ VÝKUP NEMOVITOSTÍ
OBRAŤTE SE S DŮVĚROU NA NÁS!
Nemovitost může být zatížena exekucí, nedobrovolnou dražbou nebo jinou zástavou. Okamžitě
za vás vyplatíme exekuce, dluhy a jiné zástavy váznoucí na nemovitosti.
Prodej zadlužených nemovitostí je v současné době stále těžší, a dokonce i některé realitní
kanceláře se k zadluženým nemovitostem otáčejí zády. Pokus o prodej svépomocí zabere
zbytečně mnoho času a většinou je neúspěšný.
Náš přístup vás příjemně překvapí. Zajistíme potřebné právní kroky, aby odkup proběhl hladce
a bez jakýchkoliv komplikací, peníze vám budou vyplaceny za předem dohodnutou částku
a vy tak včas budete velmi rychle disponovat potřebným kapitálem. Zakládáme si na férovém
přístupu a profesionálním jednání.
Výkup nemovitosti provádíme za podmínek, které přinesou spokojenost oběma stranám. Naši
specialisté provedou odhad tržní ceny nemovitosti, na základě kterého bude probíhat její
odkup. Veškeré tyto činnosti provádíme v krátkém termínu, abyste zbytečně nečekali a dostali
své peníze včas.
Proto, jestli potřebujete peníze nejlépe do Vánoc, neváhejte nás kontaktovat na telefonním
čísle +420 602 583 853!
Vaše Michaela Šopík Macková

Michaela Šopík Macková
jednatelka společnosti

WWW.CREDOREAL.CZ

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

PRODEJ BYTU 2+1, KUŘIM

Vy chcete prodat.
My víme komu

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - ČERNOVICE

PRODEJ BYTU 3+KK, KLOBOUKY U BRNA

C

G

B

• 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

• prostorný byt 83,2 m² v OV • předsíň s úložnými prostory, hala,
sklep • dobrý udržovaný stav • pětipodlažní dům po revitalizaci
v blízkosti Aquaparku Kuřim a zastávky MHD

• moderní byt 40 m² v OV • neprůchozí pokoje, sklepní box • nyní
je byt obsazený nájemníky s možností pokračování v pronájmu • cihlový dům s výtahem • výborná dostupnost do centra města

• novostavba prostorného bytu 80 m² v OV • vlastní plynový
kotel, kuchyňská linka bez spotřebičů • klidná lokalita s výbornou dopravní dostupností do Brna • dokončení květen 2019

N/RSB/17241/18

N/RSB/17457/18

N/RSB/17483/18

D/RSB/116/18/4

B
Neplatíte daň
z nabytí

1 885 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, BRNO - BOSONOHY

2 950 000 Kč

3 500 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, BRNO - MEDLÁNKY

2 799 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - KOMÍN

G

B

G

• 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

• 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

•řadový, částečně podsklepený rodinný dům 3+1 s menší
zahradou • možnost rozšíření o prostornou půdní vestavbu
• dobrý technický stav • výborná dostupnost do centra města

N/RSB/17296/18

N/RSB/17382/18

N/RSB/17460/18

3 590 000 Kč

6 500 000 Kč

PRONÁJEM BYTŮ 1+KK, BRNO - PISÁRKY

5 500 000 Kč

RODINNÝ DŮM, DOLNÍ DUNAJOVICE

G

G

• pronájem 14 nových bytů o velikosti 1+kk v Brně-Pisárkách • byty jsou vybaveny klimatizací a kuchyňskou linkou (troba, sklokeramická deska) • k něktrým náleží balkon • možnost parkování před domem • výborná dopravní dostupnost do centra města • celý
objekt je střežen kamerovým systémem

• samostatně stojící, podsklepený rodinný dům po kompletní rekonstrukci • prostorná nemovitost se nachází v krásné vinařské lokalitě
v těsné blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny • dům je vhodný pro trvalé bydlení, celoroční rekreaci nebo jako rodinný penzion

Cena od: 8 000 Kč/měsíc
RODINNÝ DŮM, ŘÍCMANICE

N/RSB/17187/18

B

G

5 950 000 Kč

Rodinné domy v klidné lokalitě Pálavy v obci Zaječí

Výstavba 30 dvojdomků a jednoho
samostatně stojícího RD
Mírný svah mezi nádhernými vinohrady
Jedinečný výhled na Pálavu a Mušovská jezera

• 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/17307/18

4 750 000 Kč

RODINNÝ DŮM, ČESKÁ U BRNA

B

Neplatíte
provizi

• samostatně stojící novostavba rodinného domu 5+kk (možnost
6+kk) s pěknou zahradnou na severní hranici Brna • krásná lesnatá
lokalita s výbornou dostupností do Brna • pozemek celkem 607 m2

N/RSB/17232/18

Pozemky od 380 m² do 748 m²
Rodinné domy jsou díky své poloze vhodné
nejen pro trvalé bydlení nebo víkendovou
rekreaci, ale i jako výhodná investice s cílem následného pronájmu. Další informace
najdete na www.mladevinohrady.cz

cena od: 4 690 000 Kč

8 990 000 Kč

Volejte zdarma 800 800 099

www.realspektrum.cz

Jsme členy
významných asociací

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
PENZION SVOJANOV

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.

Velký pozemek 14 177 m2
v turisticky vyhledávaném
prostředí pomezí Vysočiny.
Penzion se skládá z hlavní
budovy, turistické budovy
srubového typu, velkým
parkovištěm, dvě stavby
s dvougaráží a stavbou
u pozemku hřiště. Kapacita
penzionu je 54 lůžek
a 13 přistýlek. V hlavní
budově velká jídelna s barem,
společenská místnost, kotelna
a kompletně kvalitně plně funkční
vybavená kuchyně se sklady.

10 900 000 Kč
T: 777 555 920

1 990 000 Kč | T: 775 185 005

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.

G

NEBYT. PROSTOR V PROVOZOVNĚ
FITCENTRA AZ FITNESS

3 790 000 Kč | T: 777 730 521

G

G

CHATA 3+KK JEDOVNICE

V budově AZ Tower, Brno-Pražákova, o rozměru 15 m2 s vl.
soc. zařízením a park. stáním v garážích. Prostor má proskl.
výlohy, jenž je možné polepit vlastní reklamou a je vhodný
pro služby jako je pedikůra, manikůra, kosmetika apod.

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

10 000 Kč/měs. | T: 775 185 005

850 000 Kč | T: 777 730 521

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

jednička na poli dražeb

Prokonzulta a.s. je lídrem mezi dražebními společnostmi v České republice. Od roku 2000 provádí profesionální a komplexní
přípravu dražeb včetně zajištění služeb soudních znalců nebo právní a daňové podpory navrhovatelů. Rychle a efektivně
zpeněžuje movitý a nemovitý majetek formou veřejných dražeb, elektronických dražeb, e-aukcí a výběrových řízení. Pro své
klienty pracuje efektivně, využívá ověřených postupů a dodává jim služby na klíč.

Prodat dům, pozemek nebo byt (nebo jiný movitý majetek) formou
dražby není ničím výjimečným. Naopak, stává se fenoménem dnešní doby a přináší s sebou spoustu výhod. Co to v praxi přesně znamená? Na otázky odpovídá ředitel společnosti Ing. Hradil.

hodou elektronické dražby je fakt, že vyloučí možnost spekulantství.
Zájemci o nákup nemovitostí se osobně nesetkají, neznají svou totožnost a nemohou se dopředu domluvit na ceně. Nemovitost získá
opravdu ten zájemce, který nabídl nejvyšší cenu.

Proč využívat služeb dražby/dražebníka?

Jak rychle lze prodat nemovitost formou dražby
a jak to všechno funguje?

Je to nejjistější způsob, jak prodat nemovitost/movitý majetek za nejvyšší možnou cenu a v poměrně krátkém čase. Pro velký počet zájemců je samotná forma prodeje velmi atraktivní a navíc transparentní. Je
to v podstatě taková sázka na jistotu. Současné elektronické dražby
jsou oblíbené u těch klientů, kteří chtějí ušetřit čas a nemít žádné starosti.
Proč je forma veřejné dražby efektivnější
než ostatní formy zpeněžování majetku?
Veřejnou dražbu může provádět jen koncesovaný dražebník a její
proces je jasně definován zákonem. Jde o velice transparentní formu
zpeněžování majetku a všem zúčastněným poskytuje velkou právní
jistotu. Jakýkoliv prodej mimo dražbu je v podstatě jen smluvním ujednáním. Jedině příklepem při dražbě dochází k přechodu vlastnictví
a nový nabyvatel se stává vlastníkem. Bez jakýchkoliv dohadů a možnosti výsledek napadnout pouze soudně přesně definovaným výčtem
subjektů.
Jaké jsou výhody elektronických dražeb, které provádíte?
V dnešní době moderních technologií je jednoznačným benefitem
rychlý přístup k informacím a komfort. Zájemci o koupi nemovitého
i movitého majetku mohou licitovat z pohodlí svého domova nebo
kanceláře. Ušetří také spoustu času a nákladů na cestování. Další vý-

Jako první zhodnotíme stav nemovitosti a necháme zpracovat odhad.
Nabídku dražené nemovitosti vzápětí zveřejňujeme i klasickým inzertním způsobem. Zajišťujeme inzerci na největších realitních serverech,
ve specializovaných časopisech i na svém webu. O nových nabídkách
také neprodleně informujeme klienty a zájemce z naší rozsáhlé databáze. Před dražbou zorganizujeme několik prohlídek. Samotná dražba
nemovitých věcí pak probíhá nejdříve za měsíc od vyhlášení dražební
vyhlášky. Lhůta pro doplacení pak je obvykle mezi 30 až 90 dny.
Kdo se na vás obrací a nejvíce využívá vašich služeb?
Mezi naše spokojené klienty patří správci konkurzních podstat, likvidátoři, samosprávní územní celky, investiční fondy a developeři, soukromí majitelé i jiné firmy. Veřejné dražby pořádáme téměř 20 let.
V poslední době se čím dál větší oblibě těší realizace prodeje formou
elektronických aukcí. Mají obdobné výhody jako elektronická dražba,
jen vlastnictví nepřechází příklepem, ale jedná se pak o podpis klasické kupní smlouvy. Kromě toho se specializujeme také na výběrová
řízení a provádíme samostatnou realitní činnost. Našim zákazníkům
se snažíme poskytovat služby podle jejich potřeb a na klíč. Důkladná
příprava je pro nás stejně důležitá jako zdárný a profesionální průběh
všech transakcí. Samozřejmě mimo nemovitostí realizujeme i věci movité jako automobily, stroje, výrobní zařízení, pohledávky a podobně.

Chcete zpeněžit svůj majetek?
Spolehněte se na nás a neváhejte nás kontaktovat!
www.prokonzulta.cz

tel.: 420 543 255 515

info@prokonzulta.cz

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 14 od 5. 11. do 25. 11. 2018

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A ZÁJEMCI O REALITNÍ TRH,
Jsem velmi rád, že se projektu REALCITY v rodině VLM daří. Jak jste již
jistě zaregistrovali, od podzimu jsme změnili logo a název časopis upravili na původní REALCITY, jak se jmenoval i v minulosti. Aktuálně jsme
zapracovali na vylepšení distribuční sítě, nyní je REALCITY k dispozici
na 900 distribučních místech, odkud si ho můžete zdarma odnést. Současně jsme zvýšili i distribuovaný náklad, nyní dodáváme na trh 32 tisíc
v Brně a 35 tisíc výtisků v Praze. Doufáme, že tím všem čtenářům a zájemcům o nemovitosti, kteří si chtějí časopis přečíst, zlepšíme jeho dostupnost
a uživatelský komfort. Dále také intenzivně pracujeme na vylepšení článků
o realitním trhu. Využijeme odborníky v našich místních redakcích v Praze
a Brně tak, aby články ještě více reflektovaly dění přímo ve vašem regionu.

je to už téměř rok, co jsme jako vydavatelství Vltava Labe Media (VLM)
koupili časopis Grand Real City a web realcity.cz.
Dovolte mi pár slov o VLM: jde o jedno ze tří největších vydavatelství
na českém trhu. Vydáváme regionální noviny Deník, dvacet časopisů
(Dům a zahrada, Receptář, Květy, Vlasta, Kreativ a další), na internetu provozujeme například Deník.cz, Kafe.cz, Tipcars.cz, Annonce a spoustu dalších
webů.

