Prodáme nebo pronajmeme
vaši nemovitost
za nejvyšší možnou cenu.

Anděl

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
číslo 12 od 24. 9. do 14. 10. 2018

Andělský tým makléřů: +420 734 734 734 • www.734.cz

VYSOKÝ ÚJEZD U PRAHY - RODINNÉ DOMY V REZIDENČNÍ ČTVRTI
Splňte své rodině sen a nastěhujte se už v roce 2019, více na www.ukulen.cz

Nejnižší sazby
18

Srovnání hypoték 20
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tel.: 222 242 233
G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Přední Kopanina, Praha 6. Prodej st. pozemku
o výměře 527 m2. IS: voda, elektřina, plyn,
kanalizace. Vydáno stavební povolení na stavbu
RD – lze ihned stavět.
1.999.000 Kč

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

G

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

G

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

Mladá Vožice, okres Tábor. Prodej ŘRD,
3+1+půda+2 x hospodářské stavební,
na pozemku o výměře 632 m2. IS: elektřina,
voda, kanalizace a plyn. Ulice A. Mareše. Před
rekonstrukcí.
899.000 Kč

Podolí II, okres Písek. Samostatný RD, 3+kk
po částečné rekonstrukci (dlažby, plovoucí podlahy,
obklady stropů, nová koupelna). IS: obecní vodovod
a elektřina. Lze ﬁnancovat úvěrem.

G

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

1.049.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

G

724 349 770

Loučovice, okres Český Krumlov. RD 4+1,
(stavba typu ﬁnský domek), pozemek 373 m2,
IS: voda, kanalizace, elektřina. Nedaleko vodní
přehrady Lipno. V obci škola, školka. Před část.
rekonstrukcí.
1.299.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Kladno, Švermov. Prodej hrubé stavby
samostatného RD. Plánovaná dispozice –
5+kk+terasa. Výměra pozemku – 1.093 m2. IS:
elektřina, plyn, kanalizace a voda v ulici.
4.639.000 Kč

G

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Na Ptačí skále – Beroun. Prodej samostatného
RD na pozemku o velikosti 425 m2, 3 nadzemní
podlaží, kompletní IS. Nádherný výhled na město
a řeku. Lze hypo.

Tachlovice, Praha - západ. Prodej samostatného RD
z roku 2008, o velikosti 6+kk+terasa. Celková plocha
pozemku 880 m2. Kompletní IS. Topení: plynový kotel,
podlahové vytápění. Závlaha. Kamery.

Špindlerův Mlýn, okr. Trutnov. Prodej penzionu
s restaurací, zahrádkou, třemi byty, čtyřmi
apartmány v centru města. IS: voda, elektřina,
kanalizace. Dobrá investice ve výjimečné lokalitě.

Záběhlice (Hostivař), Praha 10. Prodej bytu
v OV, 1+kk, cihla, zvýšené přízemí, 29 m2. Byt
v dobrém stavu s kuchyňskou linkou
a vestavěnými skříněmi. Koupelna s vanou a WC.

Vršovice, Praha 10. Prodej bytu v DV,
3+kk/2xbalkon, po rekonstrukci, skeletová
stavba. Ulice Vršovická, 2. patro, výtah. Okna
směrována do vnitřní strany domu – světlo a klid.

8.400.000 Kč

10.990.000 Kč

27.000.000 Kč

2.499.000 Kč

6.200.000 Kč

levného prodeje (bez provize) zveřejní
svoji nabídku na některém z bezplatných
internetových serverů a poté ho zaplaví
smršť telefonických hovorů od méně či
více kvalitních zprostředkovatelských
agentur. Během pár dní může očekávat
internetovou prezentaci své nabídky několika realitkami za různé ceny, s různými
informacemi a rozličnou kvalitou fotograﬁí.

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Vyberte si jednu realitku
Jak vlastně funguje dnešní realitní trh
s nabídkou nemovitostí? Nezasvěcení se
mohou mylně domnívat, že prodávající
vybírá zprostředkovatele dle zkušeností,
doporučení či míry sympatií k tomu či
onomu realitnímu makléři. Ano, tímto
způsobem funguje OMEGA REALITY
a část kultivovaného realitního trhu. Zbylá část jsou „dovolávači“ privátních nabídek prodávajících. Vlastník nemovitosti
hnán vidinou jednoduchého a hlavně

Tento způsob prodeje je většinou předem
odsouzen k neúspěchu. Kupující obvykle chtějí kupovat od jednoho partnera,
nikoliv jednat s více zprostředkovateli.
Z praxe jsou známy i případy, kdy kupující prostřednictvím vícero realitek „tlačí“
na snížení ceny. Vlastník je pak vystaven
tlaku ze strany zprostředkovatelů, kteří
chtějí za každou cenu prodat a nedosáhne tak výhodné prodejní ceny.
Klientům doporučujeme vybrat jednoho
zprostředkovatele a tomu svěřit prodej
své nemovitosti na tři měsíce. To je cesta
k úspěšnému a klidnému prodeji.
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

Před prodejem bytu (domu) vám vyplatíme zálohu
až dva milióny korun. Lze použít i na úhradu dluhu (exekucí).

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

číslo 12 od 24. 9. do 14. 10. 2018

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!

ÚPRAVA VODY V BAZÉNU.
PROČ JE POTŘEBA SLEDOVAT PH?
Aby byla voda v bazénu nebo vířivce čistá, je nutné ošetřovat ji pravidelně
chemicky. To ví jistě většina z nás. Proč je sledování PH tak důležité a čemu
všemu může škodit? Zásaditost vody je alfou a omegou celé bazénové
chemie (i vířivkové), a proto je důležité ji pravidelně testovat. Když
korigujete pH bazénu, aby voda zůstala zásaditá, odborníci radí postupovat
po malých krůčcích. Říkají, že je mnohem jednodušší provést malou
korekci, jakmile se hodnota trochu vychýlí nahoru či dolů. Provozovatelé
bazénů by neměli čekat, až se pH propadne, a pak se pokoušet uvést vše
zpět do normálu najednou.

Více si přečtete na

www.realcity.cz/magazin.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ
ABF, a.s.

