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NA VAŠÍ NEMOVITOSTI
GARANTUJEME VÁM RYCHLÉ JEDNÁNÍ S PRÁVNÍ ZÁRUKOU
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PRONÁJEM NEBYT. PROSTORU
BRNO – ČERNÁ POLE

Ulice Krkoškova. Obchodní prostory 
o CP 34 m2. Volné od ledna 2019. 

Prohlídky možné kdykoliv po dohodě. 
6 000 Kč /měsíc

PRONÁJEM LUXUSNÍCH KANCELÁŘÍ 
S TERASOU, BRNO-STŘED

Ulice Minská. Exkl. nebyt. prost. o CP 101 m2 
s terasou a možností využití až 3 garáž. stání 

v samém centru Brna. Volné ihned, klíče v RK!
25 641 Kč / měsíc

CELÉ PATRO LUXUSNÍCH KANCELÁŘÍ
BRNO-MODŘICE 

Nádherné, vyb. kanceláře o CP 200 m2, na celém 
patře. Kuchyňka, toalety a pět samost. kanceláří. 
20 park. míst na vl. pozemku v ceně. Klíče v RK!

35 000 Kč / měsíc

PRODEJ GARÁŽE/SKLADU V OV
IVANČICE, ČÁST LETKOVICE

CP 19 m2. Garáž dobře dostupná po ulici Dlou-
há, navazující se na ulici Novoveská. Vhodná 

k parkování, ale i jako sklad. Klíče v RK! 
129 000 Kč včetně provize RK
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PRODEJ RD/CHALUPA
RUPRECHTOV

Okres Vyškov. Nemovitost s č. e. o CP cca 
400 m2, z toho ZP cca 50 m2 a prostornou 

zahradou. Volná ihned, klíče v RK!
1 890 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ RD 5+1 A 1+1
UHERSKÝ BROD

Ulice Dolní Valy. Sam. stojící RD o 2NP 
o CP 259 m2, z toho ZP 127 m2. Vhodný 

k bydlení i podnikání. Klíče v RK!
3 490 000 Kč 

PRODEJ RD S GARÁŽÍ A ZAHRADOU
BRNO-LESNÁ

Ulice Kupkova. CP 222 m2, z toho ZP 97 m2, 
UP domu cca 300 m2. Možnost přebudovat 

na více byt. jednotek. Nádherné místo u lesa!
9 000 000 Kč 

PRODEJ RD UHŘICE 2+1
OKR. HODONÍN

Dům po částečné rekonstrukci, možno vybudo-
vat podkroví, je zde krásná půda. CP 324 m2, 

z toho ZP 140 m2. Volný ihned, klíče v RK! 
1 590 000 Kč včetně provize RK

PRONÁJEM BYTU 2+1 
IVANČICE

Ulice Jana Blahoslava. Cihlový byt o CP 
58 m2 s balkónem a sam. pokoji. Volný 

od 17. 12. 2018, prohlídky jsou možné ihned.
10 000 Kč / měsíc

PRONÁJEM BYTU 3+1, 
BRNO-JULIÁNOV

Ul. Viniční. Cihlový byt o CP 87 m2 s balkónem 
a samostatnými pokoji, po kompletní 

generální opravě. Volný dohodou, klíče v RK!
14 500 Kč / měsíc

PRODEJ NADSTANDARDNÍHO BYTU 3+KK, 
BRNO-STŘED

Nabízíme po výrazné slevě! Ulice Vídeňská. CP 
95 m2 s luxusním vybavením celého bytu. Volný 
ihned, prohlídky možné kdykoliv po domluvě. 

6 499 000 Kč 

PRONÁJEM BYTU 1+KK
SLAVKOV U BRNA

Moc pěkný, část. vybavený byt s velkou tera-
sou o CP 40 m2 ve Slavkově u Brna vhodný 
max. pro dvě osoby. Volný ihned, klíče v RK!

8 900 Kč / měsíc 

PRODEJ CHATY
BRNO-KNÍNIČKY

Po výrazné slevě nabízíme samostatně 
stojící chatu s číslem evidenčním 

o ZP 37 m2. Volná ihned, klíče v RK!
390 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ RD 3+1, HOŠTICE
OKRES KROMĚŘÍŽ

Dům s vlastním pozemkem o CP 515 m2 
z toho ZP 154 m2 v malebné obci Hoštice. 

Volný ihned, klíče v RK! 
450 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ RD / CHALUPA 2+KK
BÝKOVICE 

Okres Blansko. Dům o CP 90 m2, 
možno využít k trvalému bydlení 

či rekreaci. Volný ihned, klíče v RK!
490 000 KČ 

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

JSME REALITNÍ A DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY V OBLASTI TRHU REALIT

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

WWW.CREDOREAL.CZ
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800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

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

významných asociací

cena od: 2 050 000 Kč cena od: 4 690 000 Kčwww.bdlido.cz

Na bývalé Marxove ulici v Brně, dnes Spolkové, vyroste nový bytový dům LIDO z architektonické kanceláře Ate-
lieru RAW s.r.o. Tento moderní městský dům nabídne celkem 56 krásných bytů, které budou splňovat vysoké 
nároky na klidné bydlení a současně respektovat brněnské tradice. Budova zapadne do zástavby z přelomu 19. 
a 20. století a je koncipovaná tak, aby v ní našla svůj nový domov rodina, pár i jednotlivci. 

Na krásném místě v obci Zaječí, která se nachází mezi městy Hustopeče a Břeclav, vzniká výstavbou rodinných 
domů nová ulice Mladé Vinohrady. V mírném svahu mezi nádhernými vinohrady budou postavené domy s je-
dinečným výhledem na Pálavu a Mušovská jezera. Domy jsou díky své poloze vhodné nejen pro trvalé bydlení 
nebo víkendovou rekreaci, ale také jako výhodná investice s cílem následného pronájmu.

Bytový dům LIDO Mladé Vinohrady

Moderní 
městský dům 
z přírodních 

materiálů

Rodinné domy 
v klidné lokalitě 

Pálavy v obci 
Zaječí

B B

• bezbariérový byt 61,7 m² v OV • prostorná zasklená lodžie, šat-
na, sklep • devítipodlažní dům po kompletní revitalizaci • klid-
ná lokalita nedaleko Brněnské přehrady • ihned k nastěhování

N/RSB/17498/18 2 750 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - BYSTRC

• cihlový byt 77,6 m2 v OV • neprůchozí pokoje, samostatná koupel-
na a WC, prostorný sklepní box • moderní dům s výtahem • možnost 
převzetí vč. nájemníků s výbornou platební historií

N/RSB/17482/18 4 950 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+1, BRNO - ČERNOVICE

• pěkný cihlový byt 67,2 m2 • samostatná koupelna a WC • dva pro-
storné sklepy s možností zřízení dílny • dům po revitalizaci, bezpro-
blémové parkování • byt je ihned k nastěhování

N/RSB/17296/18 3 400 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, BRNO - BOSONOHY

• prostorný rodinný dům 5+1 s garáží a větším pozemkem 
• nádherný výhled na historickou část města Mikulov • pozemek 
vedle domu s výměrou 507 m² lze využít na stavbu dalšího RD 

N/RSB/17492/18 6 500 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MIKULOV

• samostatně stojící, podsklepený rodinný dům po kompletní 
zdařilé rekonstrukci • prostorná nemovitost se nachází v krásné 
vinařské lokalitě v těsné blízkosti vodní nádrže Nové Mlýny 

N/RSB/17187/18 5 950 000 Kč

RODINNÝ DŮM, DOLNÍ DUNAJOVICE

• pěkný cihlový byt 41 m² v OV • byt je v dobrém udržovaném 
stavu a je orientovaný do klidného vnitrobloku • šestipodlažní 
dům po revitalizaci s novým výtahem • nízké měsíční náklady

N/RSB/17506/18 2 700 000 Kč

PRODEJ BYTU 1+1, BRNO - VEVEŘÍ

• řadový, částečně podsklepený rodinný dům 3+1 s menší za-
hradou • pěkný dům s možností rozšíření o prostornou půdní 
vestavbu • dobrý technický stav s možností okamžitého užívání

N/RSB/17460/18 5 500 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - KOMÍN

• nadstandardní rodinný dům s krásným výhledem na oko-
lí • dům se prodává ve fázi, kdy jsou hotové veškeré vnitřní rozvo-
dy, omítky apod. • vhodný i pro kombinaci bydlení s podnikáním

N/RSB/17435/18 10 900 000 Kč

RODINNÝ DŮM, JINAČOVICE

• velmi pěkný rodinný dům 3+1 se zahradou a garáží • uzavřený dvůr s krytým posezením poskytuje naprosté soukromí • prostorný 
dům je ve výborném stavu po kompletní rekonstrukci z roku 2012 • možnost rozšíření o půdní vestavbu • krásná lesnatá lokalita se-
verovýchodně od Brna

N/RSB/17307/18 4 500 000 Kč

RODINNÝ DŮM, ŘÍCMANICE

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

N/RSB/17232/18 8 990 000 Kč

RODINNÝ DŮM, ČESKÁ U BRNA

cena od: 2 050 000 Kč cena od: 4 690 000 Kčwww.bdlido.cz www.mladevinohrady.cz

Na bývalé Marxove ulici v Brně, dnes Spolkové, vyroste nový bytový dům LIDO z architektonické kanceláře Ate-
lieru RAW s.r.o. Tento moderní městský dům nabídne celkem 56 krásných bytů, které budou splňovat vysoké 
nároky na klidné bydlení a současně respektovat brněnské tradice. Budova zapadne do zástavby z přelomu 19. a 
20. století a je koncipovaná tak, aby v ní našla svůj nový domov rodina, pár i jednotlivci. 

Na krásném místě v obci Zaječí, která se nachází mezi městy Hustopeče a Břeclav, vzniká výstavbou rodinných 
domů novaá ulice Mladé Vinohrady. V mírném svahu mezi nádhernými vinohrady budou postavené domy s 
jedinečným výhledem na Pálavu a Mušovská jezera. Domy jsou díky své poloze vhodné nejen pro trvalé bydlení 
nebo víkendovou rekreaci, ale také jako výhodná investice s cílem následného pronájmu.
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Když je velká poptávka
Neusněte na vavřínech. Dnes spolu s  informacemi 
na  webech i  v  časopisech si každý druhý člověk 
myslí, že zvládne všechno svépomocí. Netvrdíme, 
že tomu tak není, ale je třeba si stále více věcí hlí-
dat. Zvládnete to? Opravdu rozumíte finanční ter-
minologii v oblasti realit? Umíte správně inzerovat 
nemovitost? Poradíte si i  bez právníka při tvoření 
smlouvy? Informace na internetu bývají často obec-
né, ale v praxi je vše nakonec jinak. Každý případ 
je jiný, stejně jako kupující. Mohou nastat situace, 
na  které jednoduše nejste připraveni. Nacházíme 
se v době, kdy je tak velká poptávka, že je mnohdy 
nemovitost prodaná v řádech dní. A řada lidí si tak 
myslí, že celou transakci zvládne svépomocí. Vždy 
to ale není tak snadné.

Procesy a formality jsou stále složitější
Svěřit se odborníkovi a ušetřit si čas i peníze je ur-
čitě na místě. I když se prodej jako takový o něco 
zjednodušil, neznamená to, že vyřídit formality spo-
jené s prodejem nemovitosti je snadné. Řada nemo-
vitostí je zatížena hypotečními úvěry, na některých 
mohou váznout věcná břemena nebo exekuce, ne-
movitosti jsou zatížené nedořešenými vztahy mezi 
spoluvlastníky. To všechno se dnes děje u prodeje 
nemovitosti poměrně běžně. Dalším častým příkla-
dem z  praxe je, že prodávající neumí ani stanovit 
reálnou kupní cenu. To všechno jsou jen některé 
z  důvodů, proč byste měli o  spolupráci s  realitní 
kanceláří minimálně uvažovat.

Znalecký posudek a další papírování
Pokud pomineme výše uvedené důvody, jsou zde 
další transakce, které dnes vyžadují víc než jen po-
vrchní znalost problematiky. Zvládnete vyřídit napří-
klad znalecký posudek? Víte, jak vyhotovit průkaz 
energetické náročnosti budovy, který je dnes již při 
inzerci nutný? A v neposlední řadě – umíte správ-
ně vyplnit daňové přiznání, které je nutné doručit 
příslušnému úřadu ve stanovený termín? Rozhodně 
vás nechceme strašit ani odrazovat, ale jsou věci, 
na které je třeba se připravit. A s tím vším vám mak-
léř, potažmo realitní profesionál, může pomoci.

Když kupujete nemovitost
A  podobně je to i  s  koupí nemovitosti. Víte, kolik 
toho je třeba dnes doložit bance, než vám schválí 
hypoteční úvěr? Podmínky se rapidně zkomplikova-
ly a čím vyšší budou úrokové sazby, tím větší nároky 
budou banky klást na žadatele o úvěry. A  to jsme 
teprve u procesu shánění financí. I v tomto případě 
mohou makléři sehrát zásadní úlohu a pomoci vám 
vyřešit i tento problém.