Velmi se daří i našemu webu www.realcity.cz. Díky zázemí ostatních webů
VLM se nám podařilo výrazně zvýšit počet jeho návštěvníků – zatímco loni
v září si www.realcity.cz prohlédlo 133 tisíc reálných zájemců o nemovitosti, letos v září to bylo už 283 tisíc, šlo tedy o více než 100% nárůst. Obdobně se zvýšil i počet zobrazených nemovitostí, proto pevně věřím, že i díky
tomu našlo více lidí svůj vysněný nový domov. Na webu budeme dále pracovat, abychom vám ještě více usnadnili a zpříjemnili hledání bytu či domu.
Naším nejpodstatnějším zájmem a také důvodem, proč pro vás REALCITY
děláme, je totiž inspirovat vás a pomoci vám splnit si sny o novém bydlení.
Přeji vám krásný podzim.

INZERENTI

Petr Bednář, člen představenstva Vltava Labe Media

REALITNÍ INZERCE

REALITY MUZEJKA s.r.o.

PONAVA CENTRUM a.s.

AC Real, s. r. o.

REALmix s.r.o.

REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

REKO a.s.

CREDO REAL, s.r.o.

AQUA PROCON s.r.o.

OSTATNÍ

MP CZECH real

CERE Invest Rosice s.r.o.

PROKONZULTA, a.s.

Chateau Marco, s.r.o.

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří
České republiky

REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.

IMOS facility, a.s.

HYPOASISTENT s.r.o.

Realitní kancelář
Brněnský zvonec s.r.o

KALÁB - BS, s.r.o.

SPACE 4U s.r.o.

MIG s.r.o.

swREALKO s.r.o.

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

DOPADY REGULACE ČNB
CO SE OČEKÁVÁ? KTERÉ PROJEKTY
BUDOU MUSET ZLEVNIT?
Obecně se ví, že na realitním trhu s nemovitostmi je zhruba o čtvrtinu více kupujících než bytů.
Tento stav je již dlouhodobý. Nová regulace ČNB zpřísňující podmínky pro získání hypoték tento
převis podle odborníků zmírní. Ale je jasné, že poptávka přesto zůstane neuspokojena. Odborníci
i veřejnost napjatě očekávají, jaké bude mít regulace dopady na realitní trh. Už se objevily i první
odhady. Co nás tedy pravděpodobně čeká?
Více si přečtete na

www.realcity.cz/magazin.

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

Příští vydání vychází:

26. 11. 2018

ČASOPIS REALCITY
JIŽ 17 LET VÁM PŘINÁŠÍME KOMPLEXNÍ PŘEHLED
REALITNÍHO TRHU
 2 regionální vydání
BRNO A JIŽNÍ MORAVA - náklad 32 000 ks, 400 distribučních míst
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY - náklad 35 000 ks, 500 distribučních míst
 3týdenní 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.automix.cz, sip.denik.cz a dalšími portály
ve správě VLTAVA LABE MEDIA a.s.

REALCODE





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!

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2
Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2
Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2
Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2
Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2
Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2
Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)
Tento průkaz hodnotí energetickou náročnost budovy, vyčísluje energie spotřebovávané
při běžném provozu a řadí budovy do třídy energetické náročnosti: od A (nejúspornější)
do G (energeticky nejnáročnější).
Tuto informaci naleznete i u jednotlivých nemovitostí publikovaných uvnitř vydání.

BRNO
Realitnímu trhu se společně věnujeme
již déle jak 13 let. Neváhejte využít
našich zkušeností a kontaktujte nás.
Rádi vás přesvědčíme, že je pro vás dobré,
bezpečné a výhodné mít vlastního
rodinného realitního makléře.

David Novák & Tomáš Silnický

Ing. David Novák
+420 775 077 502

Tomáš Silnický
+420 775 077 503

REALmix s.r.o., IČ: 27677044, Bayerova 23, 602 00 Brno, realmix@realmix.cz, www.realmix.cz
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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
7 500 000 Kč
G

G

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
1033
vnitrobloku. Vyhledávaná lokalita!
775 077 502
2 990 000 Kč
G

BRNO - VINOHRADY, ULICE BZENECKÁ

BRNO - BYSTRC, ULICE ČERNÉHO

G

B

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E3ZZ
Prodej velmi pěkného bytu 2+kk ve 4. NP/8 s výtahem. CP 40 m2.
Po kompletní a zdařilé rekonstrukci - zděné jádro, nové podlahy,
1048
dveře, vestavěné skříně atd.
775 077 502
2 590 000 Kč

ŠLAPANICE, BRNĚNSKÁ POLE

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E4NV
Prodej cihlové novostavby bytu 2+kk s velkým balkónem (vstup
francouzským oknem) a garážovým stáním, 4. NP/4 s výtahem, CP
1069
58 m2. Celý dům je bezbariérový.
775 077 502
3 390 000 Kč

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 plas1045
tová okna a stupačky. K jednání.
775 077 502
2 850 000 Kč

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
1061
jízdy autem. Kolaudace 2018.
775 077 502
4 950 000 Kč

G

BRNO - KRÁLOVO POLE, ULICE ŠTEFÁNIKOVA

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E4I7
Prodej prostorného bytu po kompletní rekonstrukci s dispozicí
4+kk + balkón a zimní zahrada, šatna, sklep, komora na chodbě,
1066
CP 164 m2, výška stropů 3,6 m.
775 077 502
7 350 000 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.
1043
Nízké náklady. Klidná slepá ulice.
775 077 502
4 330 000 Kč

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-Zá766
pad. Možnost koupit i 1/2 nebo 1/3.
775 077 502
od 1 050 Kč/m²
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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

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ
Pobočky:

G

ZAKŘANY

www.realcity.cz/rc/E4GT
Dům
Prodej polořad. příz. RD 4+kk po
kompletní rekonstrukci, pozemek
000777
371 m2,vč. kuch. linky
604 688 978 4 490 000 Kč
G

BRNO - STŘED

Byt 3+1 www.realcity.cz/rc/E3QG
Prodej cihl. 3+1 s balkónem a tech.
místností v secesním domě v ulici
000762
Hlinky, CP 123 m2
604 232 218 Informace v RK

10

G

DRÁSOV

www.realcity.cz/rc/E2XL
Dům
Prodej novostavby dvoupodl. domu
4+1, pozemek 796 m2, klidné místo na okraji obce,více v RK. 000730
777 645 193 4 890 000 Kč
C

BRNO - STŘED

Kanceláře www.realcity.cz/rc/E48B
Pronájem klim. zařízené kanceláře
s kuchyňkou a WC, CP 27 m2,
v 6. patře IBC na ul. Příkop 000775
604 232 218 7 200 Kč /měs.

Brno | Ostrava

G

HRADČANY

www.realcity.cz/rc/E1XC
Dům
Prodej příz. RD 4+kk, ZP 130 m2,
pozemek 889 m2,zahájení stavby
jaro 2019,více info v RK 000714
777 645 193 4 790 000 Kč
A

BRNO - ŠTÝŘICE

Kanceláře www.realcity.cz/rc/DZV1
Pronájem kanceláří různých výměr
v novostavbě pasivní budovy, nízké
prov. náklady, parkování 000684
604 232 218 2 480 Kč /m²/rok

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.

C

G

BRNO-BYSTRC, UL. ČERNÉHO

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

C

G

BRNO-VEVEŘÍ, UL. ČÁPKOVA

BRNO-BOHUNICE, UL. ŠVERMOVA

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E486
CP 25,6 m2 + zasklená lodžie 5 m2 + sklep 4 m2, 2.NP
s výtahem, prodej i s nábytkem a spotřebiči, nízké
MPB1327MP
měsíční náklady.
731 484 294
1 840 000 Kč

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E2P9 Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E3ZO
V zrekonstruovaném secesním domě, po rek., část. Byt vhodný k rekonstrukci, umakartové jádro, 1.NP/8,
2
2
2
2
zařízený. CP 61 m + sklep 3 m , 5. NP s výtahem.Vest. CP 61m + lodžie 5m . Nízké měsíční náklady.
MPB1296MD
MPB1324JS
skříně a KL vč. spotřebičů na míru.
731 484 294
731 484 294
4 600 000 Kč
2 900 000 Kč

G

G

E486

ŘRD

BRNO-

ŽIDENICE, UL. MRKOSOVA

Dům
www.realcity.cz/rc/E3ZL
Dvougen. řad. patr. RD na pozemku o CP 150 m2, dvůr,
předzahrádka, balkon. UP 160 m2, možnost půdní
MPRD1167MD
vestavby. Krásná lokalita a ulice.
731 484 294
6 000 000 Kč
E3ZL

E2P9

E3ZO

HISTORICKÝ DŮM

P O Z E M E K

Dům
www.realcity.cz/rc/E2TY
Polyfunkční dům na náměstí, patrový, CP 446 m2, historické sklepy, samostatné pokoje, velký sál. Možnost
MPRD1163JS
bydlení+podnikání.
731 484 294
1 300 000 Kč

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E1VT
Pozemek v rekr. oblasti (příjezd přes Hajany). CP 860 m2,
šíře 12 m, obdélníkový tvar. Vhodný na mobilheim či
chatu. Vl. vrt. studna, el. 220/380V. MPPOZ1015MD
731 484 294
1 130 Kč/m²

HOSTĚRADICE

David Borek

E2TY

ŽELEŠICE

E1VT

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
MPB1311MP
spotřebiče, nízké měs. náklady.
731 484 294
6 160 000 Kč
E3ZM

NP

G

BRNO-

ŽIDENICE

Komerční objekt
www.realcity.cz/rc/E489
Nebytové prostory na frekventované ulici, CP 128 m2,
vhodné na kancelář, ordinaci, obchod či lékárnu.
Možnost dokoupení parkovacích míst. MPK1010JS
731 484 294
3 900 000 Kč

Michaela Procházková

E489

Jiří Šmach

borek@mpczech.cz

prochazkova@mpczech.cz

smach@mpczech.cz

731 465 053

736 151 675

731 491 172

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

Pro klienta s hotovostí hledáme byt minimálně 3+1, BrnoŽabovřesky, Komín, Jundrov do 5 mil. Kč.

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

Pro podnikatele hledáme na investici byty 1+kk nebo 1+1 v centru
Brna a okolí – platba ihned v hotovosti.

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

Pro klientku s hotovostí hledáme pozemek cca 500-700 m nebo
zahradu s obyvatelnou chatou (možno k rekonstrukci), do 20 km
od Brna do 1,5 mil. Kč.

Hledáme družstevní byt pro mladý pár, který má nachystanou
otovost.
Pro stavební firmu hledáme rodinné nebo bytové domy. Ideálně
v lokalitě Černá pole, Zábrdovice, Královo pole.