UNIKÁTNÍ NEJČTENĚJŠÍ ČASOPISY S NABÍDKOU REALIT V ČR
 2 regionální vydání
 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
 BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 komplexní přehled o realitním trhu
 3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu
 náklad přibližně 2 miliony výtisků za rok
 téměř 5 milionů čtenářů za rok - nulová remitenda

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří České
republiky
BLANÍK REALITY s.r.o.
CRESTYL – ZÁMECKÉ ZAHRADY
EXAFIN one, s.r.o.
HORIZON HOLDING – VELKÁ BRÁNA
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
KLARK spol. s r.o.

REALCODE (Jedinečné propojení časopisu s webovým portálem
www.realcity.cz). Několikanásobné zvýšení dopadu inzerce,
uživatelsky jednoduchý a uspoří čas zájemci o reality.

Komerční banka, a.s.
LEXXUS a. s.
Lipenecký statek a.s.
Luxent s.r.o.
Městská část Praha 1
Metrostav Development – BYTY NA VACKOVĚ

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)

OMEGA ESTATE s.r.o.

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).

RE/MAX Anděl

Tuto informaci naleznete i u jednotlivých
nemovitostí publikovaných uvnitř vydání.

OPUS INTERNATIONAL s.r.o.
PROKONZULTA, a.s.
REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
RealExpert Success
REDOT, s. r. o.
SPACE 4U s.r.o.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.
Trigema a. s.
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SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3
774 335 502 | info@rkjuris.cz

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na výjimečném místě, které je těsně spojeno s řekou Vltavou,
svou skladbou bytů je určen jak pro mladé rezidenty, tak i pro rodiny s dětmi. Cílem projektu je v co
nejširší míře umožnit obyvatelům domu přímý kontakt s přírodou a bezprostředním okolím řeky a to při
zachování vysokého komfortu bydlení a dostupnosti všech souvisejících služeb.
Vytápění bytového domu je zajištěno tepelnými čerpadly vzduch/voda, které jsou umístěny na střeše
domu. Toto moderní řešení je výhodné nejen z důvodu nezávislosti na dodávce TUV, ale výrazná je
i úspora provozních nákladů. Samozřejmostí je podlahové topení ve všech bytech. Ke každé bytové
jednotce přináleží balkón nebo terasa.
V bytovém domě MATYÁŠ se nachází 45 bytových jednotek s dispozicí 1+kk, 2+kk a 3+kk o výměrách
od 29,03 m2 do 68,87 m2 v cenové relaci od 1 790 000 Kč do 4 250 000 Kč, vč. DPH. Daň z nabytí
nemovitých věcí kupující nehradí.

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

Více informací vč. kompletní nabídky naleznete
na www.bytyvrane.cz nebo na tel. čísle 774 335 502.

WWW.JURISREAL.CZ

jednička na poli dražeb

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

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

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

Proč využívat služeb dražby/dražebníka?

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

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

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

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

tel.: 420 543 255 515

info@prokonzulta.cz

B

PRAHA 6 - BŘEVNOV | NA PETŘINÁCH

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E48G
103 + 11 m2, balkon, dubové podlahy, vysoké stropy, podlahové
vytápění, garáž, bezbariérový byt ve 2.NP nově vznikajícího viladomu Na
30074
Petřinách 7, nedaleko Ořechovky.
724 551 238
13 990 000 Kč
G

PRAHA 6 - BUBENEČ | NÁRODNÍ OBRANY

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E48D
41 + 18 m2, terasa obklopená zelení, dřevěné podlahy, sklep, klidná lokalita, blízkost centra, byt v přízemi zrekonstruovaného domu ve stylu Art
29628
Deco.
724 551 238
4 500 000 Kč
E

PRAHA 10 - VRŠOVICE

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E48I
103 + 2 m2, balkon, špaletová okna, dřevěné parkety, parkovací stání,
zrekonstruovaný byt ve 2.NP činžovního domu s proskleným výtahem,
30030
nedaleko centra.
724 551 238
15 900 000 Kč
G

PRAHA 8 - LIBEŇ | NAD MAZANKOU

Dům 7+kk
www.realcity.cz/rc/E48E
342 + 665 m2, terasa, krytý bazén, garáž, prvorepubliková podsklepená
vila se dvěma bytovými jednotkami, obklopena zahradou, nedaleko sta28962
nice metra.
724 551 238
23 900 000 Kč

A

PRAHA 5 - SMÍCHOV

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E48N
147 + 8 m2, balkon, špaletová okna, zimní zahrada, výtah, garáž, jihovýchodní byt ve stavu white walls v 1.NP vily z roku 1912, která pro28769
chází rekonstrukcí.
724 551 238
25 890 000 Kč
C

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | BOŘIVOJOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E48K
69 m2, dřevěná špaletová okna, podlahové vytápění , vybavená kuchyň,
zrekonstruovaný světlý byt s vysokými stropy ve 3.NP činžovního domu
30179
s výtahem.
724 551 238
7 900 000 Kč
G

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | KE KAPSLOVNĚ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E48O
116 + 44 m2, střešní terasa, prosklená stěna, garáž, klimatizovaný mezonetový byt se zahradou v moderní rezidenci s privátním parkem, re30181
cepcí a výtahy.
724 551 238
12 590 000 Kč
G

PRAHA 4 - HODKOVIČKY | NAD ÚDOLÍM

Dům 7+1
www.realcity.cz/rc/E48J
321 + 627 m2, terasa, lodžie, bazén, garáž, dřevěná prosklená věž, podsklepená vila se zahradou, stojící v klidné lokalitě s dobrým dopravním
29614
spojením.
724 551 238
30 000 000 Kč

B

PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE | DOLNÍ CHALOUPKY

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E48L
98 + 14 m2, jihozápadní terasa, dřevěná podlaha, hliníková okna, novostavba bytu ve 2.NP projektu Záběhlické výhledy ve svahu nad údolím
30281
říčky Botič.
724 551 238
10 800 000 Kč
G

PRAHA 5 - MALÁ STRANA | PLASKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E48F
101 + 5 m2, balkon, dřevěné parkety, špaletová okna, renovovaný byt
ve 3.NP zrekonstruovaného domu s výtahem poblíž Kampy a v rychlém
25004
dosahu centra.
724 551 238
14 600 000 Kč
G