Možná vás nenapadlo…
Pokud vezmeme zkušeného realitního odborníka, 
měl by vám být nápomocen ve všech výše uvede-
ných situacích. Tedy nejen při prodeji nemovitosti, ale  
i  při koupi. S  narůstající administrativou a  složitěj-
šími realitními procesy je a  bude úloha realitního 
makléře časem velmi významná. Otázkou tak není, 
zda se svěřit do rukou realitních odborníků, ale kte-
rého si vybrat.

PROČ SE PŘI REALITNÍCH TRANSAKCÍCH  
NEOBEJDETE BEZ MAKLÉŘE?  
VŠE JE KOMPLIKOVANĚJŠÍ!
Trendy v bydlení se mění stejně jako v realitním světě. Co platilo dříve, dnes už nutně platit nemusí. 
Zatímco před deseti lety jste zvládli obchod úplně sami, dnes v tomto ohledu trochu „přituhlo”. Prodej 
i nákup nemovitosti na vlastní pěst je stále rizikovější.

Co všechno za vás realitní 
kancelář vyřídí
•  Zpracuje dokumentaci  

k nemovitosti (zajistí 
půdorys, prověří vlastnická 
práva nemovitosti, prověří 
právní vady nemovitosti 
atd.).

•  Vytvoří prezentaci 
nemovitosti profesionálním 
fotografem. Může pomoci  
i s přípravou nemovitosti  
k prezentaci (homestaging).

•  Pomůže s inzercí 
nemovitosti 
na nejnavštěvovanějších 
realitních serverech  
a zároveň osloví vlastní 
databázi zájemců. Může 
využít i dalších zajímavých 
kanálů, jako jsou reklamní 
poutače na nemovitosti, 
inzerce v tištěných médiích, 
vytvoření videa nemovitosti 
apod. 

•  Zajistí a uskuteční prohlídky 
dané nemovitosti  
s prověřenými zájemci bez 
vaší nutné účasti.

•  Díky spolupráci s různými 
odborníky - advokát, notář, 
právník, finanční expert 
apod., zajistí kompletní 
servis a pomoc s veškerou 
administrací spojenou  
s prodejem nemovitosti. 

•  Realitní makléř vám pomůže 
s vypracováním komplexní 
smluvní dokumentace, 
například rezervační 
smlouvy, smlouvy  
o smlouvě budoucí kupní/
nájemní, nájemní/kupní 
smlouvy apod. 

•  Pomůže se zajištěním 
úschovy kupní ceny, 
podáním návrhu na vklad 
převodu vlastnictví 
na příslušný katastrální úřad 
apod.

•  V neposlední řadě zajistí 
odvod daně z převodu 
nemovitosti, převody 
energií na nového majitele, 
pojištění, vypracování 
daňového přiznání 
po převodu nemovitosti 
nebo zajištění stěhování. To 
je zahrnuto v poprodejním 
servisu.

Tímto výčet pozitiv rozhodně 
nekončí. Existují i nadstandardní 
služby.
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ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ 
REÁLNÉ TRŽNÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI

Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI

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

realizované transakce ve Vaší lokalitě
•  profesionální prezentace Vaší nemovitosti  

na největších realitních serverech
•  zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší 

nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu
•  zveřejnění nabídky Vaší nemovitosti  

v inzertním časopise
•  100% informovanost o průběhu prodeje  

Vaší nemovitosti
•  veškerý právní servis realitního obchodu, včetně  

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

náročnosti budovy – tzv. energetický štítek

Máte více otázek týkajících se koupě  
nebo prodeje nemovitosti?  

VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

VYHOTOVÍME VÁM ZDARMA ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

PENZION SVOJANOV
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

G

OV 1+1 BULHARSKÁ, BRNO-KR. POLE
OV s věcným břemenem doživotního bydlení 

seniorky. CP 29,26 m2, 4.NP cihl. byt. dům bez výtahu. 
Vhodné jako investice. Pro více informací volejte.

1 990 000 Kč | T: 775 185 005

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

G

PRO VELKÝ ZÁJEM KLIENTŮ  
HLEDÁME BYTY K PRONÁJMU  

RŮZNÝCH VELIKOSTÍ  
V BRNĚ A OKOLÍ

G

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

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

 3 790 000 Kč | T: 777 730 521

G

NEBYT. PROSTOR V PROVOZOVNĚ 
FITCENTRA AZ FITNESS

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. 

 10 000 Kč/měs. | T: 775 185 005

G

OV 3+1 BLANSKO, PODLESÍ
Byt po rekonstrukci s CP 74m2 má 3 sam. pokoje  

+ šatnu. Dům po revitalizaci s vlastní kotelnou  
pro vytápění.

2 890 000 Kč | T: 775 185 005

G

http://tel:777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:777555920
http://tel:775185005
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:775185005
http://tel:775185005
http://mailto:matejka@brnenskyzvonec.cz


BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 15 od 26. 11. do 16. 12. 2018

REALITNÍ INZERCE 

AMBIENTEN VIP s.r.o.

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

CREDO REAL, s.r.o.

MP CZECH real

PROKONZULTA, a.s.

REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.

Realitní kancelář Brněnský zvonec s.r.o

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

AC Real, s. r. o.

ANIENT s.r.o.

CERE Invest Rosice s.r.o.

Chateau Marco, s.r.o.

IMOS facility, a.s.

IMPERA styl, a.s.

Jiří Radouš

KALÁB - BS, s.r.o.

MIG s.r.o.

PONAVA CENTRUM a.s.

REKO a.s.

OSTATNÍ

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.
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VLTAVA LABE MEDIA, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, MK ČR E 22925, www.realcity.cz
Výkonná ředitelka divize REALCITY: Barbara Podlahová, e-mail: barbara.podlahova@realcity.cz
Produkční: Gabriela Neuwirthová, tel.: +420 736 611 639, e-mail: info.praha@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

rok pomalu končí a před vámi leží letošní předposlední číslo 
časopisu REALCITY.CZ. Dovolte mi proto malou rekapitulaci, 
co všechno nás společně potkalo nejen tento rok.

Realitní trh v Brně i v celé republice, jak jistě víte, prošel za 
posledních 17 let mnoha proměnami. Záměrně zmiňuji toto 
období, neboť přesně osmnáct let je to od chvíle, co náš ča-
sopis REALCITY.CZ spatřil světlo světa. Je až neuvěřitelné, 
že existují tací z vás, kteří jste s námi již od tohoto počátku, ať 
už z řad čtenářů, nebo klientů. A my si vaší přízně nesmírně 
vážíme. Do naší početné a přátelské rodiny samozřejmě vždy 
velice rádi vítáme i úplné nováčky a pomáháme jim prošlapat 
cestu na realitním trhu.

Byly to časy lehké i těžší. Ale, jak se říká, co vás nezabije, to 
vás posílí. Zvládli jsme společně překonat realitní krizi, vze-
stupy i pády cen, zrození nových, krásných developerských 
projektů, vznik i zánik nejrůznějších zákonů a pravidel, i pří-
chody a odchody trendů, které doslova hýbaly Českou re-
publikou i světem. Přečkali jsme je, poučili se z chyb a šli dál.

Jsme nesmírně rádi, že jsme tolika rodinám pomohli najít 
nový domov nebo vylepšit ten stávající a poradili jim v nejrůz-
nějších, mnohdy svízelných situacích v oblasti bydlení i fi nan-
cování. A v tom bychom nadále chtěli pokračovat. Neváhejte 
se na nás proto obrátit s jakýmkoli dotazem či námětem na 
email info@realcity.cz.

Vám, našim klientům, jsme rovněž vždy podali pomocnou 
ruku a nabídli prověřené nástroje i prostor pro profesionální 
prezentace nabízených nemovitostí. Naším cílem totiž od po-

čátku bylo a je efektivně propojit všechny zúčastněné strany. 
Jedině tak má naše práce smysl.

V dnešní době je podle mého názoru ideální jít cestou kombi-
nace všech dostupních možností přenosu informací, a v tom-
to má tisk své nezastupitelné místo. Většina našich klientů 
si tento fakt dobře uvědomuje a neváhá investovat nemalé 
fi nanční částky za prezentace nemovitostí i svých služeb. 
A my, vzhledem k tomu, že své klienty důvěrně známe řadu 
let, můžeme jen potvrdit, že svou práci dělají profesionálně 
a svědomitě.

Vždyť právě kvalitní a profesionální prezentace je sama 
o sobě tou nejlepší referencí. Což je jedním z důležitých 
měřítek při výběru realitní kanceláře nebo developerského 
projektu ze strany našich čtenářů. Jak moc je role realitního 
specialisty v této době zásadní, se dozvíte i na následujících 
stránkách našeho časopisu.

Víme, že je vždy dobré mít po ruce spojence, jako je časopis 
REALCITY.CZ, který vám dokáže být oporou a pomoci vždy, 
když je třeba. A jsme samozřejmě rádi, že tuto úlohu plníme, 
pod tak silnou vlajkovou lodí, jako je Vltava Labe Media a.s.

Vážení čtenáři a partneři, v následujícím roce pro vás chystá-
me mnoho novinek nejen v časopise REALCITY.CZ, ale i na 
portále www.realcity.cz.

Děkuji za vaši přízeň a přeji krásné zimní dny.

Klára Břízová

Příští vydání vychází: 

17. 12. 2018

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A ZÁJEMCI O REALITNÍ TRH,

TRENDY PRO PODZIM A ZIMU 2018 
INSPIRUJTE SE A OŽIVTE SVŮJ DOMOV!

Sledujete aktuální trendy v bydlení? Společnost Hornbach představila ty zásadní pro podzim a zimu 
2018. Nechte se inspirovat nápady šikovných designérů. 

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

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! 

Bc. Klára Břízová

obchodní oddělení 
divize REALCITY

VLTAVA LABE MEDIA

http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz/magazin.
http://mailto:barbara.podlahova@realcity.cz
http://mailto:info.praha@realcity.cz
http://mailto:info@realcity.cz


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

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.

ČASOPIS REALCITY

WEB REALCITY

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.

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


... pak již jen 

spokojeně bydlete!


... hned získejte více 
informací a zdarma 

kontaktujte prodejce ...


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



REALCODE

http://www.denik.cz
http://www.dumazahrada.cz
http://www.automix.cz
http://www.realcity.cz


WWW.REALCITY.CZ

 Byt 2+1  www.realcity.cz/rc/  E2P9 

Vídeňská 55, 639 00 Brno

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

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

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

právní základy, jsou komunikativní 
a vstřícní. Máme v nabídce i neveřejně 
inzerované nemovitosti. Jsme schopni 

nabídnout vám nemovitosti přímo 
dle vašich požadavků.

David Borek
   borek@mpczech.cz
   731 465 053

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

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

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

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

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

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

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

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

Jiří Šmach
   smach@mpczech.cz
   731 491 172

Vinař hledá k pronájmu prostory 
pro provozování vinného sklípku v Brně.

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

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 nebo do 15minut od Brna. 

Hledáme stavební pozemek k výstavbě RD 
od velikosti 600 m2.

Starší manželé hledají menší byt 
1+kk až 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.

 EXKLUZIVNĚ DOPORUČUJEME        EXKLUZIVNĚ     EXKLUZIVNĚ     NOVINKA 

Byt i sec. dům po rek. , část. zařízený. CP 
61 m2 + sklep 3 m2. Vest. skříně a KL vč. 
spotř. na míru, ul. Čápkova.  

 Po část. rek., dům po revitalizaci, CP 68 m2 
vč. 2 x lodžie a sklepa, 2.NP/4, neprůcho-
zí pokoje, ul. Záhřebská. 

 Atyp. byt, CP 115 m2 vč. lodžie 9 m2 a sklepa
3 m2, novostavba, 3.NP, výtah, nízké měs. 
náklady, ul. Bartolomějská. 

 Dvougen. patrový RD na pozemku CP 150 
m2, dvůr, předzahrádka, balkon. UP 160 m2, 
možnost půdní vestavby. 

 K celkové rek., na pozemku CP 1 092 m2,
UP cca 175 m2, přízemní s podkrovím, 
zahrada s vjezdem. 

 Byt 2+1  Byt 4+kk  Dům  Dům  6+1
  OV 2+1 BRNO-VEVEŘÍ  Třída G OV 2+1 BRNO-ŽABOVŘESKY  Třída G 

OV 4+KK BRNO-ŽEBĚTÍN  Třída C ŘRD 4+2 BRNO-ŽIDENICE  Třída G 

ŘRD 6+1 MOUTNICE  Třída G 

 www.realcity.cz/rc/  E3ZN 

 www.realcity.cz/rc/  E3ZM 

 www.realcity.cz/rc/  E3ZL 

 www.realcity.cz/rc/  E4U5 

   4 590 000 Kč    3 400 000 Kč    6 160 000 Kč  Informace v RK    Informace v RK    731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294  731 484 294 
 MPB1296MD  MPB1322MP  MPB1311MP  MPRD1167MD  MPRD1174MP 

    DOPORUČUJEME  

 Dvoupatr. a dvougen. dům se zahradou 
a garáží, CP 476 m2, ZP 90 m2, uliční šíře 
8,5 m. Kompl. elektroinst. 

 Nadstandardní novostavba samostatně stojícího RD 13+kk, garáže, zahrada, terasa, 
posilovna, krb, podlahové vytápění, or. JV.  Na velkém pozemku o CP 1 524 m2, 
nádherný výhled do okolí.