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

2

Dům k rekonstrukci v lokalitě Vyškov a okolí (30 km), klient požaduje
velký pozemek (od 1000 m2) – ideálně kraj obce, samota.
Pro klienta s hotovostí hledáme ke koupi byt 1+1-2+1
lokalita Bystrc, Jundrov, Komín, Žabovřesky.

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

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

Klient, který přes nás koupil byt, hledá zahradu nebo chatu
v okolí brněnské přehrady.

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

Hledáme skladovací prostory od 200 m2 s možností nakládacího
prostoru pro kamion s dobrou dostupností na dálnici.

Hledáme dvougenerační dům v Brně (ideálně Židenice, Černovice,
Komárov) se zahradou nebo dvorem (min. 200 m2) do 7 mil. Kč.

Hledáme RD nebo pozemek v Rosicích u Brna a okolí.
Manželé s dítětem a svými rodiči hledají vícegenerační dům
k nastěhování ideálně v Brně nebo do 15minut od Brna.
Pro konkrétní zájemce hledáme ke koupi bytový dům ideálně
k nástavbě či rekonstrukci v Brně.
Dlouholetý obchodní partner hledá prvorepublikovou vilu v Brně.
Financováno hotovostí bez úvěrů
Zahraniční investiční skupina hledá pozemky k výstavbě
developerského projektu v Brně či Praze.
Manželský pár hledá bezbariérový RD v Brně i do 15 minut od Brna.
Hledáme stavební pozemek k výstavbě RD od velikosti 600 m2.
Starší manželé hledají menší byt 1+kk - 1+1 jako investici,
klidně s nájemníkem.
Obchodní ředitel hledá větší byt po rekonstrukci
nebo v novostavbě v Brně s balkonem nebo terasou.
Mladší pár s dítětem hledá domeček s menší zahrádkou
v dostupnosti do Brna.

Hledáme sympatického kolegu/kolegyni na pozici

REALITNÍHO MAKLÉŘE
Čekáte každý měsíc na výplatu? Nebojíte se práce?
Zavolejte a zjistěte, kolik si u nás můžete vydělat!
E
ĎT
IJ EZI
PŘ M ÁS
N

Žádné vstupní poplatky – Bezplatná školení – Peníze každý týden – Časová flexibilita
731 484 294

cerna@mpczech.cz
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REALCITY

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

HYPOTEČNÍ ŽIVOT SE ZKRACUJE
KDY NEJLÉPE POŽÁDAT O HYPOTÉKU?
Hypotéka je často nejlepší způsob, jak si pořídit vlastní bydlení. Vyřeší nedostatek vlastních úspor
a pomůže získat bydlení dříve, než nám zvyšující se ceny posunou pomyslnou laťku ještě výše. Někdo
to má však se získáním hypotéky těžší, protože vhodný věk, kdy banky ochotně dávají hypotéky, se
v poslední době zkracuje. Může za to nejen snižování maximálního věku pro splacení hypotéky, ale
také vyšší nároky na prokazatelné příjmy. Kdy mohu žádat o hypotéku?

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.

Minimální věková hranice je oficiálně 18 let věku. V tomto
případě ale nelze propadat přílišnému optimismu, protože
samotný osmnáctiletý žadatel by v praxi získal hypotéku
jen velmi těžko. Obvykle ještě několik let po dosažení plnoletosti budou banky koukat na žadatele skrz prsty a budou pro větší stabilitu a dlouhodobost prokazovaného
příjmu požadovat dalšího spolužadatele – například rodiče. Klidně vydechnout pak mladý žadatel může až kolem
věku 23–24 let, kdy v praxi začne být pro banky zajímavým a důvěryhodným klientem. Až v té době obvykle získává stabilnější příjem a zprvu nástupní plat dosáhne s přibývající praxí vyšších cifer. Právě výše příjmů je pak dalším
limitujícím faktorem, který je pro hypotéku rozhodující.
Výhodou mladých žadatelů naopak bývá, že mohou využít
maximální možné splatnosti hypotéky, což je standardně
30 let. Díky tomu jsou pak měsíční splátky relativně nízké
a jsou srovnatelné s nájemným, které by jinak žadatel zaplatil za nájem bytu. Předností mladších žadatelů je také
fakt, že se ještě nestihli příliš zadlužit jinými úvěry, a tedy
jejich čisté příjmy snáze dosáhnou potřebné výše.
Maximální věková hranice se v jednotlivých bankách liší
a obvykle se pohybuje mezi 65 a 70 lety. 5 let splatnosti je
však v rámci výše splátek relativně velký rozdíl, a zvláště
u starších žadatelů hraje podstatnou roli každý rok. Pokud
je žadateli například 50 let, u průměrné hypotéky 2,3 mil.
by při sazbě 2,8 % vycházela měsíční splátka na 20 let
12 527 Kč, zatímco při splatnosti pouhých 15 let 15 663 Kč.
Díky tomu by klient v bance s kratší maximální splatností
musel prokázat jiný příjem – a to díky regulaci ČNB výrazně vyšší. Na splácení může totiž nově použít nejvýše 45
% svého čistého příjmu, tedy rozdíl na splátce 3 136 Kč
vyžaduje čistý příjem o 7 tisíc vyšší. „Některé banky v poslední době zkrátily splatnost do maximálně 65 let věku
žadatele, což je bude do budoucna výrazně znevýhodňovat,“ říká Ing. Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
Odlišné jsou i přístupy bank v pohledu na hypotéky s více
žadateli – jak určit žadatele, podle jehož věku se bude
počítat maximální splatnost hypotéky. „Některé banky se
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řídí věkem nejstaršího z žadatelů, jiné jsou ochotné počítat věk mladšího, pokud má příjmy v požadované výši,“
dodává Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
Kdy je tedy ideální věk pro hypotéku?
Pokud je vám mezi 18 a 25 lety – banky budou při schvalování velmi obezřetné. Je možné, že budou požadovat,
aby se k vám připojili rodiče nebo jiný starší spolužadatel.
Jen výjimečně totiž vaše podnikání nebo jiné prokazatelné příjmy trvají takovou dobu, abyste byli schopni prokázat dostatečnou stabilitu příjmů.
Pokud je vám mezi 25 a 35 lety – banky už vás budou
brát jako seriózní klienty a navíc můžete využít maximálních splatností. Díky tomu můžete získat vyšší hypotéku
než vaši starší kolegové. Klienti do 30 let věku tvoří ve statistikách přibližně čtvrtinu všech žadatelů o hypotéku,
v Praze je jejich podíl mírně nižší.
Pokud je vám 35 až 45 let – i vy máte ještě ve většině bank možnost využít dlouhé doby splatnosti hypotéky
a minimalizovat tak své měsíční splátky. Navíc můžete díky
získané pracovní praxi prokazovat často vyšší příjmy než
začínající kolegové.
Pokud je vám 45 až 55 let – máte ještě dobré šance
na získání výhodné hypotéky. Splatnost úvěru už sice
bude muset být kratší a výše měsíční splátky naroste, ale
díky tomu zase méně přeplatíte na úrocích a splátky budou ještě únosné.
Pokud je vám 55 až 65 let – je realizace vašich hypotečních plánů relativně omezená. Stále existují banky, které
budou ochotné vám poskytnout hypotéku, ale díky krátké
splatnosti bude potřeba prokázat vyšší příjmy, vzít do úvěru mladšího spolužadatele, nebo snížit výši úvěru.
Pokud je vám více než 65 let – jsou vaše hypoteční možnosti jen výjimečné a většinou podmíněné požadavkem
na potřebu mladšího spolužadatele. Buďte rádi, pokud
máte bydlení již dávno vyřešené.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 222 982 557
www.hypoasistent.cz

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

Dělnická 39, Brno-Komín

774 142 779

Cena bytu je konečná, neplatíte provizi!

5 990 0 0 0 K č
EXKLUZIVNĚ BYT 3+1, BRNO-SEVER/JUGOSLÁVSKÁ
Prodej krásného a velmi prostorného bytu 3+1 (OV) v Brně, který se nachází v 1.p/5 cihlového domu
s výtahem po revitalizaci. Celková plocha činí 98,5 m 2 . Byt je po úpravách a náleží k němu sklep. Disponuje
velkou vstupní předsíní s rozlehlou šatnou, novou kuchyňskou linkou a koupelnou se sprchovým koutem.

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.

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.


EXEKUCI

Zaručujeme profesionální a vstřícné jednání, právní záruky
(vše probíhá pod dohledem advokáta).
Bayerova 40
Brno 602 00
tel.: 755 185 005
reality@brnenskyzvonec.cz
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INVESTOVAT DO NEMOVITOSTÍ V LONDÝNĚ?
TEĎ SE TO VYPLATÍ!
Investice do nemovitostí jsou stále lukrativní komoditou. Poohlížíte se po domě či bytě v zahraničí? Co
třeba zvolit Londýn? Nyní je vhodná doba.

Možná se ptáte, proč zrovna Londýn, když pro Čechy bylo
nejvýhodnější investovat sem asi tak před dvaceti lety. To
je pravda, bylo to v době, než začaly jejich ceny následkem zvýšené domácí i zahraniční poptávky strmě růst. Teď
se ale situace vylepšila. Nebude to na dlouho, ale přece.
Ve srovnání s Prahou a dalšími evropskými velkoměsty
Londýn i tak zůstává drahý, přesto je podle odborníků právě v současnosti skvělou příležitostí pro české investory.
Jak to?
Není to pro každého, ale…
Prvním faktem, který hraje pro investici, je to, že nyní,
po dvou letech po referendu česká měna posílila proti té
britské v průměru o 20 %. Bavíme se o investici v řádech
desítek milionů korun, ale už teď byste byli v plusu o několik milionů korun za ony dva roky.
Navíc zájemci o koupi či pronájem luxusních nemovitostí
zaplatí právě teď ještě méně, než by očekávali a než činí
oficiální nabídky prodejců. Podle indexu cen londýnských
luxusních nemovitostí, který zveřejnila banka Coutts pro
první čtvrtletí roku 2018, se totiž více než polovina místních high-endových domů a bytů neprodá za nabízenou
cenu. Kupující automaticky mohou počítat s částkou i o 12
% nižší.
Nemovitosti na úvěr
Peníze nutně mít nemusíte, situace je aktuálně výhodná
i pro ty, kdo by zvažovali pořízení londýnské nemovitosti na úvěr. Důvod je jednoduchý, základní úroková sazba
britské centrální banky je na hodnotě 0,5 %. To znamená,
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že komerční banky s rezervami u Bank of England nemusejí do úvěrů a hypoték svých klientů promítat vysoké
úroky.
Získat úvěr v Anglii nepředstavuje žádné velké komplikace, což je další dobrá zpráva. Je třeba mít především řádně doložený příjem a vaše finance by měly být prokazatelně získány zákonným způsobem. V Londýně navíc vznikají
neustále nové a nové, světově ojedinělé, bytové projekty.
Třetím důvodem, který hraje pro nákup zdejší nemovitosti,
je pozitivní výhled britské ekonomiky. Ten potvrzují i realitní odborníci. Podle odhadů Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD) bude ekonomický růst v úrovni 1,4 % na rok 2018 a jen o pouhou desetinu procenta
nižší pro rok 2019.
Další miliardové investice
Kromě výše uvedených faktorů v britské metropoli neustále pokračují miliardové investice do nové výstavby
i přestavby. Jedním příkladem za všechny je projekt nové
trasy metra Elizabeth line, ze které budou mít užitek všichni Londýňané. Dokončení projektu, který významně zkrátí
dobu přepravy obyvatelům města, se plánuje v roce 2019.
Skvělou zprávou pro investory je, že britská metropole
dokáže uspokojit všechny oblasti vkusu. Počínaje neoklasicistní architekturou a konče ulicemi v Notting Hill. Není
pochyb, že sem čeští investoři velmi dobře zapadnou.
Více než polovina obyvatel Londýna se narodila mimo
Velkou Británii.