PRAHA - ZÁPAD | DAVLE

Dům 1+kk
www.realcity.cz/rc/E48H
27 + 1 043 m2, terasa, samostatná sauna, celoroční moderní chata s
výhledy, umístěna vysoko nad údolím nedaleko soutoku Sázavy s Vltavou,
30225
blízko Prahy.
724 551 238
4 000 000 Kč
G

PRAHA - ZÁPAD | ROZTOKY

Dům 13+1
www.realcity.cz/rc/E48M
468 + 1 249 m2, krby, vířivka, zimní zahrada, garáž, rodinná vila s krytým
bazénem v tiché lokalitě přírodní rezervace Tiché údolí, nad levým břehem
19032
Vltavy.
724 551 238
20 900 000 Kč

REALCITY | TIP SPECIALISTY

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

PRAHA-LIPENCE
LIPENECKÝ PARK
Přinést do Lipenců, jedné z nejklidnějších a nejzelenějších okrajových částí Prahy, další zeleň a možnosti trávení volného času, to je ambice rezidenčního projektu Lipenecký park. Připravila jej společnost NG Real Estate ze skupiny NATLAND Group, která zde staví přes čtyřicet bytů a devatenáct
řadových rodinných domů.

Šárka Kloučková
Obchodní oddělení

Výstavba rodinných domů má v Praze svou velkou tradici.
Stačí se podívat na rezidenční pražské lokality, jako jsou
Hanspaulka, Ořechovka nebo Bubeneč.
Byty a řadové rodinné domy jsme začali nabízet letos
před prázdninami, více než polovina jich už má majitele,
další jsou zarezervované.
Prvními zájemci – vlastně ještě před oficiálním uvedením
projektu na trh – byli stávající obyvatelé Lipenců. Dobře
si spočítali, že při dnešní nabídce a cenách pozemků pro
individuální výstavbu je to dobrá investice.

www.klark.cz

Při přípravě projektu spolupracovala společnost NG Real
Estate s architektonickým ateliérem Hlaváček & Partner.
Bydlení v Lipencích kombinuje harmonickou a přátelskou
atmosféru venkova s bohatou infrastrukturou obce. Jde
o otevřený rezidenční areál, na který bude navazovat
volnočasový park. Autem je to přitom 25 minut do centra
Prahy, autobusem 25 minut na stanici metra B Smíchovské
nádraží.

NG REAL ESTATE, a. s.
ROHAN BUSINESS CENTER
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8-Karlín
tel.: 800 350 111
e-mail: info@lipeneckypark.cz
www.lipeneckypark.cz

Ke kolaudaci budou byty a domy připraveny příští rok na
podzim, noví majitelé je převezmou na jaře 2020.

Tel. 220 980 900

klark@klark.cz

602 214 345

VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY - NA PRODEJ

BYT 2+KK MICHLE
BYT PŘÍBRAM
Prodej přízemního bytu 2+kk, 38 m2, Praha 4 Michle. Prodej bytu 3+kk, 56 m2, po celkové rekonstrukci. Volný
Ihned volný.
dle dohody.
Cena 2 800 000 Kč

Cena 1 800 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK/T

šatna, 102,6 m2 + terasa 4,9 m2, cihla
Praha 3 – Žižkov, 800 m od metra Flora

BYT KLADNO VAŠÍČKOVA
RODINNÝ DŮM STŘEKOV
Prodej bytu 2+kk, 64 m2, na Kladně Rozdělově. Byt je po Prodej rodinného domu Okál, 2x 3+1, v Ústí n. L Střekově
s CP obou bytů 235 m2. Klidná žádaná lokalita.
rekonstrukci v žádané lokalitě.
Cena 2 290 000 Kč

8

Cena 1 550 000 Kč

Nabízíme k prodeji krásný, výborně dispozičně vyřešený a světlý byt po kompletní rekonstrukci (2014) v secesním domě (r. v. 1919) na Žižkově u Olšanského náměstí, ul. Táboritská (800m od metra Flora). Dispozice
3+kk/T, 102,6 m2 + terasa 4,9 m2, 5. a 6. patro ze šesti s novým výtahem. Orientace oken na jihozápad (terasa
a obývací pokoj) a severovýchod (obě ložnice). Stropy (SDK) vysoké 260 cm. Pouze ložnice mírně zkosené
se střešními okny. Absolutní klid, krásný výhled a výborná dostupnost MHD (10 min. chůze na |M| Flora).
Terasa do vnitrobloku. Dubové podlahy a dlažba. Koupelna se sprchovým koutem, dvěma umyvadly a s WC.
Druhé, samostatné WC s umyvadlem. Kuchyňská linka s plynovým sporákem, elektrickou troubou, lednicí, myčkou a digestoří. Šatna 3,5 m2. Byt může zůstat kompletně zařízen. Vytápění a ohřev vody plynovým
kombi-kotlem JUNKERS. Velká dřevěná okna a plastové stoupačky. Celý vnitroblok je uzavřený, není přístupný volně z ulice! Kabelová televize a internet UPC. Parkování před domem – modrá zóna Praha 3. Měsíční
poplatky – 3 698 Kč včetně fondu oprav ve výši 1 028 Kč + elektřina a plyn. Veškerá občanská vybavenost
v okruhu 800m (poliklinika, MŠ, ZŠ, metro, tramvajová zastávka, Albert, pošta, lékárna, OC Flora ...). Lze
financovat prostřednictvím hypotéčního úvěru. Více fotografií (35) na www.blanikreality.cz pod ID: 5874.

CENA: 9 890 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 739 406 126 | e-mail: papirnik@blanikreality.cz

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

Rezidence Ateliérové byty Krásova
Předáváme byty novým majitelům

Rezidenční projekt Ateliérové byty Krásova byl jedním z nejúspěšnějších projektů loňského roku a obdržel Cenu architektů v prestižní
soutěži Realitní projekt roku.
Již od počátku jsme pracovali s realistickými vizualizacemi. Návrhy veškerého vybavení a standardů byly vyhotoveny tak, aby zobrazovaly skutečný stav,
zohledňovaly reálné rozměry a počítaly s konkrétními výměrami jednotlivých bytů. Budoucí majitel bytu tedy získal představu a v mnohém případě
také inspiraci pro vybavení interiérů.