 Dům  Dům 
ŘRD 5+2 BRNO-ČERNOVICE  Třída G RD 13+KK LIPŮVKA  Třída B 

 www.realcity.cz/rc/  E3R6 

 www.realcity.cz/rc/  DX6K 

   8 500 000 Kč    14 500 000 Kč  731 484 294  731 484 294 
 MPRD1158DB  MPRD1124JS 

   EXKLUZIVNĚ     EXKLUZIVNĚ 

 Prodej stav. pozemku o CP 2 822 m2, 
š. 16,5 m, možnost stavby dvou sam. sto-
jících RD, IS v dosahu. 

 v rekreační oblasti (příjezd přes Hajany). 
CP 860 m2, šíře 12 m, obd. tvar. Vlastní 
vrtaná studna, elektrika. 

 Pozemek  Pozemek 
 POZEMEK RADOSTICE POZEMEK ŽELEŠICE 

 www.realcity.cz/rc/  E3QM 

 www.realcity.cz/rc/  E1VT 

   1 100 Kč/m²    1 130 Kč/m²  731 484 294  731 484 294              

 MPPOZ1021JS  MPPOZ1015MD 

G G

B

G G

G

C

Martin Dubáň 
   duban@mpczech.cz
   736 151 675

Pro klienta s hotovostí hledám 
malometrážní byt v Brně-Líšni.

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

Hledáme 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 až 2+1 lokalita Bystrc, Jundrov, 
Komín, Žabovřesky.

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

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

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

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

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

    EXKLUZIVNĚ 
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Prostorný byt 5+1 v blízkosti centra. CP bytu 127 m2. Byt je situován  
v 1. NP s výstupem přímo na dvorek a dětské hřiště domu. Byt je po kom-
pletní rekonstrukci.

Prodej prostorného bytu po kompletní rekonstrukci s dispozicí 4+kk + 
balkón a zimní zahrada, šatna, sklep, komora na chodbě, CP 164 m2, 
výška stropů 3,6 m.

Prodej velmi pěkného bytu 2+kk ve 4. NP/8 s výtahem. CP 40 m2. Po 
kompletní a zdařilé rekonstrukci - zděné jádro, nové podlahy, dveře, 
vestavěné skříně atd.

Byt 5+1 Byt 4+1 Byt 2+kk
BRNO-STŘED, ULICE ŠPITÁLKA BRNO - KRÁLOVO POLE,ULICE ŠTEFÁNIKOVA BRNO - VINOHRADY, ULICE BZENECKÁ

www.realcity.cz/rc/E4VC www.realcity.cz/rc/E4UB www.realcity.cz/rc/E4UC

  5 700 000 Kč   6 990 000 Kč   2 590 000 Kč775 077 502 775 077 502 775 077 502
00004 1066 1048

G G G

Exkluzivní byt OV 3+kk po kompl. rekonstrukci, 3.NP, CP 101 m2 + balkón 
3 m2, výhled na Špilberk, sklep 5 m2. Dům po rekonstrukci. Atraktivní lo-
kalita v centru!

Převod slunného a velmi pěkného družstevního bytu 3+1 po kompletní a 
vkusné rekonstrukci, CP 71 m2. Byt je ve 3.NP/4 cihlového domu. Orien-
tace na JV a SZ.

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

Byt 3+kk Byt 3+1 Byt 1+1
BRNO - STŘED, ULICE PELLICOVA BRNO-STŘED, ULICE JANA UHRA BRNO-STŘED, ULICE NERUDOVA

www.realcity.cz/rc/E4UA www.realcity.cz/rc/E4VA www.realcity.cz/rc/E4UI

  7 500 000 Kč   4 950 000 Kč   2 890 000 Kč775 077 502 775 077 502 775 077 502
1065 00006 00003

G G G

Prodej bytu OV 2+1 s balkónem 3 m2 ve 3. NP, CP 59 m2. Panel. dům 
po kompletní rekonstrukci. Neprůchozí pokoje. Nová plastová okna a 
stupačky. K jednání.

Prodej cihlové novostavby bytu 2+kk s velkým balkónem (vstup fran-
couzským oknem) a garážovým stáním, 4. NP/4 s výtahem, CP 58 m2. 
Celý dům je bezbariérový.

Prodej polořadové novostavby RD 5+kk, CP pozemku 292 m2, ZP domu 
89 m2, UP domu 150 m2. Vzdálenost do Brna cca 20 min jízdy autem. 
Kolaudace 2018.

Byt 2+1 Byt 2+kk Dům
BRNO - BYSTRC, ULICE ČERNÉHO ŠLAPANICE, BRNĚNSKÁ POLE PRŠTICE, BRNO - VENKOV

www.realcity.cz/rc/E4UD www.realcity.cz/rc/E4UF www.realcity.cz/rc/E4UG

  2 850 000 Kč   3 390 000 Kč   4 950 000 Kč775 077 502 775 077 502 775 077 502
1045 1069 1061

G BG

Rádi se postaráme o prodej či pronájem  
Vaší nemovitosti. Prodávajícím a pronajímatelům  

poskytujeme naše služby zdarma!

www.realmix.cz

REALmix s.r.o.  
Bayerova 23 
602 00 Brno
T: 775 077 502 
realmix@realmix.cz
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Severský styl láká 
jednoduchostí
Pokud patříte k milovníkům 
moderních trendů a chcete 
pojmout vánoční výzdobu 
netradičně, inspirací vám 
může být skandinávský 
styl. Ten se vyznačuje 
jednoduchostí, využívá 
především světlé barvy  
a přírodní materiály  
a vyhýbá se křiklavým 
honosným dekoracím. 
Vánoční stromek může 
zůstat dokonce zcela 
neozdoben, jestliže se ale  
k takovému kroku 
neodvážíte, volte ozdoby 
převážně bílé, doplněné jen 
jednou další barvou.  
V kombinaci s bílou vypadá 
krásně zejména modrá, ať 
už sytě tmavá nebo světlá 
ledová, letošním trendem je 
pak tmavě fialová. 

V duchu severského stylu 
se nesou rovněž ozdoby 
dřevěné. Vůbec dřevo jako 
materiál je ve Skandinávii 
vyzdvihováno, protože  
s ním do domova přichází 
kus přírody a působí 
uklidňujícím dojmem.  
A o ten nám jde o Vánocích 
především. 

Kouzlo severského stylu 
spočívá hlavně v pocitu 
čistoty a  svěžesti. Bude-li 
vám přesto skandinávsky 
vyzdobený interiér připadat 
příliš strohý, můžete 
ho zútulnit huňatými 
dekami, vlněnými plédy či 
kožešinami. 

Netrvejte na dokonalosti

Netrapte se tím, že vaše sousedka vypulírovala 

okna už v říjnu a právě vytahuje z trouby patnác-

tý druh cukroví. Stanovte si realistické cíle. Vánoce 

mají být svátky odpočinku, nikoli honění rekordů. 

Místo horečnatého čištění a leštění raději popře-

mýšlejte, jakých věcí se v bytě můžete zbavit. Letní 

výbavu i zřídka  využívané kusy nábytku odsuňte 

do sklepa nebo garáže. Čím více místa v interiéru 

vytvoříte, tím uklizeněji bude váš domov vypadat.  

A lépe v něm vyniknou vánoční dekorace. 

Zvolte hřejivé doplňky

Za pocitem příjemného teplého domova nestojí 

jen výkon radiátorů, ale také správně zvolené tex-

tilní doplňky. Chlupatý kusový koberec vám dovolí 

udělat si při sledování televize pohodlí i na zemi, 

polštářky na gauči vám poskytnou měkkou oporu 

při sezení s návštěvou, vlněný přehoz vás zahře-

je, když začne profukovat od lodžie. A celý interiér 

díky tomu bude vypadat hřejivě a útulně.

Inspirujte se minulostí

Vánoce jsou krásnou příležitostí ke vzpomínání na 

staré časy. Už během adventu uspořádejte rodinné 

setkání a nechte vyprávět rodiče a prarodiče, jaké 

bývaly svátky za jejich mládí. Inspirujte se staročes-

kými zvyky i prožitky z vlastního dětství. Vyrobte si 

vlastnoručně ozdoby z oříšků a jablíček, které vkus-

ně doplní každou vánoční výzdobu.

platí i pro internet. Všechno vypněte,  nechte hrát 

jen hudbu a povídejte si s rodinou.  Osvětlení zvolte 

tlumené, lampa a plápolající svíčky budou to pravé. 

Důležitá je vůně

Málokdy si uvědomujeme, jak velký vliv má na naše 

prožívání vůně. Vzpomeňte si, jak to u vás doma 

o Vánocích vonělo, když jste byli malí. Jakou radost 

jste prožívali, když jste v košíku od Mikuláše našli 

banány a mandarinky. Jak se vůně ovoce mísila  

s vůní připravovaného cukroví a čerstvě natrhaných 

smrkových větví. Zjistíte, že nemusíte kupovat žád-

né módní esenciální oleje, abyste dosáhli příjemně 

provoněného domova. V tomto ohledu se vyplatí 

vsadit na klasiku – dary přírody, purpuru, vanilku  

i třeba čerstvě namletou kávu nebo šálek horkého 

punče. 

Vypněte televizi – 

aspoň občas

Vůbec se nemusíte 

stydět za to, že se ve 

svém věku ještě rádi 

díváte na klasické 

české pohádky. Ve 

vánočním čase ani 

není vhodné sledovat 

náročné thrillery či 

horory, které mohou 

podráždit psychiku  

a přivodit špatné sny. 

Co je naopak pro 

mysl velmi příznivé, 

je chvilka zcela bez 

televize. Obdobně to 

KOUZLO VÁNOC V INTERIÉRU. JAK DOMA NAVODIT 
TU PRAVOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU
Možná vám připadá, že Vánoce už nejsou prožívány tak intenzivně jako za časů vašeho dětství. Jako 
by jim chybělo typické kouzlo, poetika a hlavně klid. Coby dospělí si toho klidu v adventním období 
moc neužijeme, protože jsme plni stresu, aby všechno o svátcích takříkajíc klaplo. Poradíme vám, jak 
se stresovat co nejméně a vnímat Vánoce opět dětskýma očima. 

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

12

http://www.realcity.cz/magazin


REALCITY 15/2018

      

 Prodej posledních garážových stání 
v Rezidenci Slepá, z toho jeden 
v zakladači (info o ceně v RK) 

 Prodej cihlového bytu 3+1 s 
balkónem a technickou místností 
v secesním domě na v ulici Hlinky, 
celková plocha 123 m2 

 Pronájem klimatizované zařízené 
kanceláře s kuchyňkou a WC, 
celková plocha 27 m2, v 6. patře 
IBC na ul. Příkop 

 Garáž  Byt 3+1  Kanceláře 
  BRNO - ČERNÁ POLE BRNO - STŘED BRNO - STŘED 

www.realcity.cz/rc/E4U4 www.realcity.cz/rc/E3QG www.realcity.cz/rc/E48B

 499 000 Kč  Informace v RK  7 200 Kč /měs.  775 620 237    604 232 218    604 232 218   
 000784  000762  000775 

         

Prodej přízemního RD 4+kk, 
zastavěná plocha 130 m2, 
pozemek 889 m2, zahájení stavby 
jaro 2019, více info v RK 

 Prodej novostavby dvoupodlažního 
domu 4+1,pozemek 796 m2, 
klidné místo na okraji obce,
více v RK 

 Prodej polořadového přízemního 
RD 4+kk po kompletní 
rekonstrukci, pozemek 371 m2, 
včetně kuchyňské linky 

 Dům  Dům  Dům 
HRADČANY DRÁSOV ZAKŘANY 

www.realcity.cz/rc/E1XC www.realcity.cz/rc/E2XL www.realcity.cz/rc/E4GT

 4 790 000 Kč  4 890 000 Kč  4 490 000 Kč  777 645 193    777 645 193    604 688 978   
 000714  000730  000777 

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

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

GG

G C

G

B

  10 min jízdy jižně od centra Brna

  Možnost individuálního řešení dispozice 
    a velikosti parcely

  3 typy projektů od 3kk 
až 6kk s dvojgaráží

cena již od  

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH 
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
PRO KAŽDOU RODINU

NEPLATÍTE PROVIZI RK

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

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

4.700.000 Kc
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ZAJÍMAJÍ VÁS 
NOVINKY  
z oblasti bydlení,  
realitního světa  
a designu?

Přečtěte si náš  
on-line magazín o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin 

Darujte radost 
svým blízkým 
na celý rok.

regionální * důvěryhodný * užitečný * přehledný * tradiční

K předplatnému 
Deníku si vyberte 

svůj dárek.

www.mojepredplatne.cz * telefon 272 015 015n 272 015 015

Dárkový  
 certifi kát

wwww.mojepreddpplllllaaaaaaaattttttttttttttnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeee.ccczz * telefon 2

Pro  .......................................
........................................

........................................

Od  ........................................
........................................

........................................
.
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Vlastníte podíl na nemovitosti, kterou 
však nemůžete užívat či z ní nemáte 
žádný zisk? Chcete prodat a nečekat 
na vyřešení spoluvlastnických sporů?

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

Zavolejte nám k nezávazné konzultaci Vašeho případu!