Londýn čeká velmi
perspektivní vývoj
Londýn čeká v následujících
letech velice perspektivní
vývoj. To dokazují mimo
jiné i makroekonomické
údaje. Analytická společnost
GLA Economics zveřejnila
hospodářský výhled pro
Londýn již na jaře tohoto roku.
Ten přinesl zajímavá data.
Odhaduje, že zde vzroste nejen
počet pracovních míst, a to
o 0,9 % za rok 2019 a 1 % za rok
2020. Londýn je navíc tradičně
významným střediskem světové
ekonomiky a podle světových
statistik je a bude dlouhodobě
metropolí světa financí. Tato
fakta včetně vysoké míry
zaměstnanosti jsou jistou
garancí pro budoucí investory,
že zakoupené nemovitosti
nebudou dlouhou dobu
prázdné a rychle se pronajmou.
A na tom se shodují i realitní
odborníci.

Důvody koupě nemovitosti
v Londýně
1. Je to město s velkým
množstvím příležitostí
a velkým investičním
potenciálem.
2. Je zde skvělá infrastruktura.
3. Najdete zde proslulá
divadla, restaurace, bary
muzea, parky i významné
dominanty města. Londýn
je známý svým unikátním
nočním životem.
4. Pronajmout nemovitost
zde není problém, stejně
jako získat úvěr na danou
nemovitost.
5. Ekonomická situace je
v Británii velice slibná.
6. V následujících letech se
očekává vzrůst pracovních
míst.
7. Londýn je dlouhodobě
metropolí světa financí.
8. Nemovitosti se nyní dají
koupit za cenu o 12 % nižší,
než je oficiální nabízená
cena v inzerci.

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
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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

největší DIStRIBUČní SíŤ tISkovIn
PRAHA

STŘEDOČESKÝ KRAJ

BRNO

JihOmORAvSKÝ KRAJ

naše výhody
16 let na trhu a více jak 1250 distribučních míst.
Evidence tiskovin přes čárové kódy.
Možnost výběru míst dle cílené skupiny.
Skladování a logistika tiskovin.

Zajišťujeme
Distribuci letáků, katalogů, časopisů a remitendy.
Závoz a správu vašich míst.
Možnost výběru míst dle cílené skupiny.
Skladování a logistiku tiskovin.
Každodenní závoz.
Space4U s.r.o.,
Jankovcova 1345/61, 170 00 Praha 7,
tel.: +420 777 612 455, www.space4u.cz
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KONEC LEVNÝCH HYPOTÉK V ČESKU
V posledních týdnech se ve všech médiích (TV, internet, rozhlas, tisk) objevily snad stovky nejrůznějších článků, rozhovorů aj.) na téma zdražování hypoték. Podnětem k tomu bylo zejména opatření
České národní banky, že od 1. 10. 2018 bude účinné doporučení komerčním bankám, které zavádí další
omezení pro žadatele o hypotéku.

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:

Z hlediska nejen realitního trhu (prodej, pronájem
rezidenčních nemovitostí), ale i uspokojování jedné ze
základních potřeb člověka, tj. dosažitelnost bydlení, je
dostupnost hypotéky pro tu kterou příjmovou skupinou
obyvatel jen jedním z faktorů, jak řešit otázku bydlení.
Druhým stěžejním faktorem ovlivňujícím dostupnost
bydlení je cena bytů a rodinných domů. Nízká nabídka
nového bydlení daná zejména ve větších městech velmi
zdlouhavým povolováním staveb je hlavní příčinou
několikaletého růstu cen, který v Praze a některých dalších
velkých městech dosahoval v posledních dvou letech více
než 10% růstu ročně. Je samozřejmé, že při takovém růstu
cen nových i stávajících bytů roste i nájemné v bytech,
které majitelé pronajímají.
Ponechme stranou otázku, zda je vůbec nutné, aby
centrální banka ovlivňovala podmínky, za kterých banky
poskytují hypoteční úvěry (samozřejmě kromě výše
úrokové míry). A to i s ohledem na skutečnost, že není
předpoklad, že by hrozilo v nějaké významnější míře
nesplácení dosud poskytnutých hypotečních úvěrů. Ta
omezení pro žadatele o hypotéku jsou zejména dvě: první
z nich stanovuje, že bude na splátku dluhu vynakládat
nejvýše 45 procent měsíčního čistého příjmu žadatele
o hypotéku. Druhé omezení spočívá v tom, že celkový
dluh žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního
čistého příjmu. Pokud jde o výši úrokové míry, tak v srpnu
t. r. se tento ukazatel pohyboval kolem 2,5 % ročně, pro
příští rok odborníci předpokládají narůst až na hodnotu
kolem 3 %. Zvýšení úrokové míry a další nová omezující
opatření poskytovatelů hypoték znemožní významné části
zájemců o hypotéku její získání. Podle prezidenta ARK
ČR Ing. Jaroslava Novotného i dalších odborníků půjde
o přibližně 20 % zájemců o hypotéku, kteří na ni tzv.
„nedosáhnou“. Nejvíce se tato situace dotkne mladých
rodin s dětmi a také živnostníků, kteří uplatňují výdaje
tzv. paušálem (nejčastěji 60 % z dosažených zdanitelných
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příjmů), takže základ daně (tj. zisk před zdaněním) bývá
nižší, než je jejich reálný zisk.
Za nastalé situace, kdy se v důsledku zpřísnění
poskytování hypoték zřejmě mírně sníží koupěschopná
poptávka po nových i stávajících bytech, nepovede
tato skutečnost ke snižování cen bytů na trhu. Hlavním
zdrojem nerovnováhy je nedostatečná nabídka, a to se
může změnit jen zvýšením nové výstavby (podmínka:
podstatné zrychlení povolovacího řízení).
Řešení bytové otázky pro mladé rodiny s dětmi, popř. další
zájemce o hypotéku, kterým nebude poskytnuta, nelze
spatřovat ve většině případů ani v nájemním bydlení,
neboť – zejména v Praze, Brně a některých dalších větších
městech republiky – je také neměrně vysoké.

Dokažte vašim klientům vaši
profesionalitu i Osvědčením
o odborné způsobilosti.
Jsme autorizovaná osoba
(na základě rozhodnutí MMR
ČR) oprávněná pořádat tyto
zkoušky a vydávat osvědčení
se státním znakem České
republiky.
Bližší informace
na www.arkcr.cz.

Je třeba si uvědomit, že současná nepříznivá situace
na trhu s byty, která trvá cca 2–3 roky, je faktickým
zhoršením dostupnosti bydlení oproti předcházejícímu
období. Jestliže příslušní politici zejména na centrální, ale
i na komunální úrovni nevyřeší v krátké době podmínky
pro umožnění rozsáhlejší výstavby nových bytů, bude
stávající nepříznivá situace nedostatku bytů (koupě
i nájem) trvat řadu dalších let (např. již nyní odhadují
odborníci deficit bytů v Praze na 20 tisíc). Pro porovnání
údaje o nové výstavbě bytů v Praze: v 1. pololetí 2018 se
postavilo 2 452 bytů, v 1. pololetí 2017 to bylo ještě 3 615
bytů (zdroj: Deník.cz, 23. 7. 2018).
Již několikaleté setrvání tohoto nepříznivého stavu
na trhu s rezidenčními nemovitostmi vytváří početnou
skupinu osob v rámci celé populace v ČR, což může vést
ke změně preferencí ve výběru politických stran a osob
jak při parlamentních, tak při komunálních volbách. Věřme,
že se co nejdříve podaří dostupnost bydlení pro nové
zájemce vyřešit.

Ing. Petr Koranda
Asociace realitních
kanceláří ČR

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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Když se řekne přímotop, většina z nás
si vybaví doplňkové topné těleso, které
spotřebuje nemálo peněz na svůj provoz. Je to takové to poslední řešení, jak
vytopit místnost nebo celý byt. Dnes je
ale na trhu moderní alternativa – topné
panely, které fungují na principu sálání
tepla pomocí infračervených vln.

Infratopení. Co to je?
Pojmy infrapanely nebo infratopení jsou
dnes velmi populární. Přesto nemá většina lidí jasno v tom, o co se vlastně jedná
a co takové topení obnáší. Vyhřívací obrazy
nebo podobné designové topné desky, to
jsou jedny z typů takového druhu infratopení, které už se trochu dostaly do povědomí,
ale zdaleka nejsou jediné. Prodejci u tohoto
typu vytápění navíc slibují nejen zázračné
parametry, ale i neuvěřitelnou úsporu spotřeby elektrické energie. Jak to vlastně je?
Infračervené tepelné záření
Jde o velmi efektivní způsob šíření tepla. Je
třeba si ale říci, na jakém principu funguje.
Tepelná energie se formou elektromagnetického záření přenáší na okolní tělesa (nábytek, stěny, člověka), kde se po dopadu
přeměňuje na teplo.
Jako příklad takového šíření tepla si představte v přírodě Slunce. To intenzivně ohřívá povrch našich těl formou infračerveného záření, a to z obrovské dálky dokonce
i v zimě. A stejně tak to v podstatě funguje
i u vás doma. Když je zdroj tepla tzv. sálavý
nebo infra, můžete dosáhnout dobré tepelné pohody i při mnohem nižší teplotě, než je
u konvekčního vytápění. To nejprve ohřívá
vzduch, a následně od něj se ohřívají okolní
předměty.
Už tento samotný fakt dokazuje, že úspora
energie u infratopení je nižší, ale zdaleka se
nejedná o desítky procent, jak tvrdí prodejci.
To je třeba vědět. Stejně jako to, že každý
vytápěný prostor má svou tepelnou ztrátu,
a tu je třeba překonat, neboť bez toho vám
stejně nebude teplo.

Kam s ním…
Topidlo máme tendenci umisťovat primárně
na zeď, těsně nad podlahu. Ale vše může
být jinak. Aby se totiž topidlo mohlo nazývat
infratopením či infračerveným topným panelem,
musí umět produkovat nadpoloviční většinou
svého tepelného výkonu sálavé (infra) teplo.
Pokud jsou tato tělesa umístěná na zdi,
dochází v praxi k vedlejší konvekci, která
sálavou složku snižuje. To je důvod, proč
se infračervené topné panely spíše umísťují
na strop. Tam je totiž ona vedlejší konvekce
prakticky vyloučená. A dá se říci, že skoro
100 % dodaného příkonu se uvolňuje v podobě
infračerveného záření.

Designové vytápění
Infrapanely a infratopení:
O co se jedná?
Jde o komfortní variantu
Odborníci se shodují na tom, že infratopení
je velice komfortní a pro člověka příjemné.
Navozuje dobrou pohodu i při nižších teplotách. Dále pak nepřepaluje vzduch, ani jej
nevíří, jako konvekční vytápění, a proto je
zdravější.
Infratopení může také probíhat na různých
vlnových délkách elektromagnetického
záření, čímž nabírá různé fyzické podoby –
od halogenových zářičů (tím máme na mysli s vysokou povrchovou teplotou topidla,
které je rozhodně nevhodné pro trvalé vytápění obytných prostor, přes sálavé infrapanely až po velkoplošné topné systémy jako
podlahové vytápění, které pracuje s nižší
povrchovou teplotou a má také nižší podíl
sálavé složky.
Když se rozhodujete o koupi
Ani učený z nebe nespadl, a tak až se vypravíte na nákupy, určitě nejprve svůj výběr
konzultujte s odborníkem. Proberte s ním,
kam topidlo chcete umístit. Např. infračerve-

ná topidla o vysoké povrchové teplotě, která
činí 200 - 350 °C, mají v běžných bytových
podmínkách jen velmi omezené možnosti
použití. Je třeba si uvědomit, že u infrapanelů infračervené záření ohřívá primárně předměty, stěny a osoby, druhotně pak vzduch,
jak jsme psali výše.