A jak projekt vypadá dnes?
Společné prostory daly vyniknout původní atmosféře domu, byly však citlivě zrekonstruovány a zmodernizovány. Byl vybudován nový výtah, vystavěny
balkony, obnovena umělecká fasáda a původní vchodové dveře byly repasovány. V interiérech bytů se často počítalo s klientskými změnami, v jednotce
níže současný majitel v budoucnu realizuje kamenné obložení jedné ze stěn, v jiném bytě jsme dodávali kuchyni na míru. Celkový charakteristický
koncept bytu však zůstává zachován.

Osvětlení v místnostech si již volili klienti sami, dle osobních preferencí. Charakteristické průhledy a prosklené interiérové příčky jsou neodmyslitelnou
součástí tohoto projektu v duchu uměleckoprůmyslového designu. Každý z bytů se liší, je originální a má jedinečné dispozice. Kromě zmíněných prosklení a průhledů zde naleznete například klenuté stropy, balkony a terasy s krásným výhledem do zeleného vnitrobloku či na kostel Sv. Prokopa nebo
Vítkov. Rezidenti mají rovněž k dispozici uzavřenou zahradu ve vnitrobloku.

Sledujte novinky týkající se aktuálních projektů na našem webu www.luxent.cz.

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

G

B

Praha 2-Vinohrady

www.realcity.cz/rc/E3R8

Luxusní kompletně zařízený byt 5+kk o UP 170 m² v nově zrekonstruovaném
činžovním domě, blízko zastávky metra a nedaleko parku Grébovka. Klimatizovaný a odhlučněný byt s rekuperační jednotkou je situován samostatně v 6.
patře. Součástí je společná zahrada ve vnitrobloku a dva sklepy.

720 310 300

Praha 1-Nové Město

www.realcity.cz/rc/E1X5

Exkl. zařízený byt 3+kk o ploše 111 m² v ulici V Jirchářích ve 2. patře udržovaného, klidného domu s výtahem, který prošel rekonstrukcí. V bytě jsou dřevěné
podlahy, v koupelnách vyhřívaná keramická dlažba. Velkou předností zabudované vest. skříně s úložným prostorem, které přirozeně dotvářejí designový interiér.

27 900 000 Kč

G

G

731 300 400

www.realcity.cz/rc/E3ZH

Výnosový RD 5+kk, ul. Jeremenkova, pozemek 843 m², UP 140 m², ZP 206
m². Jižní zahrada 637 m². V domě je nájemce do r. 2020. Dům je podsklepený,
kompletně rekonstruovaný v r. 2009, vytápění plynovým kotlem, možnost přístavby zimní zahrady. Lokalita je oblíbená, v okolí množství zeleně.

734 445 445
D

www.realcity.cz/rc/E494

Krásná prostorná vila se dvěma bytovými jednotkami: 5+kk s galerií a 2+kk
o celkové podlahové ploše 383 m² včetně studia, vinotéky a garáže pro 3 vozy,
venkovní terasou a venkovním bazénem. Dům se nachází v klidné a malebné
části Prahy 6, v přírodním parku Šárka-Lysolaje. Pozemek 1.574 m².

773 769 769

www.realcity.cz/rc/E3ZE

Byt 4+kk o ploše 94 m² se slunnou terasou 14 m² v cihlovém domě ve 2. NP
v lokalitě Velká Skála. Dispozičně je velmi dobře řešen a rozdělen na klidovou
část s ložnicemi na severní stranu a obývací část s kuch. koutem, pracovnou
a terasou na jižní stranu. Dům se třemi byty se nachází na konci slepé ulice.

770 128 128

www.realcity.cz/rc/E3R7

Zrekonstruovaný dům se zápražím, terasou a velkou zahradou. Dům se nabízí
ve stavu shell&core se zařízenými koupelnami ve vysokém standardu. UP domu
je 338,5 m², ZP s nádvořím 979 m², pozemek 2.425 m². Nabídka je zajímavá pro
milovníky svobodného, vzdušného bydlení v přírodě a nedaleko Prahy.

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E3ZF

Atypický mezonet 4+1, 150 m2, nově zrekonstruován, dovybaven a upraven.
Nachází se v 6. a 7. NP bytového domu, v pěší dostupnosti mezi stanicemi metra Nové Butovice a Hůrka. Nabízí pohodlné rodinné bydlení, i dvougenerační.
Z obýv. pokoje výstup na zasklenou lodžii.

734 445 445

10 400 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3ZG

Kompletně zrekonstruovaný RD 8+2/T (možno i dvougenerační) o ZP 461 m²,
UP 380 m². Pozemek na okraji obce, v naprostém klidu, má rozlohu 3.420 m² a
kromě domu na něm stojí zděná garáž s patrem (52 m²). V sousedství chráněná
přírodní památka Třebichovická Olšinka.

734 445 445

Praha 2-Vinohrady

17 800 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3MN

Dvoupatrový exkluzivní půdní penthouse nad střechami vinohradských domů.
Užitná plocha bytu je 282,8 m² se dvěma terasami 17,1 a 8,3 m² s panoramatickými výhledy na střechy vinohradských domů. Byt je ve skvěle vedeném družstevním domě, který byl kompletně zrekonstruován.

25 000 000 Kč

G

Praha 13-Stodůlky

Info v RK

G

Černošice, Praha-západ

10 950 000 Kč

C

Třebichovice

38 000 000 Kč

G

Praha 8-Troja

720 310 300
G

Praha 6-Lysolaje

17 690 000 Kč

Originální vila 3+kk s UP 352,4 m², vnitřním bazénem, saunou, třemi terasami je nadstandardně zařízená ve staroanglickém-tudorovském stylu. Nachází
se v klidné zóně pražských Kyjí, má panoramatický výhled na střechy okolních
vil a do zeleně. Dostupnost do centra 20 min. autem.