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

   100% právní dohled - seriózní jednání

 VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ 
  CENU NA TRHU

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

Neexistuje případ, který bychom 
nedokázali vyřešit

Výkup spoluvlastnických podílů patří mezi 
nejkomplikovanější realitní případy. Ale my se ho 
přesto nebojíme. Nemáme totiž jediný důvod. 

Každému případu věnujeme tolik času a tolik 
úsilí, kolik jenom vyžaduje. Ať už byl podíl na 

nemovitosti získán dědictvím, darem nebo při 
majetkovém vyrovnání. Ať už jsou vztahy mezi 
vlastníky jakékoliv. Ať už je na některé podíly 
podaná exekuce nebo zástava…

Vždy si dokážeme poradit a najít řešení, 
které pro vás bude výhodné.

STAČÍ JEN, KDYŽ NÁS BUDETE KONTAKTOVAT

Volejte 775 185 005 nebo zdarma 800 100 455

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH
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IMISE

Zdržení se imisí se může 

zpravidla dovolávat vlast-

ník sousední nemovitosti. 

V případě nájemců je třeba 

upozornit na  skutečnost, 

že ve  společnosti panuje 

mylná představa, že ná-

jemce není ke  stejnému 

jednání oprávněn. Opak 

je pravdou, i  nájemce se 

může bránit před obtěžují-

cím konáním souseda. 

Mezi nejčastější imise patří: 

obtěžování hlukem a vibra-

cemi (hluk sekaček, zvířat, 

hra na  hudební nástroje), 

stínění a omezení výhledu 

(stromy a keře), vnikání od-

padů (odpadní vody, kou-

ře, zápachu), šíření škod-

livých živočichů a  plevelů, 

spad listí, vnikání zvířat či 

objektů (hospodářská zví-

řata, sportovní předměty).  

Každý, kdo bydlí v bytě či rodinném domě, se čas 
od času dostane do konfliktu se svými sousedy. 
Ať už se jedná o  hru na  klavír v  nočních hodi-
nách, nepříjemný kouř, přelétání míčů do záhonu 
či hlučná zvířata, představuje toto chování jistou 
neohleduplnost ze strany souseda, kterému je 
však možné se postavit. Sporům, které s  výše 
uvedeným souvisí, se obecně říká sousedské 
spory.  

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOUSEDSKÝCH SPORŮ
Obecně lze říci, že je povinností každého zdržet 
se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, 
plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka 
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům 
a  podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.  
Krkolomně znějící ustanovení občanského záko-
níku však poměrně jednoznačně řeší problema-
tiku tzv. imisí. 

Určitá míra ruchu je v obydlených oblastech při-
rozená a  nevyhnutelná. V  praxi dochází často 
k tomu, že imise (typicky hluk, či zápach) znepří-

jemňují život vlastníka bytu či pozemku v míře již 
neúnosné a  je třeba se začít proti takovémuto 
vnikání imisí bránit. 

Nejdříve je nutné vyhodnotit, zda obtěžová-
ní imisemi překračuje míru přiměřenou místním 
poměrům, které navíc omezuje obvyklé užívání 
pozemku. Z  hlediska míry přiměřené poměrům 
je podstatná povinnost každého snášet imise 
z obyčejného, běžného užívání pozemku, která 
se posuzuje s ohledem na místní poměry. Jinak 
se tak bude posuzovat vliv chovu zvířat ve městě 
a na venkově, či hluk diskotéky v obytné a neo-
bydlené části města. V  každém konkrétním pří-
padě je potřebné zhodnotit intenzitu, oprávněný 
zájem rušitele na běžné užívání pozemku, dobu 
a délku obtěžování. Subjektivní pocit sám o sobě 
není dostačujícím měřítkem nepřiměřenosti ob-
těžování. V  jiné situaci se tak bude nacházet 
soused, který pravidelně pálí odpad, včetně 
plastových lahví, a  soused, který na  podzim 
jednorázově pálí shrabané listí. V  případě, kdy 
obtěžování překračuje veřejnoprávní hygienic-
ké limity (které představují mezní hodnoty, kdy 

JAK SE BRÁNIT PŘED BEZOHLEDNÝMI SOUSEDY 
ANEB SOUSEDA SI NEVYBERETE
Při koupi domu či bytu se lidé běžně zaměřují na  lokalitu, velikost a výslednou cenu nemovitosti či 
společenskou vybavenost obce. Většinou již neberou v potaz to, že společně s koupí nemovitosti si 
vybírají také své sousedy.

REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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CO JE TO IMISE?
Imise (immissio) je jakýkoli 

element mající původ 

na pozemku jednoho 

vlastníka a účinky 

na pozemku jiného 

vlastníka. Slovo imise lze 

přeložit jako vhánění, 

vpuštění, vnikání. Nový 

Občanský zákoník 

obsahuje otevřený výčet 

těchto imisí.

Adam Tietz
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.

SEDLAKOVA
L E G A L

http://www.realcity.cz/magazin


POSTUP PŘI 
OBTĚŽOVÁNÍ:

• domluva

•  řešení věci na obecní 

úrovni s městem 

(například vydáním 

vyhlášky omezující hluk 

o víkendech)

•  civilněprávní žaloba  

proti imisím

V  případě rušení nočního 

klidu, který je vymezen 

od 22 do 6 hodin, je vhod-

né obrátit se na místní po-

licii či hygienickou stanici, 

která danou událost pře-

zkoumá. Za přestupek pro-

ti veřejnému pořádku v po-

době rušení nočního klidu 

hrozí jak fyzické, tak práv-

nické osobě peněžitá po-

kuta až do výše 10 000 Kč.

ZDROJE
Zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

SPÁČIL a kol. Občanský 
zákoník III. Věcná práva 
(§976-1474), Nakladatelství 
C.H.Beck. 1. vydání, 2013. 
ISBN 978-80-7400-499-5. 

lidské zdraví ještě není poškozováno), se vždy 
jedná o obtěžování překračující míru přiměřenou 
místním poměrům. S  těmito limity se běžně se-
tkáváme i u hluku a vibrací. 

JAK SE TAKOVÉMU CHOVÁNÍ V  PRAXI BRÁ-
NIT?
Nejjednodušší a  nejefektivnější metodou, kte-
rá navíc nemá přímý vliv na budoucí sousedské 
vztahy, je ústní domluva. V praxi je zcela běžné, 
že si daný soused následky svého chování ne-
musí uvědomovat. Z hlediska kladného vyřešení 
sporu je tak nejjednodušší souseda na  dupání, 
hlasité hádky či spadané listí ze sousedního po-
zemku upozornit. V případě, kdy soused na tato 
upozornění nebude reagovat, případně je bude 
ignorovat, bude zapotřebí obrátit se na příslušné 
orgány. 

Pakliže problémy s problémovým sousedem pře-
trvávají, je potřeba obrátit se na soud s tzv. zápůr-
čí žalobou, jejíž obsahem je zdržení se protipráv-
ního zasahování do vlastnického práva. Žalobce 
se domáhá, aby byla rušiteli uložena povinnost 
zdržet se nedovolených imisí (tedy nepřiměřené-
ho obtěžování), a  to jak trvajících, tak v případě 
konkrétního nebezpečí opakování i imisí budou-
cích. V průběhu řízení je zapotřebí prokázat, že 
dané chování překračuje míru přiměřenou míst-
ním poměrům a  omezuje obvyklé užívání po-
zemku. Žalovanou může být nejen osoba, která 
sama danou imisi způsobuje, ale také vlastník 
nemovitosti, ze které obtěžování proniká, bez 
toho, aby sám byl rušitelem. To si lze představit 

například u  majitele dětského hřiště, který sám 
sice hluk nezpůsobuje, nicméně je odpovědný 
za to, aby nedocházelo k porušování příslušných 
imisních předpisů. Na druhou stranu je potřeba 
počítat s  vynaložením určitého času a  nákladů 
na  soudní řízení a právní zastoupení. Dále si je 
potřeba uvědomit, že podáním žaloby mohou být 
navždy přetrhány vzájemné vztahy, které mohou 
svým přínosem převážit nepříjemnosti spojené 
s imisemi. Podání žaloby k civilnímu soudu je tak 
potřeba považovat za krajní řešení dané situace.

ZÁVĚR
Sousedské spory bohužel patří k  běžným spo-
rům ve  společnosti. Nejčastěji k  nim dochází 
v  souvislosti s  hlukem, zápachem či kouřem. 
Nejefektivnějším způsobem jejich vyřešení je 
upozornění na neohleduplné chování a dohoda 
mezi sousedy. V případě, kdy dohoda není mož-
ná, je zapotřebí obrátit se na příslušný orgán. Tím 
může být policie, hygienická stanice, případně 
v krajním případě také soud. Ten bude posuzo-
vat, zdali dané chování vybočuje z  normálního 
užívání nemovitosti (tedy zda obtěžování (imise) 
překračuje míru přiměřenou poměrům a narušu-
je obvyklé užívání věci). Pokud soud shledá, že 
k  takovému jednání dochází, rozhodnutím uloží 
povinnost takového chování se zdržet. Je za-
potřebí zdůraznit, že podání žaloby představuje 
krajní řešení situace, které může mít více nega-
tivních následků než pozitiv. Ústní domluva tak 
hraje v  rámci vzájemných sousedských vztahů 
klíčovou roli. 

REALCITY … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Adam Tietz
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.
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WWW.VYPLATIME-EXEKUCI.CZNa této adrese naleznete
kompletní informace:

NEVÍTE SI RADY S EXEKUCÍ? POMŮŽEME VÁM!
 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.
  Zaručujeme profesionální a vstřícné jednání, právní záruky 

(vše probíhá pod dohledem advokáta).

STOP
E X E K U C I

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 755 185 005
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

I letos si společně zazpíváme koledy, které již známe: 
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, 
Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši. 
Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.

www.ceskozpivakoledy.cz

Sejdeme se 12. prosince 2018 v 18 hodin 
na různých místech ČR, abychom nejen společně 
zpívali, ale prožili i příjemný adventní čas.

Zveme vás již na osmý ročník akce Česko zpívá koledy.

Chcete s námi zpívat koledy? 
Vyplňte přihlašovací formulář na www.ceskozpivakoledy.cz
Texty koled najdete 12. 12. 2018 ve svém Deníku.
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HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
Ušetříme vám čas i námahu!

Využijte náš dostupný a přehledný časopis.
Najděte si bydlení na míru!

PRONÁJMY

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

Pronájem krásného prostorného bytu 4+kk o CP 98
m² +13 m² terasa ve vyhledávané lokalitě. Byt kom-
pletně a vkusně zařízen vč. všech spotřebičů a dal-
šího vybavení.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

21 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BRNO-STARÉ BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3QG
Prodej bytu v secesním domě poblíž Mendlova ná-
městí. Byt o dispozici 3+1 s balkonem a technickou
místností se nachází ve 2.NP a jeho celková plocha
je 123 m².
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

informace v RK

BRNO - BYSTRC
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4XO
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.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

BRNO - BYSTRC
www.realcity.cz/rc/E4XP

Byt 2+kk v nově zrekonstr. vile dům Katrin v žádané
lokalitě, balkon, terasa, sklep, vlastní park. stání, CP
52 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

BRNO - ČERNÁ POLE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4U4
Prodej posledních 5 garážových stání, z toho jedno
ve výtahovém parkovacím zakladači ( info o ceně u
makléřky) v suterénu nového bytového domu Rezi-
dence Slepá.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 775 620 237

499 000 Kč

BRNO - ČERNÁ POLE, ULICE DROBNÉHO
www.realcity.cz/rc/E42A

Prodej řadové garáže - zděná s plechovými vraty a
zavedenou elektřinou, ZP garáže je 20 m². Garáž na
vlastním pozemku. V místě zastávka MHD.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

700 000 Kč

BYT 3+1 BRNO-ČERNÁ POLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/E4V6
ul. nám. SNP, panel, 5 NP / 8 NP, balkon, sklep, plas-
tová okna, zděné jádro, vestavěné skříně, PP 72 m².
Volný.
PROKONZULTA, a.s. tel.: 608 718 040

2 150 000 Kč

BRNO-KRÁLOVO POLE, ULICE
ŠTEFÁNIKOVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E25R

Dvě atypické byt. jednotky OV 1+kk v 1. NP cihl.
domu. CP 55 m². Orientace do vnitrobloku-spol. za-
hrady. Byty po komp. rekonstrukci. Vhodné k byd-
lení/investici.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

2 750 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, BRNO - BOSONOHY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4TZ
V cihlovém domě po revitalizace nabízíme k prodeji
pěkný byt 67,2 m² se samostatnou koupelnou a WC.
Náleží k němu dva prostorné sklepy s možností zří-
zení dílny.
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 724 601 321

3 400 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+1, BRNO - ČERNOVICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4TV
Prodej cihlového bytu 77,6 m² v OV s neprůchozími
pokoji. Aktuálně je byt obsazený nájemníky s výbor-
nou platební historií. Po dohodě možnost jejich pře-
vzetí.
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 602 734 358

5 200 000 Kč

BRNO - ŠTÝŘICE
Třída C

www.realcity.cz/rc/E4HQ
Krásný byt 3+kk (současná dispozice 4+kk) v 1.NP,
podíl na rozsáhlých pozemcích se zelení, krásné
výhledy, 1 x garáž. stání, CP 81 m², PENB: C -84
kWh/m2.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