Dejte na
renomované firmy
Jak už je to se vším, i v tomto segmentu
seženete na českém trhu velké množství
druhů nejrůznějších infratopidel. Nevěřte
úplně detailně všem prodejcům, kteří
jim často přisuzují i nemožné vlastnosti.
Konstrukce dobře fungujícího infrapanelu není
jednoduchou záležitostí, neboť vztah mezi
plochou topidla, jeho povrchovou teplotou
a materiálem, kterým panel sálá, je složitou
problematikou. Vyplatí se tedy nejen se
informovat, ale také dát přednost renomovaným
výrobcům s letitými zkušenostmi. Projděte si
tedy historii firmy a dejte na reference.

vhodný. Je totiž relativně málo dynamické.
Výjimkou je tzv. zónový ohřev.
Je libo topný hybrid (sálavý přímotop)?
Na trhu jsou i další varianty. Jedním z moderních sálavých výrobků s přímotopnou
konstrukcí, která obsahuje velkou část infra
složky v produkci tepla, je tzv. sálavý (infra)
přímotop. Jde v podstatě o konvektor, který
díky speciální konstrukci odevzdává menší
polovinu dodaného příkonu formou sálání,
tzn. infračerveného vlnění.
Ve skutečnosti jde vlastně o pomyslný hybrid mezi konvektorem a infračerveným topným panelem. Odborníci by jej nenazývali
infratopením, protože obsažená „infra“ složka je nižší než 50 procent tepelného výkonu. Na druhou stranu jde o ideální topidlo
pro celou řadu využití. Takový sálavý přímotop rozhodně vykazuje mimořádně příznivý
poměr „výkon – kvalita tepla – dynamika“
a nakonec i rozměry. A navíc jsou k dostání
za rozumnou cenu. Tyto sálavé přímotopy
v podstatě kombinují přednosti infrapanelů
s potřebnou náběhovou dynamikou konvektorů. Jsou navíc velmi skladné.

Designově vyladí váš
interiér
Mají krásný design, což umožňuje právě
odlišná technologie. Vybrat si můžete ze
skleněných sálavých panelů, které mohou
být jednobarevné. Stejně tak si na ně
můžete nechat vytisknout zcela libovolný
obrázek a využít je nejen k topení, ale i jako
designový a estetický prvek, který dokreslí
příjemnou atmosféru vašeho domova. Hodně
luxusně vypadají sálavé panely s kamenným
dekorem nebo mramorové. Ty jsou úžasné
jako doplňkové vytápění nejen do obývacího
pokoje, ale také třeba do koupelny apod.
Změna prospěje každému interiéru.

Mýty o sálavých topidlech

Co byste měli vědět o infratopení,
než půjdete nakupovat
Infratopení velice efektivně produkuje teplo
prostřednictvím elektromagnetického vlnění. Neohřívá vzduch, ale přímo předměty,
osoby i plochy. Doma vám tedy vytvoří lepší
tepelnou pohodu i při nižší teplotě vzduchu,
než klasické konvenční topné systémy, čímž
snižuje náklady na energii.

Je zcela pochopitelné, že kolem infratopidel panuje mnoho mýtů. Lidé vychází ze
zkušeností s topidly, které ohřívají vzduch.
Na ty jsme zvyklí a jiné typy zpravidla neznáme. Takovým tím nejčastějším zdrojem dohad je fakt, že se panely umisťují na strop.
Lidé totiž obecně ví, že teplý vzduch stoupá vzhůru, a tak jsou k podobným tvrzením
nedůvěřiví a váhaví. Vysvětlení je ale jasné,
ohřátý vzduch stoupá vzhůru, nikoli teplo jako takové. Krb, klasický radiátor nebo
přímotop fungující na principu ohřevu vzduchu, zahřívá primárně vzduchové částice,
čímž navozuje v interiéru pocit tepla. Jak
bylo ale řečeno, infračervené záření pracuje na jiném principu. Jeho vlny procházejí
vzduchem a prostorem a teprve po dopadu
na předmět nebo osobu se přemění v te-

Bez ztrát
Infratopení přeměňuje elektrickou energii
na teplo, a to beze ztrát, neboť se energie
přeměňuje na teplo přímo v místě potřeby
tepla. Zároveň přitom odpadají tzv. distribuční ztráty jako např. elektrokotel. Jednou
z hlavních výhod je fakt, že nezpůsobuje
víření vzduchu tak, jako klasická konvenční
topidla, proto je rozhodně zdravějším řešením. To může hrát velkou roli při výběru
tohoto typu vytápění. Jednou z nesporných
výhod infračervených topných panelů je i jejich bezúdržbovost.

pelnou energii. Úplně na stejném principu
fungují infrasauny.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 stěna. Právě květiny se s oblibou
aranžují na zástěny, přičemž vznikají velmi
příjemná květinová zákoutí.

Je třeba si také uvědomit

Výhody infratopidel

Je třeba počítat s tím, že topné těleso (infratopení) potřebuje pro přijatelný výkon
poměrně velké rozměry. Umisťuje se častěji na strop, jak bylo řečeno. Určitě se hodí
zejména pro energeticky méně náročné
objekty, nízkoenergetické domy atd. Stejně
tak je dobré vědět, že pokud potřebujete
topit nárazově, není tento typ vytápění příliš

Jednou z největších výhod sálavých panelů
je menší spotřeba elektrického proudu.
Jsou mnohem ekonomičtější než konvenční
vytápění. Jde o zcela jinou technologii! Dále
nepůsobí na vzduch, ale přímo na předměty,
takže se dají využít i v prostorách, kde teplo
jinak utíká tzv. pánubohu do oken. Jde o altány,
garáže, dílny či terasy. Jsou rovněž mnohem
zdravější, neboť nespalují vzduch v místnosti.

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

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

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
700 000 Kč

VYŠKOV

HLEDÁTE
DRAŽBY?

S NÁMI NAJDETE!

BRNO-KRÁLOVO POLE, ULICE
ŠTEFÁNIKOVA

BRNO - SLATINA, ULICE ZEMANOVA

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.

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.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E25R

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
2 750 000 Kč

REALmix s.r.o.

ZAKŘANY

tel.: 775 077 502
8 600 000 Kč

tel.: 775 077 502
21 000 Kč/měs.

HRADČANY

Byt po částečné rekonstrukci, dům po revitalizaci,
CP 68 m² vč. 2 x lodžie a sklepa, 2.NP/4, neprůchozí pokoje, na ul. Záhřebská.

Prodej přízemního RD 4+kk v rámci připravované výstavby dvou domů na klidném místě v obci Hradčany
( jeden dům je již rezervován). ZP 129 m², pozemek
889 m².

Třída G
www.realcity.cz/rc/E3ZN

MP CZECH real

Třída G
www.realcity.cz/rc/E3QG

Prodej prostorného cihlového bytu o dispozici 3+1 s
balkonem a technickou místností, celková plocha 123
m². Byt i dům ve velmi dobrém stavu. 5 minut do centra

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 604 232 218
informace v RK

tel.: 777 948 131
700 000 Kč

BŘECLAV
RODINNÝ DŮM MORAVSKÝ ŽIŽKOV

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P3

Dům se nachází v těsné blízkosti zemědělského areálu, je zděný, částečně podsklepený, s 1NP a podkrovím. Je napojen na vodovod, plyn a kanalizaci.

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 776 806 022
2 225 000 Kč

tel.: 604 688 978
4 490 000 Kč

OV 2+1 BRNO-ŽABOVŘESKY

BRNO - MĚSTO
BRNO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4GT

REALITY MUZEJKA s.r.o.

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

REALmix s.r.o.

PROKONZULTA, a.s.

Prodej prostorného RD 4+kk, 25 km od Brna. Dům
prošel celkovou rekonstrukcí včetně nové střechy,
ihned k nastěhování.Pozemek 371 m². Parkování
před domem

PRONÁJMY

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.

řadový, zděný 4+1 o 2NP, částečně podsklepený s
půdou. Pozemek o výměře 131 m² je oplocen zděným
plotem.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E2HI

BRNO - VENKOV

S NÁMI NAJDETE!

RD IVANOVICE NA HANÉ, OKR. VYŠKOV
Třída D
www.realcity.cz/rc/E4OX

tel.: 731 484 294
3 400 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E1XC

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 777 645 193
4 790 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PL

BRNO – LESNÁ, ULICE MAJDALENKY

DRÁSOV

Prodej bezbariér. bytu 3+kk s balkónem 7 m² ve zvýš.
přízemí. CP bytu 82 m² + zděný sklep 2 m². Neprůch.
pokoje, 2 koupelny, dům s kamer. systémem.

Prodej samostatně stojícího RD s obytným podkrovím o dispozici 4+1 a zastřešeným parkovacím stáním
na pozemku cca 800 m². V obci není možná žádná
další výstavba

Třída C
www.realcity.cz/rc/E4PM

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
4 490 000 Kč

VALTICE, ULICE JOSEFSKÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E2XL

REALITY MUZEJKA s.r.o.

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.

tel.: 775 077 502
3 600 000 Kč

tel.: 777 645 193
4 890 000 Kč

ZAJÍMAJÍ VÁS
NOVINKY
z oblasti bydlení,
realitního světa
a designu?
Přečtěte si náš
on-line magazín o bydlení!

www.realcity.cz/magazin
21

TEXTOVÁ INZERCE
ZNOJMO
RD LECHOVICE

HLEDÁTE

KOMERCE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P6

samostatně stojící s 1 NP, zděný, nepodsklepený. V r.
2013 proběhla částečná rekonstrukce, je napojen na
elektřinu, vodovod, zemní plyn a veřejnou kanalizaci.

PROKONZULTA, a.s.

NOVOSTAVBY?

tel.: 605 808 600
1 120 000 Kč

BRNO

Třída A
www.realcity.cz/rc/DZV1

Pronájem kanceláří různých výměr v novostavbě pasivní budovy na ul. Pražákova. Ekologický provoz s
nízkými provozními náklady. Možnost pronájmu parkovacích míst

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 604 232 218
2 480 Kč/m²/rok

OSTATNÍ ČR
BRNO
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.

Třída C
www.realcity.cz/rc/E48B

Pronájem zařízené klimatizované kanceláře na ul. Příkop. Celková výměra jednotky 27 m² je tvořena kanceláří s odděleným kuchyňským koutem a WC s umyvadlem.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 604 232 218
7 200 Kč/měs.

tel.: 775 077 502
650 000 Kč

RD RADIMĚŘ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4OV

S NÁMI NAJDETE!

samostatně stojící rodinný dům 2+1 o 1NP, celkově
podsklepený, je Dům je tvořen bytovou jednotkou a
velkou stodolou s chlévy, dům vhodný k celkové rekonstrukci.

PROKONZULTA, a.s.
BYT 2+1 PŘEROV

POPTÁVKA

tel.: 605 808 600
684 000 Kč
Třída D
www.realcity.cz/rc/E4P4

Byt 2+1 v 1. NP/3 NP v cihlovém domě, koupelna s vanou, Podlahová plocha bytu 48,50 m², 2x sklep. Dům
zateplen.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV

PROKONZULTA, a.s.

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.: 603 434 536
790 000 Kč

RD SKLENOV - HUKVALDY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P5

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PK

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
13 500 Kč/měs.

samostatně stojící převážně zděný, do poloviny podsklepený rodinný dům s bytem 2+1.