12 950 000 Kč

C

Praha 4-Podolí

Praha-Kyje

734 445 445

29 900 000 Kč

G

Praha 6-Střešovice

www.realcity.cz/rc/E49C

Pronájem exkluzivní, prostorně řešené vily 7+kk s balkonem 4,6 m2 a přízemní
terasou 18,24 m2 o obytné ploše 256 m2, se zahradou 265 m2. Vila je díky svým
dispozicím vodná i jako dvougenerační, náleží k ní garáž pro jeden vůz a kryté
parkovací stání.

773 769 769

Praha 10-Vinohrady
Unikátní prostor o celkové výměře 165 m2 vznikl spojením dvou jednotek v
projektu Korunní Dvůr, který vznikl v areálu bývalého měšťanského pivovaru
z 19. století. V interiéru jsou použity kvalitní materiály a nadčasové vybavení.
Součástí kupní ceny bytu je také podzemní parkovací místo.

Informace v RK

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

770 128 128

21 000 000 Kč

PRAHA
PRAHA 9 - KLÁNOVICE
Jedinečná moderní architektura
Prestižní lokalita

PRODEJ POSLEDNÍ ZKOLAUDOVANÉ VILY

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ
REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
Lidická 400/39, Praha 5 (metro Anděl)
Tel.: +420 777 094 335
E-mail: zidek@praha-byty.cz
Web: www.bydlenivlese.cz

Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 183

www.realexpertsuccess.cz
CHCETE SE STÁT REALITNÍM PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.

PRAXE?
 Zakládáme si na férovém jednání
a 100% proklientském přístupu.
 Nemáte zkušenosti v oboru?
 Nevadí, vše potřebné
vás naučíme!

FAKTA







Volná pracovní doba
Motivační systém
Podpora školitele 24 hod
Kariérní růst
Nové obchodní příležitosti
Neustále nové možnosti

DĚLÁME TO SRDCEM A BAVÍ NÁS TO.
I TY SE PŘIDEJ K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU!
Nebudeme vám slibovat nesplnitelné. Pokud vás práce baví a děláte to
srdcem, lidský přístup vás nemine. Setkáme se na firemních akcích a nejen to!
Pronájem rodinného domu
Průhonice 6+kk

T: 770 136 975

12

Prodej chalupy
Dolní Poustevna

T: 733 532 252

Nabízíme k pronájmu krásný samostatný, dvoupodlažní
rodinný dům o celkové rozloze 250 m2, 6+kk, Průhonice,
v ulici Školní. Dům je obklopen nádhernou a rozsáhlou
zahradou (600 m2) s dětským hřištěm. Tato zahrada je
propojena s několika dalšími pozemky.

Nabízíme ke koupi krásnou hrázděnou chalupu na břehu
pstruhového potoka v Dolní Poustevně, městečku
v podhůří Lužických hor. Jedná se o patrovou, částečně
podsklepenou stavbu postavenou cca před 150-ti lety,
která byla před 6 lety kompletně zrekonstruovaná.

Cena: Informace v RK

Cena: Informace v RK

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

crestyl_zamecke_200x131_golf.indd 1

18/09/2018 09:25
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PRAHA
Rodinné domy

PRAHA 9

Praha

čAkovice
třeBoRADice

Bydlení v Praze
s výhodami okolní
bohaté přírody

nové domy v nabídce

vzorový dům
otevřen každé úterý od 15:00 do 18:00

18-09-19-inzerce-domy-200x131-01.indd 1
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PřiPravujeme Pro vás nové byty

Dokončení jaro/léto 2020

již brzy

v PrODEji
registrace

www.vyladenebyty.cz
14 18-09-19-inzerce-GreenLook-200x131-01.indd

1

!

na webu

) 724 511 511
19.09.2018 11:00:30

3+KK
NOVÉ BYTY

dokončení podzim / zima 2018

rodinné bydlení
s dobrou adresou

Praha 5 - Malvazinky, ulice česká
www.rezidencemalvazinky.cz

) 724 511 511

CHYTRÉ BYDLENÍ
VE VILOVÉ ZÁSTAVBĚ

další funkce, které si lze dopředu zvolit.
Součástí Chytrého bydlení je rovněž vestavěný systém vzduchotechniky s výkonnými
rekuperačními jednotkami. Díky uvedenému ovládání se řídí na dálku v bytě například teplota nebo větrání. Zájemci o bydlení
rovněž oceňují zařizovací předměty Villeroy
& Boch či obklady Refin Design Industry.
Eleganci a čistotě interiérů napomáhá také
podlahové vytápění ve všech bytech. Vedle
použití kvalitních technologií a značek tu
hraje nezastupitelnou úlohu i důraz na bezpečnost. V budově je mimo jiné proto kamerový systém. A to jak u vchodů a v garážové hale, tak ve sklepích.
Důležitým stavebním a architektonickým
prvkem projektu byl přírodní ocelový materiál s přirozenou rezavou patinou Corten.
Ten je využitý na fasádě objektu, u vstupu
do budovy, ve výtazích a jednotlivých bytech, což dodává exteriéru a interiéru zajímavý a nezaměnitelný dojem.

Slyšeli jste někdy o prémiovém bydlení,
které se nabízí v klidné vilové čtvrti v pražských Řepích a může se navíc pochlubit
osobitým architektonickým ztvárněním?
Řeč je o bytovém domě CSV@Řepy.
Samotný architektonický návrh budovy,
která má energetickou náročnost třídy B,
pochází z dílny kanceláře ADNS architekt.
Studio OOOOX přitom s investorem, kterým
je prověřená developerská společnost Trigema, spolupracovalo již při samotném architektonickém návrhu projektu. Díky tomu
došlo k vhodnému skloubení vnitřní podoby
interiéru s celkovým záměrem.