5 800 000 Kč

BRNO - STŘED
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3R2
Byt 3+1 v historické budově s výhledem na nám.
Svobody, 2. NP, po komplet. rekonstrukci, k bytu
náleží sklep, výtah, na pěší zóně, CP 130 m², PENB:
G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

6 400 000 Kč

BRNO - SLATINA, ULICE ZEMANOVA
Třída B

www.realcity.cz/rc/E2HI
Prodej novostavby-dvojdomu v lokalitě Černo-
zemní.CP pozemku 390 m², ZP domu 90 m², UP 180
m². Stavba zahájena – plán. dok. 6/2019. Možnost
úprav.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

8 600 000 Kč

BRNO - BYSTRC
Třída G

www.realcity.cz/rc/E1HU
Jedinečná novostavba bytu 4+kk s výhledem na
Brněnskou přehradu, v 3. NP, 2x balkon, 2x park.
stání, vč. luxus. vybavení namíru, CP 125m², PENB:
G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

8 900 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
Třída G

www.realcity.cz/rc/E45X
Prodej koncového řadového domu s garáží a pěk-
nou zahradou. Novostavba domu se nachází ve slepé
ulici v klidné lokalitě a prodává se vč. luxusního vyba-
vení.
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 724 601 321

9 900 000 Kč
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HLEDÁTE 
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

BRNO - VENKOV

PRODEJ PROSTORNÉHO BYTU 2+1, KUŘIM
Třída C

www.realcity.cz/rc/E4TY
V klidné části města Kuřim nabízíme k prodeji byt
83,2 m² v OV. Byt je v dobrém udržovaném stavu
a nachází se v blízkosti Aquaparku Kuřim a zastávky
MHD.
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 724 601 321

2 950 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PŘIBICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4U1
V klidné části obce Přibice nabízíme na prodej samo-
statně stojící rodinný dům 5+1 s garáží a zahradou.
K domu náleží vlastní studna a pozemek s výměrou
805 m².
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 724 601 321

3 890 000 Kč

ZAKŘANY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4GT
K prodeji prostorný RD 4+kk, přibližně 25 kmodBrna.
Dům prošel celkovou rekonstrukcí, v ceně nová ku-
chyňská linka. Pozemek 371 m², parkování v předza-
hrádce.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 688 978

4 490 000 Kč

HRADČANY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E1XC
Prodej přízemního rodinného domu typu bungalov o
dispozici 4+kk v rámci připravované výstavby dvou
domů na klidném místě v obci , zahájení jaro 2019
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

4 790 000 Kč

DRÁSOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E2XL
Poslední dva ze tří rodinných domů. Jedná se o vý-
stavbu samostatně stojících domů s obytnýmpodkro-
vím o dispozici 4+1 a zastřešenýmparkovacím stáním.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

4 890 000 Kč

RD ŘÍČANY U BRNA
Třída D

www.realcity.cz/rc/E4UZ
RD 5+kk z r. 2013, s pozemkem 610 m² při ul. Spor-
tovní, dům je koncový, řadový, zděný, nepodskle-
pený s EURO okny. Všechny IS, klimatizace. Na za-
hradě bazén.
PROKONZULTA, a.s. tel.: 603 434 536

5 500 000 Kč

RODINNÝ DŮM V CENTRU TIŠNOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4NN
Prostorný řadový rodinný dům s vjezdem a velkým
dvorem s klidovou zónu. Aktuálně je využívan k byd-
lení v kombinací s podnikáním a náleží k němu poze-
mek 486 m².
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 724 601 321

6 000 000 Kč

NOVOSTAVBA RD V ŽELEŠICÍCH
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4TX
Prodej prostorného rodinného domu 4+kk s garáží
a větší zahradou. Moderní dům je stavěn za použití
nadstandardních materiálů a nachází se v klidné lo-
kalitě.
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 724 601 321

6 990 000 Kč

LUXUSNÍ NOVOSTAVBA NA PŘEDMĚSTÍ
BRNA

www.realcity.cz/rc/E4XV
Nabízíme nadstandardní novostavbu patrového
domu na jižním předměstí Brna o velikosti 5+kk na
pozemku 280 m². Dům s praktickou dispozicí, ZP 56
m², UP 113 m².
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

7 050 000 Kč

LUXUSNÍ NOVOSTAVBA NA PŘEDMĚSTÍ
BRNA

www.realcity.cz/rc/E4XH
Nabízíme nadstandardně vybavenou novostavbu na
jižním předměstí Brna o velikosti 5+kk s garáží na po-
zemku 283 m². Dům s praktickou dispozicí, UP 130
m².
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

7 100 000 Kč

LUXUSNÍ NOVOSTAVBA NA PŘEDMĚSTÍ
BRNA

www.realcity.cz/rc/E4XT
Nabízíme nadstandardně vybavenou novostavbu na
jižním předměstí Brna, 5+kk + garáž na pozemku cca
300m². Dům je krásně prosvětlený a nasměrován na
JZ stranu.
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

7 200 000 Kč

LUXUSNÍ BUNGALOV NA PŘEDMĚSTÍ BRNA
www.realcity.cz/rc/E4XI

Nábízíme luxusní bungalov na jižním předměstí Brna
o velikosti 5+kk na pozemku cca 615 m². Dům je
krásně prosvětlený s terasou. Cena 7.200.000 Kč +
provize.
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

7 200 000 Kč

LUXUSNÍ NOVOSTAVBA NA PŘEDMĚSTÍ
BRNA

www.realcity.cz/rc/E4XJ
Nabízíme nadstandardně vybavenou novostavbu na
jižním předměstí Brna o velikosti 5+kk s garáží na
poz. 302 m². Příjemné bydlení v atraktivní a klidné
lokalitě.
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

7 200 000 Kč

LUXUSNÍ NOVOSTAVBA NA PŘEDMĚSTÍ
BRNA

www.realcity.cz/rc/E4XX
Nabízíme nadstandardně vybavenou novostavbu na
jižním předměstí Brna o velikosti 5+kk s garáží na
poz. 297 m². Dům je postaven z kvalitních materiálů,
zateplen.
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

7 200 000 Kč

LUXUSNÍ NOVOSTAVBA NA PŘEDMĚSTÍ
BRNA

www.realcity.cz/rc/E4XY
Nabízíme nadstandardně vybavenou novostavbu na
jižním předměstí Brna o velikosti 5+kk s garáží na po-
zemku 295 m². Dům je krásně prosvětlený s terasou.
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

7 200 000 Kč

LUXUSNÍ NOVOSTAVBA NA PŘEDMĚSTÍ
BRNA

www.realcity.cz/rc/E4XU
Nabízíme nadstandardně vybavenou novostavbu na
jižním předměstí Brna o vel. 5+kk s garáží na poz. 513
m². Dům s praktickou dispozicí nabízí příjemné byd-
lení.
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

7 900 000 Kč

LUXUSNÍ NOVOSTAVBA NA PŘEDMĚSTÍ
BRNA

www.realcity.cz/rc/E4XZ
Nabízíme nadstandardně vybavenou novostavbu na
jižním předměstí Brna, 5+kk s garáží na pozemku 550
m². Dům je krásně prosvětlený a nasměrován na JZ
stranu.
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

8 020 000 Kč

LUXUSNÍ NOVOSTAVBA NA PŘEDMĚSTÍ
BRNA

www.realcity.cz/rc/E4XF
Nabízíme nadstandardně vybavenou novostavbu na
jižním předměstí Brna, 6+kk + garáž na pozemku cca
432 m². Dům je krásně prosvětlený a nasměrován na
JZ stranu.
ANIENT s.r.o. tel.: 603 283 947

8 600 000 Kč

REBEŠOVICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4HR
Velkoryse řešený RD 8+kk, útulná zahrada, odpo-
činková terasa, venkovní krytý bazén a vířivka v
soukromí, UP 420 m², CP 1.621 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

10 950 000 Kč

VYŠKOV

RD IVANOVICE NA HANÉ
Třída D

www.realcity.cz/rc/E4OX
RD 4+1 řadový o 2NP, částečně podsklepený, IS-el.,
plyn, kanalizace, voda-vlastní studna. Pozemek 131
m².K objektu náleží sklad, dílna.
PROKONZULTA, a.s. tel.: 777 948 131

700 000 Kč

BLANSKO

RD SLOUP V MORAVSKÉM KRASU
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4V2
RD 2+1 z r. 2001, sam. stojící, 1 NP, část. podsklepený,
plastová okna, možnost rozšířit ještě o další 4 pokoje,
dům je rozestavěn.
PROKONZULTA, a.s. tel.: 608 718 040

3 800 000 Kč

RODINNÝ DŮM, RÁJEC - JESTŘEBÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4U2
Prodej polořadového domu 4+1 s garáží a větší zahra-
dou. Dům je ve velmi dobrém stavu bez nutnosti dal-
ších investic a je možné ho rozšířit o půdní vestavbu.
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 724 601 321

4 150 000 Kč

BŘECLAV

PRODEJ BYTU 3+KK, KLOBOUKY U BRNA
Třída B

www.realcity.cz/rc/E43R
Pěkný prostorný byt s výměrou 78,4 m² je umístěný
v 1.NP nového bytového domu. K bytu náleží vlastní
plynový kotel a sklep. Termín dokončení výstavby
5/2019.
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 724 110 161

2 744 000 Kč

VALTICE, ULICE JOSEFSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PL
RD 5+kk. CP pozemku 258 m², OP domu vč. ga-
ráže 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

ZNOJMO

RD MORAVSKÝ KRUMLOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4V3
sam. stojící RD 4+1, 1NP, zcela podsklepený, plochá
střecha, balkon, lodžie. IS-el., plyn, vl. studna, jímka s
přepadem. RD stojí na pozemku jiného vlastníka.
PROKONZULTA, a.s. tel.: 776 806 022

2 100 000 Kč

OSTATNÍ ČR

UJČOV-HORNÍ ČEPÍ, OKR ŽĎÁR N.
SÁZAVOU

Třída G
www.realcity.cz/rc/E2YG

Třípodl. dům se zahradou na krásném místě v
pův. stavu určen k rekonstrukci.Vhodné pro rekre-
aci/bydlení.Obec neprůjezdná nedaleko Chlébské.
Do Brna cca 40 min.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

650 000 Kč

RD BUKOVÁ U PROTIVANOVA
Třída E

www.realcity.cz/rc/E4V4
sam. stojící RD 4+kk, 1 NP, nepodsklepený, zděný,
dům kompletně přestavěn r 2012. Podl. plocha činí
121 m². IS-el., kanalizace, vodovod, plyn na hranici po-
zemku.
PROKONZULTA, a.s. tel.: 777 948 131

1 690 000 Kč

VELKÝ TÝNEC, ČECHOVICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3CB
Přízemní RD s krytým bazénem, tenis. kurtem, ga-
ráží a velkou zahradou v klidné části obce, mož-
nost bydlení i podnikání, UP 328 m², CP 2.005 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

11 250 000 Kč

POZEMKY

MEDLOV
www.realcity.cz/rc/E4XQ

St. pozemek s krásným výhledem, určen na výst.
samostat. stojícího RD, inženýr. sítě – voda, kanal.,
el. na hranici pozemku, CP 995 m².
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

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

Prodej prodej pozemku o CP 1195 m², obec Stracho-
tín, okr. Břeclav. Dle návrhu nového ÚP určeno pro
rodinnou rekreaci. Předpok. schválení ÚP konec roku
2018.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

828 Kč/m²

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!
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POZEMEK BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/E2VQ

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

1 000 Kč/m²

PŘÍBRAM NA MORAVĚ
www.realcity.cz/rc/E4UH

Pěkný rovinatý pozemek CP 3 419 m² (44 m x 77,5
m) na okr. obce. Pro 1-3 RD. IS budou na hranici po-
zemku. 15-20 min do Brna-Západ. Možnost koupit 1/2
nebo 1/3.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 050 Kč/m²

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU V
BOŘITOVĚ

www.realcity.cz/rc/E4U3
Větší stavební pozemek s výměrou 3 273 m² je
vhodný ke stavbě jednoho nebo více rodinných
domů. Nachází se v pěkné lesnaté lokalitě severním
směrem od Brna.
REAL SPEKTRUM, a.s. tel.: 602 734 358

1 300 Kč/m²

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

Poslední 3 stav. pozemky od 667-793 m². V ceně IS,
komunikace, veř. osvětlení. IS již dokončeny a zko-
laudovány. Cena vč. DPH! Neplatíte provizi RK! K jed-
nání.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 100 Kč/m²

POZEMKY LOUČKY NAD ODROU
Třída D

www.realcity.cz/rc/E4V7
pozemek o výměře 646 m² je určený k zastavbě ro-
dinným domem. Pozemek o výměře 1345 m² je za-
hradou.
PROKONZULTA, a.s. tel.: 605 808 600

360 000 Kč

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

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

490 000 Kč

SKOROTICE - CHLÉBSKÉ
www.realcity.cz/rc/DY29

Pozemek s možností výstavby 3 - 4 domů, na-
chází se na mírném JZ svahu s panoram. výhle-
dem, elektřina připojena, voda z obec. vodovodu,
CP 13.248 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

6 624 000 Kč

POZEMKY ROSICE U BRNA
Třída D

www.realcity.cz/rc/E4V8
pozemky orné půdy a pozemky ostatní plochy, jsou
dostupné z místní komunikace. Jedná se o devět na
sebe navazujících pozemků o celkové výměře 20 816
m².
PROKONZULTA, a.s. tel.: 776 806 022

9 100 000 Kč

KŘOVÍ
www.realcity.cz/rc/E4XL

St. pozemek bez nutnosti dalších terénních úprav,
krásné výhledy, možnost připojit se na vodu a
elektřinu, CP 11.096 m², z toho st. plocha 2.000 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

9 950 000 Kč

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.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

15 106 000 Kč

KOMERCE

SVRATKA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYU5
Areál hotelu Svratka, 27 nově zrekonstr. a kom-
fort.vybav. pokojů, zasazen do přírody, sportovní
vyžití, kongresový sál, UP 8.9100 m², CP 196.456
m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

BRNO - STŘED
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4XM
Kom. prostor v centru města, 2 na sobě nezávislé
podlaží propoj. vnitř. schodištěm, vhodné využití
pro kavárnu, bar, bistro, obchod, atd., UP 270 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

BRNO-ŠTÝŘICE
Třída A

www.realcity.cz/rc/DZV1
Pronájem kanceláří v pasívním domě na ulici Pražá-
kova. Nízké provozní náklady, reprezentativní pro-
story, možnost pronájmu parkovacích míst přímo u
budovy
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

2 480 Kč/m²/rok

BRNO-STŘED
Třída C

www.realcity.cz/rc/E48B
Nabízíme pronájem zařízené kanceláře v 6.patře v
IBC v Brně na ul. Příkop. CP 27 m² a je tvořena kan-
celáří s odděleným kuchyňským koutem aWC s umy-
vadlem.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

7 200 Kč/měs.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PK
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. Vý-
nosnost až 750 000 Kč/rok.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

13 500 Kč/měs.