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 605 808 600
990 000 Kč

BYT + 2 PARKOVACÍ STÁNÍ JIHLAVA

Třída D
www.realcity.cz/rc/E4OZ

mezonetový byt 4+kk v Jihlavě s lodžií, terasou ve 4.5.patře atyp bytového domu s výtahem a 2 garážová
stání v suterénu domu. Podlahová pl. 100 m².

PROKONZULTA, a.s.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV

Třída G
www.realcity.cz/rc/DY72

Pronájem celého patra, CP 117 m² + terasa 63 m²,
hist. objekt, možnost parkování, zahrada za budovou.
Dobrá dostupnost na dálnice. Cena 300Kč/m2/rok.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
19 200 Kč/měs.

tel.: 603 434 536
2 500 000 Kč

HLEDÁME BYT

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
4 100 Kč/m²

POZEMEK MORAVSKÝ ŽIŽKOV

MP CZECH real
BRNO - MALOMĚŘICE, UL. SELSKÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PJ

Pronájem kancel. prostor/sídla ﬁrmy, novostavba
RD, 2 podlaží. Na hl.ulici, kanceláře+showroom, po
úpravách i např. prodejna v 1.NP + kancel. prostory
ve 2.NP.

REALmix s.r.o.

Třída D
www.realcity.cz/rc/E4P1

tel.: 775 077 502
50 000 Kč/měs.

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.

tel.: 775 077 502
490 000 Kč

HLEDÁTE
POZEMEK?

www.realcity.cz
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tel.: 736 151 675
dohodou

HLEDÁME BYT 2-3+1 V BRNĚ
www.realcity.cz/rc/DX6V
Pro rodinu s dítětem hledáme byt 2-3+1, pop.ř 3+kk,
v hezké lokalitě Brna.

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

tel.: 731 491 172
informace v RK

BUDOVA MORAVSKÝ ŽIŽKOV

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P2

pozemky o celkové výměře 4.315 m². se sam. stojícím
RD o 1NP, je částečně podsklepen a je v něm vybudované obytné podkroví.

stavba užívaná jako objekt k chovu zvířat v osadě
Prechov u Moravského Žižkova, zděná, přízemní, nepodsklepená, je napojena na vodovod a na místní
jímku.

PROKONZULTA, a.s.

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 605 808 600
1 980 000 Kč

MP CZECH real

S NÁMI NAJDETE!

RD OSTRAVA - BARTOVICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4OY

tel.: 731 491 172
dohodou

Pro klienta hledáme dům v lokalitě Brno-venkov, zahrada nebo dvůr.

HLEDÁME POZEMEK

tel.: 776 806 022
30 000 Kč

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

www.realcity.cz/rc/DX6T

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

MP CZECH real

nachází se mimo zastavěné území obce a slouží k
zemědělským účelům. Dle územního plánu obce Moravský Žižkov je pozemek veden jako orná půda (plochy ZO).

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 731 484 294
dohodou

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

tel.: 775 077 502
828 Kč/m²

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.

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.
tel.: 800 536 536
informace v RK

MP CZECH real

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.

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

Svěřte svoji nemovitost nám. Stovky prodaných nemovitostí ročně a tisíce spokojených zákazníků to jsou naše výsledky. Nejvíce si zakládáme na
DOBRÉ POVĚSTI.

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

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

REALmix s.r.o.

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU A KVALITNÍ RK?
www.realcity.cz/rc/E3Q8

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

POZEMKY

S NÁMI
NAJDETE!

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

tel.: 776 806 022
1 360 000 Kč

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

Volejte

tel.: 777 555 920
dohodou

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E2IC

DYJÁKOVICE

www.realcity.cz/rc/E4Q6

VELKÉ OPATOVICE

www.realcity.cz/rc/E4Q7

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E4Q8

HROZNOVÁ LHOTA

www.realcity.cz/rc/E4Q9

PRÁČE

www.realcity.cz/rc/E3XX

Byt, 2+1, 46 m²
Byt, 2+1, 48 m²
Byt, 2+1, 58 m², tř. G
Byt, 3+1, 78 m²
Byt, 3+1, 64 m², tř. G
Byt, 2+1, 64 m², tř. G
ESKO-MAX, s.r.o.
RK STING
M&M reality holding a.s.
exdrazby.cz
COLOSEUM NEMOVITOSTI
Fincentrum Reality s.r.o.
tel.: 775 116 228
tel.: 800 103 010
tel.: 800 100 446
tel.: 774 740 636
tel.: 720 212 303
tel.: 800 775 577
728 000 Kč
790 000 Kč
850 000 Kč
893 000 Kč
1 100 000 Kč
1 150 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E43N

MORAVSKÝ KRUMLOV

www.realcity.cz/rc/E3XY

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E4QA

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E4QB

ŽDÁNICE

www.realcity.cz/rc/E4QC

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E4QD

Byt, 3+kk, 85 m², tř. G
Byt, 2+1, 56 m², tř. G
Byt, 2+1, 434 m², tř. C
Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Byt, 2+1, 58 m²
Byt, 3+1, 70 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
COLOSEUM NEMOVITOSTI
Potrol Woods s.r.o.
RK STING
tel.: 774 110 007
tel.: 774 145 692
tel.: 720 212 303
tel.: 720 212 303
tel.: 730 589 057
tel.: 800 103 010
1 190 000 Kč
1 250 000 Kč
1 250 000 Kč
1 280 000 Kč
1 290 000 Kč
1 300 000 Kč

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E4QE

IVANOVICE NA HANÉ

www.realcity.cz/rc/DR4S

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E3Y1

MORAVSKÝ KRUMLOV

www.realcity.cz/rc/E4QF

MORAVSKÝ KRUMLOV

www.realcity.cz/rc/E2IQ

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E4QG

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
Byt, 3+1, 122 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. B
Byt, 2+1, 55 m²
Byt, 2+1, 55 m², tř. B
Byt, 2+1, 54 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.
REAL GROUP SDK, s.r.o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
BIDLI reality, a.s.
RK STING
COLOSEUM NEMOVITOSTI
tel.: 800 050 243
tel.: 800 050 243
tel.: 720 212 303
tel.: 774 110 007
tel.: 800 103 010
tel.: 720 212 303
1 300 000 Kč
1 350 000 Kč
1 390 000 Kč
1 390 000 Kč
1 400 000 Kč
1 450 000 Kč

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E2IN

Byt, 2+1, 58 m²
RK STING

BŘECLAV

KYJOV

www.realcity.cz/rc/E3Y3

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E2IR

MORAVSKÝ KRUMLOV

www.realcity.cz/rc/E3Y5

SVITÁVKA

www.realcity.cz/rc/E41S

PRUSY-BOŠKŮVKY

www.realcity.cz/rc/E4QH

Byt, 2+1, 63 m², tř. G
Byt, 2+1, 52 m², tř. G
Byt, 2+1, 52 m², tř. C
Byt, 2+1, 57 m², tř. G
Byt, 3+1, 68 m²
VIAHOME s.r.o.
RK STING
M&M reality holding a.s.
RK Agil
Potrol Woods s.r.o.
tel.: 800 103 010
tel.: 777 358 538
tel.: 800 103 010
tel.: 800 100 446
tel.: 736 646 769
tel.: 734 877 798
1 450 000 Kč
1 450 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
1 550 000 Kč
1 570 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E2IV

MORAVSKÝ KRUMLOV

www.realcity.cz/rc/E4QI

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E4QJ

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E3Y7

LETOVICE

www.realcity.cz/rc/E4QK

POHOŘELICE

www.realcity.cz/rc/E4K1

Byt, 2+1, 60 m²
Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Byt, 3+1, 61 m², tř. G
Byt, 2+1, 76 m²
Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. D
ESKO-MAX, s.r.o.
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.
REAL GROUP SDK, s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
REAL GROUP SDK, s.r.o.
Home 4 People
tel.: 775 116 228
tel.: 774 145 692
tel.: 800 050 243
tel.: 774 110 007
tel.: 800 050 243
tel.: 777 949 122
1 600 000 Kč
1 600 000 Kč
1 600 000 Kč
1 650 000 Kč
1 650 000 Kč
1 650 000 Kč

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E4QL

Byt, 2+1, 60 m²
RK STING

BOSKOVICE

www.realcity.cz/rc/E3YF

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E4QM

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E4K3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4K4

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E2J3

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Byt, 3+1, 68 m², tř. G
Byt, 2+1, 64 m²
Byt, 2+1, 20 m², tř. G
Byt, 2+1, 54 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.
Dumrealit.cz
BIDLI reality, a.s.
PATREAL s.r.o.
Broker Consulting a.s.
tel.: 800 103 010
tel.: 777 922 731
tel.: 775 511 771
tel.: 774 110 007
tel.: 608 645 164
tel.: 800 100 164
1 700 000 Kč
1 700 000 Kč
1 700 000 Kč
1 700 000 Kč
1 750 000 Kč
1 790 000 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E3YE

LANŽHOT

www.realcity.cz/rc/E4K5

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E49L

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E1NU

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E4QN

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E4K6

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Byt, 2+1, 57 m², tř. F
Byt, 3+1, 63 m², tř. G
Byt, 3+1, 72 m², tř. G
Byt, 3+1, 73 m², tř. C
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
VIAHOME s.r.o.
Dumrealit.cz
M&M reality holding a.s.
REAL GROUP SDK, s.r.o.
RK STING
Broker Consulting a.s.
tel.: 777 358 538
tel.: 775 511 771
tel.: 800 100 446
tel.: 800 050 243
tel.: 800 103 010
tel.: 800 100 164
1 790 000 Kč
1 800 000 Kč
1 800 000 Kč
1 890 000 Kč
1 890 000 Kč
1 890 000 Kč

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E1NX

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E1O1

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E4QO

ROSICE

www.realcity.cz/rc/E4K8

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E4QP

BUČOVICE

www.realcity.cz/rc/E4QQ

Byt, 3+1, 67 m²
Byt, 2+kk, 65 m², tř. C
Byt, 3+1, 66 m²
Byt, 2+1, 52 m²
Byt, 2+1, 52 m²
Byt, 3+1, 72 m², tř. C
ESKO-MAX, s.r.o.
TD REAL s.r.o.
RK STING
CENTURY 21 Bonus Brno
C21 Reality Macocha
M&M reality holding a.s.
tel.: 775 116 228
tel.: 731 461 876
tel.: 800 103 010
tel.: 603 564 101
tel.: 777 857 739
tel.: 800 100 446
1 890 000 Kč
1 972 600 Kč
1 990 000 Kč
1 990 000 Kč
2 000 000 Kč
2 100 000 Kč

BUČOVICE

www.realcity.cz/rc/E4QR

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E49U

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E2J5

ZASTÁVKA

www.realcity.cz/rc/E4KA

ADAMOV

www.realcity.cz/rc/E4QS

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4QT

Byt, 3+1, 84 m², tř. G
Byt, 3+1, 77 m², tř. G
Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Byt, 2+kk, 57 m², tř. B
Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
Byt, 2+kk, 35 m², tř. C
REAL GROUP SDK, s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Unicareal s. r. o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
REALFORUS a.s.
REALPROGRES BRNO
tel.: 800 050 243
tel.: 774 110 007
tel.: 739 085 315
tel.: 777 358 898
tel.: 724 170 907
tel.: 734 216 920
2 100 000 Kč
2 100 000 Kč
2 133 300 Kč
2 140 000 Kč
2 200 000 Kč
2 250 000 Kč