Charakteristickým rysem CSV@Řepy jsou
rozlehlé přepychové terasy s výhledem
do okolí v nejvyšších patrech objektu. Terasy jsou ve velikosti od 15 do více než
60 m2. Jednotlivé bytové jednotky, které
jsou ve velikosti od necelých 30 do téměř
120 m2, mají dispozice od 1+kk do 3+kk.
Majitelé bytů zde mohou mimo jiné využít
služby inteligentní ovládání bytu. Díky jednoduchému ovládání pomocí mobilních
telefonů a dalších přístrojů se tak může
na dálku řídit nejen teplota, ale i některé

Pokud se chcete ještě více seznámit s tím,
co bytový dům CSV@Řepy nabízí, stačí kliknout na adresu www.cistovicka.cz nebo se
přímo obrátit na naše prodejce prostřednictvím telefonního čísla 227 019 947. Bytový
dům Chytrého bydlení společnosti Trigema,
jenž leží jen kousek od lesoparku Řepy,
obory Hvězda či areálu Ladronky, za to určitě stojí.

Jsme již
ve 30
okresech ČR
Zapojte instinkt do obchodu s nemovitostmi
www.instinkt-reality.cz

.cz

REALCITY

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

S REALITNÍ KANCELÁŘÍ ČI BEZ NÍ?
Chcete koupit, prodat, najmout či pronajmout byt či jinou nemovitost? Seznamte se s důvody, kdy
a proč je dobré obracet se na odborníky v oboru. Řada z vás, kteří potřebujete prodat či koupit nemovitost, např. byt či rodinný domek, si položí otázku, zda tento obchod uskutečnit vlastními silami nebo
se obrátit na realitní kancelář.

Asociace realitních kanceláří
České republiky
Asociace realitních kanceláří
České republiky je profesní
sdružení realitních makléřů,
správců nemovitostí,
dražebníků a dalších
profesionálů působících
na trhu s nemovitostmi v České
republice. Asociace byla
založena v roce 1991 několika
realitními kancelářemi z různých
míst České republiky a v dnešní
době čítá členská základna více
než 300 realitních kanceláří
z celé republiky.
Důvody, které vedly k založení
asociace v roce 1991, byly tyto:
- sdružit podnikatele
zabývající se stejnou profesí
a prosazovat a ochraňovat
zájmy realitních kanceláří
(zejména v kontextu
legislativním),
- zajišťovat průběžné
vzdělávání v oborech
souvisejících s oblastí
nemovitostí,
- vytvořit sdružení, které by
postupně svou činností
získávalo autoritu v rámci naší
republiky, včetně potřebných
kontaktů na obdobné
organizace v zahraničí.
Jedním ze stěžejních cílů ARK
ČR je přispívat ke zlepšování
podmínek při uskutečňování
realitních obchodů (včetně
správy nemovitostí), a to
zejména prostřednictvím
zákonné úpravy provozování
realitní činnosti.

Přehled nutných kroků při koupi a prodeji bytu,
rodinného domku a dalších nemovitostí

- dohodnout se s kupujícím o způsobu úschovy kupní
ceny po dobu vkladového řízení na katastru nemovitostí.

Koupit či prodat nemovitost se na první pohled může zdát
jako jednoduchá záležitost bez velkého rizika. Co musí
člověk, který chce např. prodat svůj byt sám, tj. bez pomoci zprostředkovatele, učinit:

Poslední uvedený bod je zvláště citlivou otázkou. Ke změně vlastníka nemovitosti nedochází jako např. u movitých
věcí podpisem, resp. nabytím účinnosti kupní smlouvy, ale
vkladem do Katastru nemovitostí. Zde je zpravidla nejlepší
řešení, aby peníze kupujícího byly uloženy do doby uskutečnění vkladu do katastru nemovitostí u třetí osoby (notář, advokát, banka). Kdo však chce ušetřit na poplatcích
za tuto úschovu, riskuje, že posléze nebude mít ani peníze
ani nemovitost. K této velmi politováníhodné situaci může
dojít i z dalších důvodů.

- zorientovat se v cenách bytů dané velikosti v příslušné
lokalitě a stanovit reálnou prodejní cenu,
- zpravidla pomocí inzerce hledat zájemce o koupi bytu,
vyjednávat s nimi o podmínkách prodeje včetně prohlídek
bytu,
- vybrat nejlepší nabídku, dohodnout se s kupujícím o konečné ceně a dalších podmínkách prodeje,
- zajistit sepis kupní smlouvy, která by měla jednak všechny potřebné náležitosti a odpovídala právním předpisům
(tj. zejména občanskému zákoníku, katastrálnímu zákonu
a mnoha dalším právním normám), aby ji katastr nemovitostí akceptoval a provedl vkladem změnu vlastníka bytu
a současně, aby smlouva neobsahovala žádná ustanovení, která by v případě sporu byla pro něj nevýhodná,
- řešit daňové aspekty obchodu (daň z nabytí nemovitých
věcí, popř. daň z příjmu),
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Toto jsou však jen některá rizika, která jsou s obchodováním s nemovitostmi spojena. Jak se tedy rozhodnout,
chcete-li prodat či koupit nemovitost (totéž platí i o pronájmech), když pochybujete o solidním a profesionálním
jednání realitních kanceláří, popř. nevíte, jak tu správnou
realitní kancelář najít? A k tomu ještě přistupuje skutečnost, že za zprostředkování obchodu budete muset zaplatit realitní kanceláři provizi (pokud ji neplatí druhá strana). V takovém okamžiku je nutné si položit minimálně
tyto otázky: je mi znám celý postup, tj. všechny jednotlivé
fáze uvažovaného realitního obchodu; jsem schopen je
sám zvládnout; jsou mi známa rizika, kterým je třeba se vy-