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

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

19 200 Kč/měs.

BRNO, BRNO-MĚSTO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4XN
Pronájem exkluzivních kancelář. prostor v moderní
administrativní budově s výtahem a panoram. vý-
hledy, 3. NP, UP 177 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

44 250 Kč/měs.

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. tel.: 775 077 502

50 000 Kč/měs.

RD + RESTAURACE STRÁŽEK
Třída F

www.realcity.cz/rc/E4V5
užíván k provozování restaurace a k bydlení, sam,
stojící, nepodsklep., plochá střecha, r.2010-2012 byl
zrekonstruován, IS-el., vodovod, kanalizace, plyn
není.
PROKONZULTA, a.s. tel.: 777 948 131

1 600 000 Kč

VÝROBNÍ AREÁL SETUZA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4UV
Mydlovary u Dívčic, zabýval se především zpracová-
ním olejnin. Prodej vč. vybavení, zařízení nemovit.,
technolog. zařízení, nástroje a stroje pro provoz vý-
roby.
PROKONZULTA, a.s. tel.: 777 948 131

8 200 000 Kč

TROUBSKO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3M5
Více variant využití (bydlení i vícegenerační, pod-
nikání), bezbariérový s koupacím jezírkem, sadem,
saunou a vinotékou, UP 368 m², CP 1.695 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

17 500 000 Kč

POPTÁVKA

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT
NEMOVITOST?

www.realcity.cz/rc/E3Q8
Jsme tu pro Vás. Vaše spokojenost je naše radost.
Prodáváme RYCHLE, VÝHODNĚ a BEZPEČNĚ. Ab-
solutní TOP realitní kancelář na Moravě.
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

tel.: 800 536 536
informace v RK

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

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

dohodou

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

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

dohodou

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DX6T

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

dohodou

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

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

dohodou

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

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

informace v RK

HLEDÁME POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DX6X

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

informace v RK
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http://www.realcity.cz/rc/E4XL
http://www.realcity.cz/rc/E4OO
http://www.realcity.cz/rc/DYU5
http://www.realcity.cz/rc/E4XM
http://www.realcity.cz/rc/DZV1
http://www.realcity.cz/rc/E48B
http://www.realcity.cz/rc/E4PK
http://www.realcity.cz/rc/DY72
http://www.realcity.cz/rc/E4XN
http://www.realcity.cz/rc/E4PJ
http://www.realcity.cz/rc/E4V5
http://www.realcity.cz/rc/E4UV
http://www.realcity.cz/rc/E3M5
http://www.realcity.cz/rc/E3Q8
http://www.realcity.cz/rc/DXSU
http://www.realcity.cz/rc/DX6S
http://www.realcity.cz/rc/DX6T
http://www.realcity.cz/rc/DX6U
http://www.realcity.cz/rc/DX6V
http://www.realcity.cz/rc/DX6X
http://tel:731484294
http://tel:775077502
http://tel:602734358
http://tel:775077502
http://tel:605808600
http://tel:775077502
http://tel:733525123
http://tel:776806022
http://tel:733525123
http://tel:733525123
http://tel:733525123
http://tel:733525123
http://tel:604232218
http://tel:604232218
http://tel:775077502
http://tel:775077502
http://tel:733525123
http://tel:775077502
http://tel:777948131
http://tel:777948131
http://tel:733525123
http://tel:800536536
http://tel:777555920
http://tel:731484294
http://tel:731491172
http://tel:736151675
http://tel:731484294
http://tel:731491172
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MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E3Y5

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

tel.: 800 100 446
1 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4Y8

Byt, 1+kk, 22 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 883 902
1 554 450 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2IR

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4Y9

Byt, 1+kk, 24 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 830 126
1 566 500 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E4Y7

Byt, 1+1, 34 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YA

Byt, 1+kk, 22 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 603 564 101
1 590 000 Kč

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E4YB

Byt, 1+kk, 35 m², tř. B
REALFORUS a.s.

tel.: 724 170 907
1 610 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E4YD

Byt, 1+1, 40 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 650 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E4YC

Byt, 1+kk, 44 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 010
1 640 000 Kč

POHOŘELICE
www.realcity.cz/rc/E4K1

Byt, 2+kk, 43 m², tř. D
Home 4 People

tel.: 777 949 122
1 650 000 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/E4QK

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
1 650 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YE

Byt, 1+kk, 26 m², tř. B
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
1 660 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E4K3

Byt, 2+1, 64 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 700 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E4YG

Byt, 1+1, 31 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 730 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E3YF

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 777 922 731
1 700 000 Kč

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E4YH

Byt, 1+kk, 38 m², tř. B
REALFORUS a.s.

tel.: 724 170 907
1 750 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E4YF

Byt, 1+kk, 45 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 072
1 710 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4K4

Byt, 2+1, 20 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
1 750 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E4K6

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 750 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E4YI

Byt, 1+kk, 48 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 010
1 810 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E2J3

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

tel.: 800 100 164
1 790 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YJ

Byt, 1+kk, 23 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 850 000 Kč

LANŽHOT
www.realcity.cz/rc/E4K5

Byt, 2+1, 57 m², tř. F
Dumrealit.cz

tel.: 775 511 771
1 800 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YK

Byt, 1+kk, 32 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
1 850 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E1O1

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

tel.: 731 461 876
1 972 600 Kč

SLAVKOV U BRNA
www.realcity.cz/rc/E4YS

Byt, 1+kk, 31 m², tř. B
KALÁB - BS, s.r.o.

tel.: 725 688 312
2 034 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YR

Byt, 1+1, 29 m², tř. G
Brněnský zvonec s.r.o

tel.: 775 185 005
1 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YT

Byt, 1+kk, 28 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 544
2 100 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E4QP

Byt, 2+1, 52 m²
C21 Reality Macocha

tel.: 777 857 739
2 000 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YU

Byt, 1+kk, 32 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YL

Byt, 1+kk, 30 m², tř. D
Home 4 People

tel.: 777 949 122
1 860 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E4YO

Byt, 1+kk, 39 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 166
1 943 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YM

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 830 126
1 872 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YP

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 950 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E4YN

Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 880 000 Kč

SLAVKOV U BRNA
www.realcity.cz/rc/E4YQ

Byt, 1+kk, 30 m², tř. B
KALÁB - BS, s.r.o.

tel.: 725 688 312
1 968 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 1+kk až 2+1

http://www.realcity.cz/rc/E3Y5
http://www.realcity.cz/rc/E4Y8
http://www.realcity.cz/rc/E2IR
http://www.realcity.cz/rc/E4Y9
http://www.realcity.cz/rc/E4Y7
http://www.realcity.cz/rc/E4YA
http://www.realcity.cz/rc/E4YB
http://www.realcity.cz/rc/E4YD
http://www.realcity.cz/rc/E4YC
http://www.realcity.cz/rc/E4K1
http://www.realcity.cz/rc/E4QK
http://www.realcity.cz/rc/E4YE
http://www.realcity.cz/rc/E4K3
http://www.realcity.cz/rc/E4YG
http://www.realcity.cz/rc/E3YF
http://www.realcity.cz/rc/E4YH
http://www.realcity.cz/rc/E4YF
http://www.realcity.cz/rc/E4K4
http://www.realcity.cz/rc/E4K6
http://www.realcity.cz/rc/E4YI
http://www.realcity.cz/rc/E2J3
http://www.realcity.cz/rc/E4YJ
http://www.realcity.cz/rc/E4K5
http://www.realcity.cz/rc/E4YK
http://www.realcity.cz/rc/E1O1
http://www.realcity.cz/rc/E4YS
http://www.realcity.cz/rc/E4YR
http://www.realcity.cz/rc/E4YT
http://www.realcity.cz/rc/E4QP
http://www.realcity.cz/rc/E4YU
http://www.realcity.cz/rc/E4YL
http://www.realcity.cz/rc/E4YO
http://www.realcity.cz/rc/E4YM
http://www.realcity.cz/rc/E4YP
http://www.realcity.cz/rc/E4YN
http://www.realcity.cz/rc/E4YQ
http://www.realcity.cz
http://tel:800100446
http://tel:727883902
http://tel:800103010
http://tel:727830126
http://tel:774110007
http://tel:603564101
http://tel:724170907
http://tel:800103010
http://tel:775580010
http://tel:777949122
http://tel:800050243
http://tel:777259000
http://tel:774110007
http://tel:800100446
http://tel:777922731
http://tel:724170907
http://tel:775580072
http://tel:608645164
http://tel:800100164
http://tel:775580010
http://tel:800100164
http://tel:774110007
http://tel:775511771
http://tel:734216920
http://tel:731461876
http://tel:725688312
http://tel:775185005
http://tel:775674544
http://tel:777857739
http://tel:800100446
http://tel:777949122
http://tel:734411166
http://tel:727830126
http://tel:800103010
http://tel:800100446
http://tel:725688312
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ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E4YV

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
2 100 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E4YY

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

tel.: 739 085 315
2 188 800 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E2J5

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

tel.: 739 085 315
2 133 300 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YZ

Byt, 1+1, 35 m², tř. C
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
2 190 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YX

Byt, 1+1, 28 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
2 150 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4Z1

Byt, 1+kk, 34 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 190 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E4Z2

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4Z3

Byt, 1+1, 37 m², tř. C
RENČ s. r. o.

tel.: 603 846 609
2 250 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E3YM

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

tel.: 731 461 876
2 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4Z4

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4QT

Byt, 2+kk, 35 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
2 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4Z5

Byt, 1+kk, 35 m², tř. B
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 633 803
2 269 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E4Z6

Byt, 1+kk, 40 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 166
2 295 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4Z9

Byt, 1+kk, 36 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 450
2 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4Z7

Byt, 1+kk, 32 m², tř. B
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 405 303
2 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4ZA

Byt, 1+kk, 31 m², tř. G
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 733 329 176
2 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4Z8

Byt, 1+1, 35 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 300 000 Kč

OSLAVANY
www.realcity.cz/rc/DZXL

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

tel.: 727 913 210
2 312 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4ZB

Byt, 1+1, 43 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 736 151 675
2 350 000 Kč

BUČOVICE
www.realcity.cz/rc/E4KM

Byt, 2+1, 57 m², tř. C
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
2 400 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E4KE

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 350 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E4ZD

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4ZC

Byt, 1+1, 57 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 350 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4L6

Byt, 2+kk, 43 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 510
3 150 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4ZI

Byt, 2+1, 44 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 908 347
3 290 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4L7

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 350 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4L5

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 908 347
3 290 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4ZK

Byt, 2+1, 97 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
4 850 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4ZJ

Byt, 2+1, 55 m², tř. C
Unicareal s. r. o.

tel.: 774 740 346
3 299 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3ZA

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

tel.: 725 325 125
5 165 160 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4ZE

Byt, 2+kk, 53 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 776 288 918
3 190 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E4ZG

Byt, 2+kk, 65 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 008
3 260 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ6X

Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
AC Real, s. r. o.

tel.: 731 516 417
3 195 909 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4L4

Byt, 2+1, 62 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 510
3 290 000 Kč

SLAVKOV U BRNA
www.realcity.cz/rc/E4ZF

Byt, 2+kk, 53 m², tř. C
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
3 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4ZH