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E3YM

ADAMOV

www.realcity.cz/rc/E4QU

OSLAVANY

www.realcity.cz/rc/E4QV

TIŠNOV

www.realcity.cz/rc/E3YQ

BUČOVICE

www.realcity.cz/rc/E4KM

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4QX

Byt, 2+kk, 75 m², tř. G
Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
Byt, 3+kk, 57 m², tř. C
Byt, 2+1, 60 m², tř. C
Byt, 2+1, 57 m², tř. C
Byt, 2+kk, 45 m², tř. C
TD REAL s.r.o.
REALFORUS a.s.
Unicareal s. r. o.
REALPROGRES BRNO
REAL GROUP SDK, s.r.o.
REALPROGRES BRNO
tel.: 731 461 876
tel.: 724 170 907
tel.: 739 085 315
tel.: 734 216 920
tel.: 800 050 243
tel.: 734 216 920
2 250 000 Kč
2 250 000 Kč
2 250 000 Kč
2 400 000 Kč
2 400 000 Kč
2 450 000 Kč

ZASTÁVKA

www.realcity.cz/rc/E4QY

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E3YX

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3Z4

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KZ

ÚJEZD U BRNA

www.realcity.cz/rc/E4QZ

BRNO

www.realcity.cz/rc/DZFX

Byt, 2+kk, 64 m², tř. B
Byt, 2+1, 57 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Byt, 2+1, 88 m², tř. G
Byt, 2+1, 70 m², tř. G
Byt, 2+1, 58 m²
BRAVIS REALITY, s. r. o.
Broker Consulting a.s.
ATTIKO s.r.o.
OK REAL
RUSSEGGER REAL s. r. o.
CENTURY 21 Bonus Brno
tel.: 775 580 072
tel.: 800 100 164
tel.: 605 299 899
tel.: 606 589 561
tel.: 731 948 047
tel.: 739 485 178
2 460 000 Kč
2 590 000 Kč
2 690 000 Kč
2 850 000 Kč
2 950 000 Kč
2 950 000 Kč

OSLAVANY

www.realcity.cz/rc/E4R1

RAJHRADICE

www.realcity.cz/rc/E4R2

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4R3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E3ZO

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E36S

POPŮVKY

www.realcity.cz/rc/E4L1

Byt, 3+kk, 73 m², tř. C
Byt, 3+1, 62 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m²
Byt, 3+1, 61 m², tř. G
Byt, 3+1, tř. G
Byt, 2+kk, 57 m², tř. G
Unicareal s. r. o.
M&M reality holding a.s.
CENTURY 21 Bonus Brno
MP CZECH real
Broker Consulting a.s.
T.S.reality , s.r.o.
tel.: 739 085 315
tel.: 800 100 446
tel.: 775 674 541
tel.: 731 491 172
tel.: 800 100 164
tel.: 733 349 816
2 950 000 Kč
2 970 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
3 000 000 Kč
3 100 000 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem kanceláří

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4R4

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4R5

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4R6

BRNO

www.realcity.cz/rc/DU7R

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4R7

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4R8

Kanceláře, 336 m², tř. G
Kanceláře, 509 m², tř. B
Kanceláře, 757 m², tř. B
Kanceláře, 698 m², tř. B
Kanceláře, 23 m², tř. G
Kanceláře, 53 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.
RUSSEGGER REAL s. r. o.
AMBIENTEN VIP s.r.o.
RUSSEGGER REAL s. r. o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
AvrioReal
tel.: 725 811 144
tel.: 731 948 047
tel.: 733 525 123
tel.: 731 948 047
tel.: 720 212 303
tel.: 734 411 166
informace v RK
informace v RK
informace v RK
informace v RK
167 Kč/m²/měs.
200 Kč/m²/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4R9

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RA

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RB

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RC

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RD

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RE

Kanceláře, 25 m², tř. G
Kanceláře, 20 m², tř. G
Kanceláře, 20 m², tř. G
Kanceláře, 18 m², tř. G
Kanceláře, 28 m², tř. G
Kanceláře, 17 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.
BIDLI reality, a.s.
Real Spektrum Group a.s.
Real Spektrum Group a.s.
BIDLI reality, a.s.
Real Spektrum Group a.s.
tel.: 724 405 366
tel.: 774 110 007
tel.: 724 405 366
tel.: 724 405 366
tel.: 774 110 007
tel.: 724 405 366
1 400 Kč/m²/rok
1 400 Kč/m²/rok
1 500 Kč/m²/rok
1 600 Kč/m²/rok
1 800 Kč/m²/rok
2 000 Kč/m²/rok

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RF

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RG

BRNO

www.realcity.cz/rc/DCZD

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RH

BRNO

www.realcity.cz/rc/E2EU

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RI

Kanceláře, 18 m², tř. G
Kanceláře, 24 m², tř. G
Kanceláře, 24 m²
Kanceláře, 13 m², tř. G
Kanceláře, 17 m², tř. B
Kanceláře, 23 m², tř. G
Real Spektrum Group a.s.
I.E.T. Reality, s. r. o.
RK UNIMEX
ATTIKO s.r.o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
M&M reality holding a.s.
tel.: 724 405 366
tel.: 607 017 147
tel.: 777 883 511
tel.: 545 215 608
tel.: 724 772 446
tel.: 800 100 446
2 000 Kč/m²/rok
2 700 Kč/měs.
2 850 Kč/měs.
2 950 Kč/m²/rok
3 000 Kč/m²/rok
3 040 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RJ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RK

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RL

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RM

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RN

BRNO

www.realcity.cz/rc/DB29

Kanceláře, 17 m², tř. G
Kanceláře, 18 m², tř. G
Kanceláře, 26 m², tř. G
Kanceláře, 12 m², tř. G
Kanceláře, 27 m², tř. G
Kanceláře, 231 m²
BRAVIS REALITY, s. r. o.
MIG s.r.o.
M&M reality holding a.s.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
M&M reality holding a.s.
RK UNIMEX
tel.: 724 772 446
tel.: 778 889 188
tel.: 800 100 446
tel.: 720 212 303
tel.: 800 100 446
tel.: 777 883 511
3 188 Kč/měs.
3 240 Kč/m²/rok
3 400 Kč/měs.
3 600 Kč/měs.
3 613 Kč/měs.
3 800 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E2F6

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RO

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RP

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RQ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RR

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RS

Kanceláře, 24 m², tř. D
Kanceláře, 22 m², tř. G
Kanceláře, 22 m², tř. G
Kanceláře, 22 m², tř. G
Kanceláře, 18 m², tř. E
Kanceláře, 24 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.
RENČ s. r. o.
RENČ s. r. o.
PATREAL s.r.o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
MIG s.r.o.
tel.: 727 884 968
tel.: 603 846 609
tel.: 603 846 609
tel.: 608 859 992
tel.: 727 879 703
tel.: 778 889 188
4 000 Kč/měs.
4 000 Kč/měs.
4 000 Kč/měs.
4 000 Kč/měs.
4 548 Kč/měs.
4 618 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/DZO4

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RT

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RU

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RV

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RX

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RY

Kanceláře, 56 m², tř. G
Kanceláře, 38 m², tř. G
Kanceláře, 34 m², tř. G
Kanceláře, 26 m², tř. G
Kanceláře, 25 m², tř. G
Kanceláře, 38 m²
I.E.T. Reality, s. r. o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
CREDO REAL, s.r.o.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
M&M reality holding a.s.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 727 879 703
tel.: 727 879 703
tel.: 602 583 853
tel.: 777 749 499
tel.: 800 100 446
tel.: 774 110 007
4 747 Kč/měs.
5 125 Kč/měs.
5 500 Kč/měs.
5 500 Kč/měs.
5 600 Kč/měs.
10 550 Kč/měs.
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem bytů

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RZ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4S1

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4S2

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4S3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LC

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4S4

Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Byt, 1+kk, 32 m²
Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
Byt, 1+kk, 27 m², tř. G
TD REAL s.r.o.
Gaute a.s
CENTURY 21 Bonus Brno
AC Real, s. r. o.
Real Spektrum Group a.s.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
tel.: 731 619 424
tel.: 737 812 700
tel.: 775 674 546
tel.: 731 516 417
tel.: 533 339 111
tel.: 775 580 072
7 000 Kč/měs.
7 500 Kč/měs.
8 000 Kč/měs.
8 500 Kč/měs.
8 500 Kč/měs.
8 700 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4CC

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4S5

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4S6

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4S7

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4S8

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4S9

Byt, 1+kk, 28 m², tř. B
Byt, 1+1, 38 m², tř. G
Byt, 1+1, 32 m², tř. G
Byt, 1+kk, 28 m²
Byt, 1+kk, 27 m², tř. G
Byt, 1+1, 40 m², tř. G
Gaute a.s
BRAVIS REALITY, s. r. o.
VITOM reality, v. o. s.
CENTURY 21 Bonus Brno
I.E.T. Reality, s. r. o.
Real Spektrum Group a.s.
tel.: 737 812 700
tel.: 777 358 898
tel.: 773 070 441
tel.: 777 729 415
tel.: 727 830 126
tel.: 533 339 111
8 900 Kč/měs.
8 900 Kč/měs.
8 990 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.
9 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SA

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SB

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SC

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SD

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4M7

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SE

Byt, 1+1, 50 m²
Byt, 1+kk, 29 m², tř. B
Byt, 1+kk, 19 m², tř. G
Byt, 1+kk, 24 m²
Byt, 1+kk, 57 m², tř. G
Byt, 1+1, 36 m², tř. G
Century 21 All Inclusive
BRAVIS REALITY, s. r. o.
Real Spektrum Group a.s.
CENTURY 21 Bonus Brno
Gaute a.s
T.S.reality , s.r.o.
tel.: 734 799 446
tel.: 778 544 778
tel.: 533 339 111
tel.: 730 194 719
tel.: 737 812 700
tel.: 733 349 816
9 300 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SF

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4CL

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SG

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SH

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SI

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SJ

Byt, 1+kk, 41 m², tř. B
Byt, 2+1, 75 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m²
Byt, 1+1, 38 m²
Byt, 1+kk, 35 m², tř. D
VITOM reality, v. o. s.
MP CZECH real
BRAVIS REALITY, s. r. o.
CENTURY 21 Bonus Brno
Century 21 All Inclusive
I.E.T. Reality, s. r. o.
tel.: 773 070 441
tel.: 731 484 294
tel.: 778 544 778
tel.: 605 234 551
tel.: 608 739 899
tel.: 727 883 902
9 790 Kč/měs.
9 850 Kč/měs.
9 990 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4LV

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SK

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SL

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SM

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SN

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SO

Byt, 1+kk, 40 m², tř. G
Byt, 1+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Byt, 1+kk, 22 m², tř. G
Byt, 1+kk, 43 m², tř. G
Byt, 1+kk, 67 m², tř. E
BIDLI reality, a.s.
FIEDLER REALITY s.r.o.
TD REAL s.r.o.
Real Spektrum Group a.s.
BRAVIS REALITY, s. r. o.
Unicareal s. r. o.
tel.: 774 110 007
tel.: 733 329 176
tel.: 731 619 424
tel.: 533 339 111
tel.: 775 580 008
tel.: 774 740 347
10 000 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4CZ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SP

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SQ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SR

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4SS

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4ST

Byt, 2+kk, 32 m², tř. G
Byt, 2+1, 52 m²
Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Byt, 2+kk, 75 m², tř. G
Byt, 2+kk, 104 m², tř. G
TD REAL s.r.o.
CENTURY 21 Positive
COLOSEUM NEMOVITOSTI
Minimal reality s.r.o.
Gaute a.s
AMIGRO s.r.o.
tel.: 774 444 101
tel.: 733 145 777
tel.: 720 212 303
tel.: 604 575 650
tel.: 737 812 700
tel.: 774 403 434
11 000 Kč/měs.
12 500 Kč/měs.
14 000 Kč/měs.
14 500 Kč/měs.
17 000 Kč/měs.
28 000 Kč/měs.
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B R N O A J I Ž N Í M O R AVA
číslo 14 od 5. 11. do 25. 11. 2018

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?