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
– nejbližší termín kurzu
od 24. 9. 2018
Příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace
pro realitní makléře
Jednodenní semináře:
Nájem bytu
a nebytových prostor
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hnout či alespoň minimalizovat možnost, že se uskuteční;
jsem přesvědčen, že dosáhnu lepších podmínek koupě či
prodeje (cena aj.)?
Pokud si nejste zcela jisti kladnou odpovědí na výše uvedené otázky, měli byste se rozhodně obrátit na realitní
kancelář.
Jak poznat solidní realitní kancelář?
V tom případě je pak nutné jako první řešit otázku, jak
najít tu správnou, tedy realitní kancelář, která obchodování s nemovitostmi rozumí, její makléři jednají nejen na vysoké profesionální úrovni, ale zároveň se chovají solidně
vůči svým klientům. Nejlepším vodítkem při výběru realitní
kanceláře jsou kladné reference od jejích klientů, které
vy zároveň znáte a jejich stanovisku důvěřujete. Nejsou-li takové reference k dispozici, je vhodné si v kanceláři
sjednat informativní schůzku, všímat si v jakém prostředí a atmosféře realitní makléři pracují, způsobu jednání
s vámi i dalšími klienty, seznámit se s návrhem (vzorem)
jejich zprostředkovatelské smlouvy, tj. smlouvy mezi touto
realitní kanceláří a jejich klientem.
Každého potenciálního klienta zajímá, zda a jakou bude
platit provizi – některé realitní kanceláře účtují provizi prodávajícímu /pronajímateli/, jiné zase kupujícímu /nájemci/.
Než se jako klient začnete ptát v realitní kanceláři na výši
její provize, zjistěte si nejdříve, jaké jednotlivé služby zajistí kancelář v rámci své provize a jaké si popř. bude klient
hradit sám (např. znalecký posudek).

vat promyšleně, každý svůj krok pečlivě zvážit, u smluv
v případě pochybností se obrátit na právníka.

Oceňování nemovitostí

Legislativa a realitní obchody

Prodej nemovitostí v exekuci
a insolvenci

Přesto, že každá solidní realitní kancelář spolupracuje (zejména při přípravě kupních či nájemních smluv pro své klienty) s advokátem či notářem, je zapotřebí, aby každý makléř se alespoň v určité míře seznámil s právními předpisy,
které souvisí s obchodováním s nemovitostmi, neboť jinak
by nemohl být odborně fundovaným partnerem v komunikaci ani se svými klienty, ani s právníkem připravujícím
smlouvy. Jen namátkou vyberme takové věci, jako je např.
zásada materiální publicity a důsledky jejího uplatňování,
změny v oblasti předkupního práva či vedlejší ujednání při
kupní smlouvě a samozřejmě celá řada dalších věcí.
Jsme přesvědčeni, že pouze ti realitní makléři, kteří se
seznámí s občanským zákoníkem, katastrálním zákonem
(oba tyto zákony jsou účinné již pátým rokem) a dalšími
souvisejícími právními normami, budou schopni poskytovat svým klientům kvalifikované služby a nebudou jim
i sobě způsobovat komplikace nebo finanční či jiné škody
při realitních obchodech.
Řadu dalších důležitých informací o problematice obchodování s nemovitostmi naleznete na webových stránkách
REALITY BEZ RIZIKA, tj. na www.realitybezrizika.org.

Jedním z důležitých vodítek při výběru realitní kanceláře je její případné členství v profesním sdružení realitních
makléřů, dražebníků a správců nemovitostí – Asociaci realitních kanceláří České republiky (ARK ČR).
Každý, kdo prodává, kupuje, najímá či pronajímá nemovitost i prostřednictvím realitní kanceláře, by měl postupo-

Právní aspekty realitní činnosti

Praktické tréninky:
Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí
ZKOUŠKY ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník s realitami
(dle zákona 179/2006 Sb.)
Příležitost pro všechny
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům vaši
profesionalitu i Osvědčením
o odborné způsobilosti.
Jsme autorizovaná osoba
(na základě rozhodnutí MMR
ČR) oprávněná pořádat tyto
zkoušky a vydávat osvědčení
se státním znakem České
republiky.

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

Bližší informace
na www.arkcr.cz.

Brána
k pohodovému
Bydlení
602 206 999 | velkabrana.cz
prodej@velkabrana.cz
byty 1+kk – 3+kk  velikosti 28 – 87 m2
 balkony, terasy  10 minut na metro
 10 minut na letiště



Při uvedení hesla realcity5 během prvního kontaktu s námi získá
prvních 5 zájemců při podpisu rezervační smlouvy vouchery v hodnotě
10 000 Kč na nákup v OD IKEA.

developer: Shikun & Binui Horoměřice s.r.o., člen skupiny HORIZON HOLDING
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PENÍZE PRO MLADÉ S ÚROKEM 1 %
STÁT BUDE PŮJČOVAT!
KDY A ZA JAKÝCH PODMÍNEK?
Od zavedení přísnějších pravidel České národní banky začaly od září hypoteční úvěry zdražovat. Tento
proces bude i nadále pokračovat. Jakou možnost mají mladí lidé, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení
a zároveň nedosáhnou na hypoteční úvěr? Stát jim půjčí. Komu a za jakých podmínek?

Kolik let můžete splácet
Doba splatnosti úvěru je
stanovena různě. Záleží, na co
je úvěr použit. Pokud jde
o klasický úvěr na koupi či
pořízení bydlení, jde o dobu
až 20 let. Výjimečně se máte
možnost dostat až na 25 let.
Pokud si zažádáte o půjčku
na modernizaci bydlení, máte
možnost splácet maximálně
10 let. Úrok je velmi zajímavý
a začíná na jednom procentu.
Ušetříte ještě více!
Lidé, kteří této nabídky využijí,
dostanou nejen výhodný
úvěr, ale zároveň ušetří
i na poplatcích, které by
v případě hypotečního úvěru
museli platit. Správa i vedení
úvěrového účtu je totiž zdarma.
A to není všechno.
Bez veškerých poplatků
jsou mimořádné splátky
a předčasné splacení. Jak
bylo řečeno v textu, v průběhu
splácení mohou „dlužníci”
využít také dotace při narození
nebo osvojení dítěte, a to
30 000 korun za každé takové
dítě. Tento bonus se ovšem
nevztahuje v případě, že si
půjčíte na modernizaci bydlení.