Byt, 2+1, 66 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 290 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 1+kk až 2+1

http://www.realcity.cz/rc/E4YV
http://www.realcity.cz/rc/E4YY
http://www.realcity.cz/rc/E2J5
http://www.realcity.cz/rc/E4YZ
http://www.realcity.cz/rc/E4YX
http://www.realcity.cz/rc/E4Z1
http://www.realcity.cz/rc/E4Z2
http://www.realcity.cz/rc/E4Z3
http://www.realcity.cz/rc/E3YM
http://www.realcity.cz/rc/E4Z4
http://www.realcity.cz/rc/E4QT
http://www.realcity.cz/rc/E4Z5
http://www.realcity.cz/rc/E4Z6
http://www.realcity.cz/rc/E4Z9
http://www.realcity.cz/rc/E4Z7
http://www.realcity.cz/rc/E4ZA
http://www.realcity.cz/rc/E4Z8
http://www.realcity.cz/rc/DZXL
http://www.realcity.cz/rc/E4ZB
http://www.realcity.cz/rc/E4KM
http://www.realcity.cz/rc/E4KE
http://www.realcity.cz/rc/E4ZD
http://www.realcity.cz/rc/E4ZC
http://www.realcity.cz/rc/E4L6
http://www.realcity.cz/rc/E4ZI
http://www.realcity.cz/rc/E4L7
http://www.realcity.cz/rc/E4L5
http://www.realcity.cz/rc/E4ZK
http://www.realcity.cz/rc/E4ZJ
http://www.realcity.cz/rc/E3ZA
http://www.realcity.cz/rc/E4ZE
http://www.realcity.cz/rc/E4ZG
http://www.realcity.cz/rc/DZ6X
http://www.realcity.cz/rc/E4L4
http://www.realcity.cz/rc/E4ZF
http://www.realcity.cz/rc/E4ZH
http://www.realcity.cz
http://tel:800050243
http://tel:739085315
http://tel:739085315
http://tel:608764166
http://tel:734216920
http://tel:774110007
http://tel:720212303
http://tel:603846609
http://tel:731461876
http://tel:800100446
http://tel:734216920
http://tel:739633803
http://tel:734411166
http://tel:734799450
http://tel:724405303
http://tel:733329176
http://tel:774110007
http://tel:727913210
http://tel:736151675
http://tel:800050243
http://tel:720212303
http://tel:720212303
http://tel:800775577
http://tel:775674510
http://tel:737908347
http://tel:606589561
http://tel:737908347
http://tel:608645164
http://tel:774740346
http://tel:725325125
http://tel:776288918
http://tel:775580008
http://tel:731516417
http://tel:775674510
http://tel:720212303
http://tel:606589561
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BRNO
www.realcity.cz/rc/E4ZL

Pozemek, 799 m²
Gaute a.s

tel.: 602 117 882
informace v RK

SYROVICE
www.realcity.cz/rc/E4VU

Pozemek, 673 m²
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
4 100 Kč/m²

ŘÍČKY
www.realcity.cz/rc/E3HI

Pozemek, 1511 m²
VITOM reality, v. o. s.

tel.: 724 432 145
2 650 Kč/m²

ŠTÍTARY
www.realcity.cz/rc/E468

Pozemek, 710 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
370 000 Kč

ŘÍČKY
www.realcity.cz/rc/E37T

Pozemek, 1102 m²
VITOM reality, v. o. s.

tel.: 724 432 145
2 650 Kč/m²

JEVIŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E46A

Pozemek, 533 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
400 000 Kč

BLANNÉ
www.realcity.cz/rc/DZ4H

Pozemek, 1218 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
430 000 Kč

OSTOPOVICE
www.realcity.cz/rc/E3HS

Pozemek, 329 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 739 485 178
540 000 Kč

HRUŠKY
www.realcity.cz/rc/E3HR

Pozemek, 338 m²
Dumrealit.cz

tel.: 775 511 771
460 000 Kč

TASOVICE
www.realcity.cz/rc/E46G

Pozemek, 294 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
550 000 Kč

IVANOVICE NA HANÉ
www.realcity.cz/rc/E387

Pozemek, 689 m²
Potrol Woods s.r.o.

tel.: 731 697 758
500 000 Kč

HRUŠKY
www.realcity.cz/rc/E4ZM

Pozemek, 535 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
600 000 Kč

LADNÁ
www.realcity.cz/rc/E4ZN

Pozemek, 482 m²
Dumrealit.cz

tel.: 775 511 771
650 000 Kč

KOZLANY
www.realcity.cz/rc/E4ZP

Pozemek, 1839 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
650 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3HX

Pozemek, 665 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
650 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E46I

Pozemek, 2672 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
668 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E4ZO

Pozemek, 597 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
650 000 Kč

OLEKSOVICE
www.realcity.cz/rc/E4ZQ

Pozemek, 1131 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
780 810 Kč

MEDLOVICE
www.realcity.cz/rc/E38G

Pozemek, 1703 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
800 000 Kč

ŠARDICE
www.realcity.cz/rc/DZ57

Pozemek, 708 m²
Dumrealit.cz

tel.: 722 922 897
1 000 000 Kč

RÁJEC-JESTŘEBÍ
www.realcity.cz/rc/E4ZR

Pozemek, 976 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
850 000 Kč

HUSTOPEČE
www.realcity.cz/rc/E38M

Pozemek, 420 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 029 000 Kč

BROD NAD DYJÍ
www.realcity.cz/rc/E38H

Pozemek, 868 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
890 000 Kč

PROSTŘED. POŘÍČÍ
www.realcity.cz/rc/E4ZS

Pozemek, 3100 m²
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 619 424
1 090 000 Kč

CHVALATICE
www.realcity.cz/rc/E4ZY

Pozemek, 3380 m²
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 778 544 775
1 290 000 Kč

OMICE
www.realcity.cz/rc/E512

Pozemek, 3300 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
5 000 000 Kč

SVITÁVKA
www.realcity.cz/rc/E4ZZ

Pozemek, 1182 m²
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
1 318 000 Kč

ROZDROJOVICE
www.realcity.cz/rc/E513

Pozemek, 1000 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
6 800 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E511

Pozemek, 682 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 046 000 Kč

SIVICE
www.realcity.cz/rc/E514

Pozemek, 1922 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 572
6 830 000 Kč

MĚLČANY
www.realcity.cz/rc/E38O

Pozemek, 900 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
1 150 000 Kč

VRANOV
www.realcity.cz/rc/E4ZU

Pozemek, 369 m²
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 724 772 446
1 250 000 Kč

BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/E38Q

Pozemek, 789 m²
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 800 050 243
1 199 000 Kč

VRANOV
www.realcity.cz/rc/E4ZV

Pozemek, 369 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
1 250 000 Kč

VRANOV
www.realcity.cz/rc/E4ZT

Pozemek, 369 m²
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 734 358
1 250 000 Kč

LOMNICE
www.realcity.cz/rc/E4ZX

Pozemek, 2396 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 260 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků

http://www.realcity.cz/rc/E4ZL
http://www.realcity.cz/rc/E4VU
http://www.realcity.cz/rc/E3HI
http://www.realcity.cz/rc/E468
http://www.realcity.cz/rc/E37T
http://www.realcity.cz/rc/E46A
http://www.realcity.cz/rc/DZ4H
http://www.realcity.cz/rc/E3HS
http://www.realcity.cz/rc/E3HR
http://www.realcity.cz/rc/E46G
http://www.realcity.cz/rc/E387
http://www.realcity.cz/rc/E4ZM
http://www.realcity.cz/rc/E4ZN
http://www.realcity.cz/rc/E4ZP
http://www.realcity.cz/rc/E3HX
http://www.realcity.cz/rc/E46I
http://www.realcity.cz/rc/E4ZO
http://www.realcity.cz/rc/E4ZQ
http://www.realcity.cz/rc/E38G
http://www.realcity.cz/rc/DZ57
http://www.realcity.cz/rc/E4ZR
http://www.realcity.cz/rc/E38M
http://www.realcity.cz/rc/E38H
http://www.realcity.cz/rc/E4ZS
http://www.realcity.cz/rc/E4ZY
http://www.realcity.cz/rc/E512
http://www.realcity.cz/rc/E4ZZ
http://www.realcity.cz/rc/E513
http://www.realcity.cz/rc/E511
http://www.realcity.cz/rc/E514
http://www.realcity.cz/rc/E38O
http://www.realcity.cz/rc/E4ZU
http://www.realcity.cz/rc/E38Q
http://www.realcity.cz/rc/E4ZV
http://www.realcity.cz/rc/E4ZT
http://www.realcity.cz/rc/E4ZX
http://www.realcity.cz
http://tel:602117882
http://tel:775077502
http://tel:724432145
http://tel:774110007
http://tel:724432145
http://tel:733130768
http://tel:733130768
http://tel:739485178
http://tel:775511771
http://tel:800100446
http://tel:731697758
http://tel:800100446
http://tel:775511771
http://tel:720212303
http://tel:734216920
http://tel:774110007
http://tel:800100164
http://tel:720212303
http://tel:800100446
http://tel:722922897
http://tel:800100446
http://tel:800775577
http://tel:720212303
http://tel:731619424
http://tel:778544775
http://tel:606589561
http://tel:800050243
http://tel:774110007
http://tel:720212303
http://tel:775674572
http://tel:606589561
http://tel:724772446
http://tel:800050243
http://tel:606589561
http://tel:602734358
http://tel:800100446
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Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 

http://www.realcity.cz


Než se pustíme do jednotlivých dispozic a dalších 
trendů, zastavíme se na chvilku u architektury sou-
časných novostaveb. Ta se pomalu ale jistě pře-
houpla z doby porevoluční, kterou reprezentovaly 
téměř barokní prvky, do dnešní jednoduchosti až 
funkcionalismu. Tento trend je možné vidět nejen 
u nás, ale i na cestách západní i střední Evropou.

Zmenšování obytných ploch
Ačkoli má každý z nás rád určitý prostor a soukro-
mí, zmenšování obytných částí bytů v novostavbách 
klienti vítají. Důvod je jasný. Menší byt rovná se nižší 
cena. A protože hypotéku bude čím dál obtížněj-
ší získat, nepočítáme, že tento trend jen tak rychle 
vymizí. Potěšující je, že developerské společnosti 
více kladou důraz na racionální využití bytových 
prostor. I tohle se dá trochu přičíst i tlaku na eko-
nomické úspory v souvislosti s hospodářskou krizí. 

Návrat k většímu soukromí
Oblíbené propojení kuchyně s obývacím pokojem 
stále zůstává. Přesto je patrná snaha o větší soukro-
mí. Ve společných prostorech chtěli lidé být spolu. 
To však neplatí pro sociální zařízení. Zkrátka a dob-
ře, lidé chtějí oddělený záchod od koupelny, což 
má mnoho výhod. Zejména když není v bytě více 
než jedno sociální zařízení. Pokud se ještě v pro-
jektech objevuje propojení WC s koupelnou, není 
výjimkou, že v takovém bytě je k dispozici i samo-
statná toaleta. Jestliže tomu tak není a preferujete 
oddělené místnosti, můžete to řešit s developerem. 
Ten je schopen na tento požadavek reagovat, po-
kud je nemovitost ve fázi výstavby, a to v rámci vy-
žádaných klientských změn.

Neutrální a přírodní barvy
Pryč jsou časy, kdy lidé toužili po výrazných barev-
ných kombinacích. I když se samozřejmě ještě i 

tací mezi námi najdou. Nicméně ve většině případů 
volí klienti barvy přírodní a neutrální odstíny, kte-
ré mají celkově uklidňující účinek. Vládnou zemité 
tóny, nejrůznější odstíny šedí a také zelená a bílá. 
Ta je trendy už řadu let. V koupelnách vévodí imi-
tace nejrůznějších přírodních materiálů. Nejčastěji 
dřeva. A je opravdu jako pravé. Díky moderní tech-
nologii glazování pomocí digitálního tisku vznikne 
naprosto autentická kopie dřeva (nebo kamene) na 
obkladech či dlažbě.  Novinku v posledních letech 
představují abstrahované struktury nebo lazurova-
ný povrch.

Milujeme předzahrádky a venkovní plochy
Ne každý z nás si může dovolit byt a ještě něja-
kou tu chatu. Přesto Češi přírodu rádi mají. A tak 
se rychleji prodávají byty s předzahrádkami, terasa-
mi nebo jinak řešenými venkovními plochami, tedy  
lodžie nebo balkon s nějakým tím kouskem zeleně.  
A nelze se tomu divit. Venkovní plocha může být 
proměněna v klidový koutek, užitnou zahrádku, 
relaxační zónu pro dospělé či děti nebo oblíbené 
místo pro setkání s přáteli u grilování. Poslouží sa-
mozřejmě i k sušení prádla, pokud si nepořídíte su-
šičku.

Hitem jsou pasivní domy
Dnes je trendem i ochrana přírody, stejně jako sna-
ha o šetření na mnoha místech. Moderní člověk si 
sice chce užívat života ve všech směrech, což ale 
neznamená, že musí vynakládat velké peníze za 
bydlení. I proto jsou dnes hitem takzvané pasivní, 
nebo také nízkoenergetické domy. Jejich koncept 
je jasný. Cílem je jediné, a to vytvořit takový objekt, 
který spotřebuje co možná nejméně energie. A to 
jak na běžný provoz, tak hlavně v oblasti vytápění.

TRENDY V NOVOSTAVBÁCH 
CO HRAJE PRIM A KAM SE UBÍRÁ JEJICH DESIGN?!
Zajímá vás, kudy jdou trendy v novostavbách? Některé jsem pro vás objevili. Na co dnešní developer-
ské společnosti sází a co klienti preferují? 