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

www.realnovostavby.cz .

NOVOSTAVBY
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

REZIDENCE

GROHOVA 23
KOMFORTNÍ A KLIDNÉ
BYDLENÍ
V TĚSNÉ BLÍZKOSTI
HISTORICKÉHO CENTRA BRNA

26

BYTŮ

4.700.000 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

+420 730 843 333

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

www.rezidencegrohova23.cz
info@rezidencegrohova23.cz

um r
r
t
cen za pá
a
Brn inut
m

Nové byty
v Rosicích
prostorné byty

1+kk až 3+kk
(36 až 84 m2)
28

www.rezidence-rosice.cz

+420 603 199 004

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 ŽIDENICE

www.rumiste.cz

JEDINEČNÉ DETAILY
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO
KAMENE

B
BRNO-KRÁLOVO POLE

www.realcity.cz/rc/E4NY

www.sadovanavysluni.cz

RESORT FÉNIX

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

36 nadstandardních
bytů s vynikajícím
6 550 000 KČ

B

dispozičním řešením
1+kk až 4+kk

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/E4NZ
BRNO–VENKOV, ČESKÁ Zastávka
II.etapa projektu

terasou

4 200 000 KČ

Královo Pole, ul. Šumavská
www.realcity.cz/rc/E3R3

Brno, ul. HaaSova

46

parkovacích
míst

B

Cihlová novostavba v OV o velikosti 2+kk 66 m2 ve 4. NP se zastřešenou
terasou o 16 m2. Byt je již vybaven kuchyňskou linkou na míru, nízké
měsíční náklady. Neplatíte provizi RK ani daň z nabytí.

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
volné byty
3+kk
2
Poslední
3+kk
a 4+kk
Cihlový byt 3+1volné
o velikostibyty
65 m2 se
zaskl. lodžií
5,3 m2, sklepem
a vlastním
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
3 200 000 KČ

G

prostory,
2 nebytové
jeden s vlastní

novým kotlem. Bytový dům s novou střechou v obci Česká na hezkém
rekonstrukce, krásný výhled na panoramata města Brna. Dům po
www.realcity.cz/rc/E1ak
místě Garáž
v klidné ulici
lesa.vByt
po kompletní
roce 2000.
revitalizaci.
a blízko
sklep
ceně
byturekonstrukcí vwww.rumiste.cz
79 kWh/m2.rok

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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ZDRAŽOVÁNÍ BRNĚNSKÝCH BYTŮ ZPOMALILO,
CENA SE BRZY ZASTAVÍ U HRANICE
75 TISÍC KORUN ZA METR
Tisková zpráva, Brno, 24. října 2018 – Brněnské byty i nadále zdražují, ale výrazně pomaleji než dříve.
Vše nasvědčuje tomu, že se blíží okamžik, kdy se růst cen zastaví a průměrná cena se ustálí kolem
částky 75 tisíc korun za metr čtvereční. Bude i z čeho vybírat, v nabídce se teď nachází ještě přes šest
set volných bytů, většinu z nich ale tvoří luxusnější a dražší byty. V letošním třetím čtvrtletí se nové
byty v Brně prodávaly zatím nejlépe, lidé jich koupili 223. Největší zájem byl o byty dvoupokojové,
které se prodávaly v průměru za 3,78 milionu korun. Vyplývá to z analýzy společnosti Trikaya.

O společnosti Trikaya
„Věříme, že bydlení není jen
bezduchým prostorem pro
přenocování, ale především
domovem. Domovem, který
znamená bezpečí, pohodlí,
útočiště a místo pro váš
opravdový život.“
(Dalibor Lamka, předseda
představenstva TRIKAYA
Czech Republic)
Cílem společnosti Trikaya je
budovat inovativní projekty,
které nabídnou klientům nejen
vysokou kvalitu, ale i standardy
běžné v ostatních vyspělých
státech světa.
Trikaya Czech Republic je
silná společnost, která klade
maximální důraz na klientský
přístup a skutečný partnerský
vztah. Strategie je tedy
jednoduchá – vše, co děláme,
děláme pro klienta.

V Brně mohou lidé aktuálně vybírat z více než šesti stovek
nových bytů, jejich průměrná cena je však velmi vysoká.
Uchazeči o průměrné nové bydlení si musí přichystat necelých pět milionů.

důležitější vývoj v krátkém období. A to v současné době
ukazuje, že cenový růst zpomaluje, a dá se tedy očekávat,
že se cena za metr čtvereční brzy ustálí. Předpokládáme,
že v Brně to bude kolem 75 tisíc korun za metr čtvereční.“

„Průměrné ceny volných bytů rostou, protože v nabídce
převládají drahé velké byty – třípokojové a větší. Zatímco
tato dispozice běžně představuje jen třetinu nabídky, teď
je to téměř polovina,“ analyzuje situaci na realitním trhu
Alexej Veselý, výkonný ředitel společnosti Trikaya, a dodává: „Přestože je v meziročním srovnání nárůst cen volných bytů znatelný, pro všechny, kdo plánují koupi bytu, je

Volných bytů je oproti loňsku v tomto období o polovinu
více. Nejširší nabídka je v městských částech Brno-střed,
Bystrc a Židenice, kde mají byty rozlohu kolem 60 metrů čtverečních. Akutní nedostatek je ale bytů menších
a levnějších, poněvadž rozsáhlejší stavby sídlištního typu,
které tyto dispozice nabízejí, v Brně čekají na schválení
i několik let.

PRŮMĚRNÉ CENY A VELIKOSTI VOLNÝCH BYTŮ V BRNĚ PODLE DISPOZICE
Dispozice

Cena s DPH

Velikost bytu

Cena za m2 s DPH ( 1 )

1+kk

3 050 000 Kč

38,5 m2

79 200 Kč

2+kk

4 300 000 Kč

56,3 m2

76 300 Kč

3+kk

5 800 000 Kč

80,2 m2

72 200 Kč

4+kk a více

8 300 000 Kč

107,2 m2

77 600 Kč

(1)
Počítána jako dostupná cena bytu s DPH dělená podlahovou plochou uváděnou stavitelem (nejčastěji celková podlahová plocha dle NOZ).
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TRIKAYA
Czech Republic
Příkop 4 (IBC Park)
602 00 Brno
tel.: +420 731 145 478
email: info@trikaya.cz
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Vlastní bydlení si v brněnských novostavbách
může dovolit stále méně lidí
V brněnských novostavbách našlo v uplynulých třech měsících své kupce celkem 223 bytů. „Lidé kupovali především dvoupokojové byty s průměrnou cenou 3,78 milionu
korun a byty v centru. Celkem dvě třetiny všech prodaných bytů byly v městských částech Brno-střed a Královo
Pole,“ upřesňuje Alexej Veselý.
Přestože se v tomto čtvrtletí prodalo stejně bytů jako
v předchozích dvou čtvrtletích dohromady, dlouhodobě
prodeje klesají. Zatímco v roce 2016 se během prvních
devíti měsíců prodalo hned 1 195 nových bytů, loni už to

za stejné období bylo o 430 bytů méně. V letošním roce
se od začátku ledna do konce září prodalo celkem 452
nových bytů, což ukazuje na trend meziročního poklesu
prodejů o 35 až 40 procent. Ani poslední šance sjednat
hypotéku za starších, výhodnějších podmínek se na prodejích neprojevila tolik, jak se čekalo. Je tedy patrné, že
ubývá lidí, kteří si byty v novostavbách mohou dovolit.
„Pokles prodejů bezesporu souvisí s růstem cen bytů.
Ještě před rokem stačilo ve třetím čtvrtletí zájemcům
o nové bydlení v Brně v průměru 3,28 milionu, letos už
to byly čtyři miliony. To představuje meziroční nárůst cen
o 22 procent,“ říká Alexej Veselý.

PRODEJE NOVÝCH BYTŮ V BRNĚ

Kudy ven z realitní krize? Pomůže nový územní plán
Naději na zlepšení situace na trhu s menšími byty do budoucna představuje především nový územní plán, jehož
zpracování radnice v srpnu zadala Kanceláři architekta města Brna. Dokument však má být hotový až v roce
2022, a není tedy řešením aktuální krizové situace.
„Byla by chyba nyní tři roky pouze vyčkávat na nový
územní plán, když se v Brně nachází hned několik vel-

kých nezastavěných rozvojových ploch, se kterými se pro
výstavbu stejně dlouhodobě počítá. Výstavba na nich by
mohla ceny bytů opět snížit,“ komentuje Alexej Veselý.
Vzniku nových, levnějších bytů ale nebrání jen zdlouhavé
povolovací procesy a protahování správních lhůt ze strany
úřadů. Na stavbu velkých projektů má totiž vliv i značný
nárůst cen stavebních materiálů a současný nedostatek
pracovních sil.

Autor analýzy:
František Šudřich
obchodní ředitel
společnosti Trikaya
Kontakt pro média:
Petra Filsaková
Ewing PR
filsakova@ewingpr.cz
tel.: 721 959 962
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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

32

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

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

VYSNĚNÝ BYT

B

T: +420 725 688 312

/

E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

B
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
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NOVOSTAVBY
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VAŠE ZNAČKA LUXUSU

Mezírka 775/1
602 00 Brno
+420 800 888 979
+420 733 525 123
info@ambienten.cz
Prodej a pronájem luxusních nemovitostí

Ing. Monika Russeggerová

TROUBSKO
www.realcity.cz/rc/E3BL
Více variant využití (bydlení i vícegen., podnikání),
bezbariérový s koup. jezírkem, sadem, saunou
a vinotékou, UP 368 m², CP 1.695 m². PENB: G
17 500 000 Kč

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

BRNO - OBŘANY
www.realcity.cz/rc/E4OL
Vícegen. RD (2+1, 2x 3+1), podsklep., garáž pro
3 vozy, venk. stání pro 5 vozů, bazén, v klidné lok.,
výb. stav, UP 408 m², CP 327 m². PENB: G
15 000 000 Kč

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

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
48 000 000 Kč

RAJHRAD
www.realcity.cz/rc/E4ON
Novostavba rodinného domu 5+kk, s garáží a s parkováním na vlastním pozemku, v klidné části obce,
UP 212 m², CP 449 m². PENB: B, 146 kWh/m²
7 600 000 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 - JUNDROV
Moderně řešený a prosvětlený byt 3+kk,
včetně dvou balkónů, klidná lokalita
s krásným výhledem, vlastní park. stání
a sklep, PENB: G
6 990 000 Kč

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 - 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 - 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 venkovní terasa. PENB: G
5 500 000 Kč

BRNO - BYSTRC
Dispozičně skvěle řešený byt 4+kk
s balkónem, klidná lokalita s přírodou
za okny, vlastní park. stání, sklep,
CP = 103,7 m2 + balkon 10,8 m2. PENB: G
Informace v RK

BRNO - KOMÍN
www.realcity.cz/rc/E4OO
Krásný stav. pozemek, vhodný pro výstavbu až dvou
vil, asfaltová komunikace, kompl. oplocený, všechny
sítě na hranici pozemku, CP 1.162 m². PENB: G
15 106 000 Kč

BRNO - BYSTRC
Vila dům Katrin, 4x byt. jednotka 2+kk
a 1x byt. jednotka 4+kk, 5x vlastní park. stání,
5x sklep, moderní bydlení v klidné
a příjemné lokalitě. PENB: G
26 150 000 Kč