Trendy ve střechách 
novostaveb
A jaké jsou trendy  
u novostaveb ohledně 
střešních krytin? Zelenou 
mají střechy pultové, nebo 
sedlové s nižšími sklony.  
Je i laickým okem patrné, 
že se stále častěji se na 
střechách používají  
tmavé až černé tóny.  
Z nich pak vynikají krytiny  
s nadčasovou keramickou – 
chcete-li pálenou krytinou. 
Nejpoužívanějším střešním 
systémem, dokonce v rámci 
celé Evropy, je pálená 
krytina. Důvod je jasný. Je 
trvanlivá, stálobarevná a má 
velmi rozsáhlé spektrum 
tvarů.

Tmavá střecha  
se světlou fasádou
Hitem je kontrast tmavé 
střechy v kombinaci se 
světlou fasádou. Konkrétně 
kombinace takové krytiny 
s neutrálními šedými tóny 
patří k těm nejoblíbenějším.

Obkladačky  
na střeše? Ano!
Zní to trochu děsivě, ale  
i to je fakt. Nebo tedy dá 
se to tak říci. Přesně takhle 
totiž vypadá glazovaná 
pálená taška. Glazura má 
podobnou technologii 
výroby jako obkladačky, 
proto je tato krytina tolik 
připomíná. Má spoustu 
výhod: nevybledne, neoprší, 
zůstane stejná po celou 
dobu její životnosti, která je 
cca 80–100 let.

Trendy ve financování
Není žádným překvapením, 
že nejvyužívanější možností 
financování je hypotéka. 
Ideální samozřejmě je, 
pokud je přímo spjata 
s bankou. Ty mají 
nejvýhodnější úrokové 
sazby na trhu.
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Uvažujete o bydlení v atraktivní části Brna? Měli byste si pospíšit. Dobře umístěné byty 
z nabídky bydlení v centru Brna rychle mizí. Právě městská část Brno-střed patří v současné 
době k těm nejoblíbenějším. Důvod je jasný. Rezidenční domy totiž spojují možnost aktivního 
života a blízkosti všech služeb, dobrou dopravní dostupnost i občanskou vybavenost se 
zázemím moderní novostavby. Tato kritéria splňuje i unikátní bytový projekt Rezidenční dům 
Rumiště, který naše společnost v této lokalitě realizuje. 

Co projekt dělá tak výjimečným? Jak už samotný název napovídá, projekt je situován na 
stejnojmenné brněnské ulici. Strategická poloha, jeho urbanistické řešení a blízkost říčky 
Ponávky nabízí moderní bydlení, které uspokojí vysoké nároky na současnou městskou 
rezidenci s ideálním spojením zeleně 
a možností volnočasových aktivit. 
V bezprostřední blízkosti kromě 
jiného najdete i dětské hřiště, školy 
a sportoviště. Rodiny s dětmi jistě 

ocení velkorysé dispozice bytů, dostatek úložných prostor a uzavřenou relaxační zónu s parkovou úpravou. Ta vznikne 
ve vnitrobloku projektu. Jedním z velkých bonusů projektu je pěší dostupnost do centra městského a kulturního dění, 
což ocení mladé, aktivně orientované rodiny.

Rezidenční dům je navržen prestižním brněnským architektonickým ateliérem Habina. V tomto projektu zůstává 
k dispozici už jen poslední bytová jednotka 3 + kk. Nachází se v sedmém nadzemním podlaží. Její předností jsou zejména 
praktické dispozice bytu, které splňují všechny současné požadavky na moderní bydlení. Architekt nezapomněl ani na 
tolik důležité úložné prostory. Součástí výbavy bytové jednotky je také příprava pro venkovní žaluzie a klimatizaci nebo 
velkoformátová francouzská okna. K bytu náleží atypicky řešený balkon s terasou, odkud je krásný výhled do okolí. 
Samozřejmostí je i parkovací stání. Za zmínku stojí energetická úspornost budovy, která je v dnešní době zásadní, 
i pro případnou návratnost investice do budoucna. Více informací a aktuální stav výstavby na www.rumiste.cz.

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

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

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

 2 800 000 kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

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

 3 750 000 kčwww.realcity.cz/rc/E1ak

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

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

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

Uvažujete o bydlení v atraktivní části Brna? Měli byste si pospíšit. Dobře umístěné byty 

Je správný čas na změnu.
Brzy zahájíme prodej domu B.
Jen pro registrované zájemce!

NOVÉ BYTY
V ROSICÍCH

+420 603 199 004  

www.rezidence-rosice .cz
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www.realcity.cz/rc/E3R3

www.realcity.cz/rc/E4NY

BRNO, UL. FILLOVA

5 290 000 KČ

BRNO ŽIDENICE 

Ateliér 2+kk k bydlení UP 67 m2, 5. NP, balkon, velká koupelna, 
samostatné WC, hliníková okna, trvalý pobyt možný, dva výtahy, 
možnost přikoupit garážové stání. MHD Stará Osada 2 minuty chůze.

G

B

 G 

B

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

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

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

 2 800 000 kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

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

 3 750 000 kčwww.realcity.cz/rc/E1ak

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

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

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

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

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

36 2 nebytové prostory,
jeden s vlastní
terasou

46 parkovacích
míst

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM  

PŘÍRODNÍHO KAMENE

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

www.realcity.cz/rc/E4NZ 

www.rumiste.cz

BRNO–VENKOV, ČESKÁ

3 200 000 KČ

BRNO-STŘED

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

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.

www.realcity.cz/rc/E4V1

www.sadovanavysluni.cz

ZASTÁVKA

3 900 000 KČ

BRNO-KRÁLOVO POLE

B

A

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

Cihlový byt 3+1 o velikosti 65 m2 se zaskl. lodžií 5,3 m2, sklepem a vlastním 
novým kotlem. Bytový dům s novou střechou v obci Česká na hezkém 
místě v klidné ulici blízko lesa. Byt po kompletní rekonstrukcí v roce 2000.

Novostavba z roku 2016, byt 3+kk CP 79 m2, v ceně bytu garáž a sklep. 
Nízké náklady na bydlení, PENB „B“. Veškerá občanská vybavenost, 
dostupnost po D1 z Brna asi 15 minut autem. 

STAVBA
ZAHÁJENA!

3 490 000 KČ 6 550 000 KČ

RESORT FÉNIX 
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B / 52 kWh (m2/rok)

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

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

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

B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: NOME a.s.

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

+420 545 428 120
www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

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

www.podzajecihorou.cz

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN
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http://www.byty-kamechy.cz
http://www.pod-chvalovkou.cz
http://www.reko.cz
http://www.podzajecihorou.cz
http://tel:+420545428120


DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Dokončujeme II. etapu Milada Horáková

POSLEDNÍ VOLNÝ BYT (1+KK) 
A KOMERCE S PARKOVÁNÍM 
V CENTRU BRNA

Kolaudace podzim 2018

BYDLENÍ VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Prodej další etapy bytů zahájen

Kolaudace podzim – zima 2019

Pokračujeme v prodeji hrubých staveb 
rodinných domů

Informace: 602 775 333 | 608 000 555

Informace: 733 534 055 | 608 021 193 | 543 421 463 | 543 421 458
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http://tel:602775333
http://tel:608000555
http://tel:733534055
http://tel:608021193
http://tel:543421463
http://tel:543421458


WWW.REALCITY.CZ
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

B

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ DŮM

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ 
VE SLAVKOVĚ U BRNA

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

B

r o d i n n é  d o m y  a l e ar o d i n n é  d o m y  a l e a

WWW.RICANYDOMY.CZ

Vánoce
 v novém!
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http://tel:+420725688312
http://mailto:INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ


WWW.REALCITY.CZ

Rodinné domy RAJHRAD

ANIENT s.r.o., Moravanská 87, 619 00 Brno  |  tel.: 603 283 947, rd@anient.cz, www.anient.cz

Nadstandardní novostavby v atraktivní a klidné lokalitě 
na začátku Rajhradu, cca 7 min od centra Brna.

14 rodinných domů s pozemky od 280 m2 do cca 650 m2. 
Ceny domů na klíč od 6 800 000 Kč

Město Rajhrad | odpočinková zóna jižně od Brna s veškerou občanskou vybaveností, 
výbornou dostupností a přírodou na dosah.
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Našim klientům zajistíme fi nancování
Neplatíte daň z nabytí nemovitosti
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http://www.anient.cz
http://tel:603283947
http://mailto:rd@anient.cz




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

VAŠE ZNAČKA LUXUSU

Prodej a pronájem luxusních nemovitostí Ing. Monika Russeggerová

Mezírka 775/1
602 00 Brno

+420 800 888 979
+420 733 525 123

info@ambienten.cz

BRNO - JUNDROV
www.realcity.cz/rc/E4HP

Bezbariérový byt 3+kk, nadstandardní provedení, 
zahrada se vzrostlou zelení zaručující soukromí, sklepní 

kóje, CP 90,8 m2 + zahrada 84 m2, PENB: G
Informace v RK

BRNO - ŽABOVŘESKY
www.realcity.cz/rc/E49B

Novostavba byt. jednotky 3+kk s terasou, úžasný výhled, 
dvě venkovní parkovací stání, stání ve dvorním traktu, 

zděný sklep, CP 62 m2, včetně terasy, PENB: G
5 100 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E48Q

Novostavba RD v moderním funkcionalistickém 
stylu, 5+kk, klidná lokalita, kompletně vybaven, 

krásné výhledy, UP 249 m2, PENB: G
10 500 000 Kč

BRNO - JUNDROV
www.realcity.cz/rc/E4VF

Moderně řešený a prosvětlený byt 3+kk, včetně dvou 
balkónů, klidná lokalita s krásným výhledem, vlastní 

parkovací stání a sklep, UP 86 m2, PENB: G
5 990 000 Kč

BRNO - BOHUNICE
www.realcity.cz/rc/E3M6

Samostatně stojící dům o čtyřech patrech vhodný k bydl. 
i podnik., bez nutnosti žádné investice, garáž + park. 
místa na pozemku, UP 375 m2, CP 517 m2, PENB: G

Informace v RK

LELEKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZIS

RD 9+1 s terasou a dvojgaráží, v atraktivní lokalitě 
v klidném prostředí, obklopený lesy, po rekonstrukci, 

UP 381 m2, CP 650 m2, PENB: G
9 000 000 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

ŽELEŠICE
www.realcity.cz/rc/E4VB

Velmi prostorná a luxusní vila 6+kk, v klidné části obce, 
garáž. stání pro 3 vozy, vlastní wellness se swim – spa 

a okr. zahradou, UP 320 m2,CP 480 m2. PENB: G
Informace v RK

MODŘICE
www.realcity.cz/rc/E4VD

Luxusní RD 6+kk v klidné lokalitě, plně vybaven, 
s bazénem, prostornou zahradou a zimní zahradou, garáží 
+ parkování pro 4 vozidla, UP 267 m2, CP 599 m2. PENB: G

13 800 000 Kč

BRNO - BOHUNICE
www.realcity.cz/rc/E3ZJ

Novostavba RD v atraktivní lokalitě, 6+kk, částečně 
vybaven, krytý bazén, okrasná zahr. s ovocnými stromy, 

UP 234 m2, CP 839 m2. PENB: C,144 kWh/m2

18 000 000 Kč

MODŘICE
www.realcity.cz/rc/E4V9

Prvorepubliková vila 8+2 s původními prvky k částečné 
reko, více variant využití (bydl., podnik.), situována 

uprostřed okr. zahr., UP 275 m2, CP 2.357 m2. PENB: G
13 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E3BJ

Novostavba výjimečného RD 5+1 ve funkcionalistickém 
stylu, dvojgaráž, krb, terasa, átrium, prodej možný vč. 
komplet. vybavení, UP 272 m2, CP 458 m2.  PENB: G

Informace v RK

BRNO-BYSTRC
www.realcity.cz/rc/E4VE

Vila dům Katrin, 4x byt. jednotka 2+kk a 1x byt. jedn. 
4+kk, 5x vlastní park. stání, 5x sklep, moderní bydlení v 

klidné a příjemné lokalitě, UP 431 m2, PENB: G
26 150 000 Kč

BRNO - ŽEBĚTÍN
www.realcity.cz/rc/E48U

Byt 3+kk s krásným výhledem, terasou, v perfektním 
stavu, částečně zařízen, atraktivní lokalita, CP 129 m2, 

včetně terasy, PENB: G
8 100 000 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

http://www.realcity.cz/rc/E4OL
http://www.realcity.cz/rc/E4HP
http://www.realcity.cz/rc/E49B
http://www.realcity.cz/rc/E48Q
http://www.realcity.cz/rc/E4VF
http://www.realcity.cz/rc/E3M6
http://www.realcity.cz/rc/DZIS
http://www.realcity.cz/rc/E4I3
http://www.realcity.cz/rc/E4VB
http://www.realcity.cz/rc/E4VD
http://www.realcity.cz/rc/E3ZJ
http://www.realcity.cz/rc/E4V9
http://www.realcity.cz/rc/E3BJ
http://www.realcity.cz/rc/E4VE
http://www.realcity.cz/rc/E48U
http://www.realcity.cz/rc/E3QQ
http://tel:+420800888979
http://tel:+420733525123
http://mailto:info@ambienten.cz