Hypotéky se stávají méně dostupnými. Sen o vlastním bydlení si mnoho mladých rodin již nebude moci za takové
situace splnit. Stát se rozhodl takovým rodinám podat pomocnou ruku. Pro letošní rok vyhradil 650 milionů korun
pro mladé rodiny, které uvažují o rekonstrukci či koupi nemovitosti. V příštím roce pak plánuje rozpůjčovat až jednu
miliardu.
Nad vším dohlíží ministerstvo pro místní rozvoj
Úvěry od státu má na starosti ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), a to prostřednictvím Státního fondu rozvoje
a bydlení (SFRB). Důvod celého počinu je jasný, pomoci
mladým rodinám, které se dnes jen velice těžko dostanou
k financím potřebným na pořízení vlastního bydlení. Celou
situaci ještě zhoršuje fakt, že ceny nemovitostí jdou stále
nahoru. A tak se tato „levná” půjčka rozhodně hodí. Bohužel však není určená všem. Jaká kritéria budete muset
splnit?
Stát půjčí až 2 miliony korun
Půjčení od státu není žádnou novinkou. Podobná zvýhodnění jsme již v minulosti zaznamenali. A nabízela je
i předchozí vláda. Překvapivě byl zájem o tuto možnost
minimální. Odborníci se domnívají, že za slabým zájmem
mladých byla špatná informovanost i legislativa a v neposlední řadě i nízká částka, která lidem situaci nepomohla
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vyřešit. Nyní se zákonodárci poučili a navýšili především
půjčenou sumu. Maximální částka tak není 600 tisíc korun, jak tomu bylo v předchozí nabídce. Stát nyní nabízí
až 2 miliony korun. Ty by mohli mladí lidé proinvestovat
kromě koupě nemovitosti i do stavby domu nebo do rekonstrukce. Konkrétně lze zažádat až o 1,2 milionu korun,
na nákup nebo stavbu domu a až 300 tisíc korun na modernizaci bydlení.
Zákonné podmínky poskytnutí výhodného úvěru
Co je třeba splnit? Jednou z hlavních podmínek, které stanoví zákonodárci, je, že úvěr smí dosahovat maximálně
80 procent skutečných nákladů. Do této sumy spadá i cena
pozemku. Obytná plocha bytů, které budou financovány
státní půjčkou, nesmí přesahovat 75 m², u domů 140 m².
Jen do 36 let
Další podmínkou je i věk zájemců o úvěr. Na státní úvěr
mají nárok totiž lidé do 36 let věku. Kromě toho tito lidé
musí splnit i další podmínky. Žádat například mohou např.
manželé, také lidé nesezdaní, kteří se starají o dítě do 15
let věku. Požádat si mohou i ti, kteří žijí v registrovaném
partnerství a starají se o dítě do 15 let. Poslední skupinou
je i rodič, kterému jsou děti svěřené do péče. K výhodám
patří i fakt, že za každé narozené nebo osvojené dítě nabízí stát ještě 30 000 korun jako dotaci.

Kdy si žádat?
Mladí lidé si o úvěr mohou
žádat již od poloviny srpna
tohoto roku. Lze tak učinit
osobně nebo poštou. Písemnou
žádost je nutné doručit
na pražské či oloumoucké
pracoviště Státního fondu
rozvoje bydlení. Na webových
stránkách tohoto fondu najdete
i veškeré formuláře a podmínky.

Energetická náročnost:

Rodinné domy 4+kk s rozlehlými pozemky
Ideální řešení rodinného bydlení
Výborná občanská vybavenost a dopravní dostupnost

www.lexxus.cz І info@lexxus.cz

B

REALCITY

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

PRODEJ NEMOVITOSTÍ S EXEKUCÍ. CO VÁS ČEKÁ?
JAK ZE SITUACE VYTĚŽIT CO NEJVÍCE??
Dostat se do finančních potíží není až tak těžké. Problém nastane, když nevíte, jak z nich ven. Co dělat, když na vaší nemovitosti vázne exekuce? Jak ušetřit co nejvíce času a peněz a na co se připravit?
V první řadě je třeba jednat s rozvahou a rozmyslem. Panika vše jenom zhorší. Věřte, že nemovitost
s exekucí se prodat dá. A čím dříve se do tohoto procesu pustíte, tím lépe. Je důležité se na samotný
proces prodeje připravit a nedělat zbytečné chyby, které vás v tomto případě mohou přijít velmi draho.

Prodávající nemůže
podepsat kupní
smlouvu sám
Pozor si dejte i v případě,
že najdete kupce, který má
potřebnou sumu na koupi
nemovitosti v hotovosti. Vy
v této chvíli nemůžete sami
podepsat kupní smlouvu.
Nemáte totiž právo s majetkem,
na který byl vydán exekuční
příkaz, nikterak nakládat.
Můžete se ale obrátit
na specializované firmy,
které se na tuto problematiku
zaměřují a pomohou vám celou
transakci dokončit.
Když se svěříte
specializované firmě
nebo RK
Jak to probíhá v praxi, když se
obrátíte na odborníky, kteří tuto
situaci umí vyřešit? Například
RK, která nabízí odkup vaší
nemovitosti?
1.

Důvod, proč nemovitost prodat
Hlavní důvod je jasný. Prodej je důležitý kvůli penězům,
které vám zoufale chybí. Pokud přijde dům do dražby, přijdete o značné částky. Je proto třeba jednat co nejdříve,
aby se toto nestalo. Pokud se vám taková nemovitost podaří prodat dříve, než spadne do dražby, nebudete na tom
až tak děsivě.
Překážky, na které se musíte připravit
Pro prodej nemovitosti v exekuci sice existují překážky, ty
se však dají s trochou umění a trpělivosti přeskákat. O nějaké peníze přijdete. Důvod je jasný. Koupě nemovitosti,
na kterou je uvalena exekuce, s sebou přináší jistou administrativu i více zařizování, než je obvyklé. Proto se připravte na to, že kupující bude chtít nějakou slevu. Toto snížení ceny však není až tak rapidní, jak si mnozí prodávající
myslí. A rozhodně není tak vysoké jako částka, o kterou
přijdete, pokud se nemovitost dostane do nařízené aukce.
Kroky, které přijdou
Úplně na začátku váš věřitel pravděpodobně požádá
o pomoc exekutora. Ten se na základě toho spojí s příslušným soudem, který vydá pověření a nařízení exekuce.
Pak vás čeká konfrontace s exekutorem, který vás s celou
situací seznámí. Máte dvě možnosti.
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Můžete se s ním dohodnout, že budete dluh splácet.
Pokud je to možné a přistoupí na společně domluvené
podmínky. Druhou variantou je nečinně přihlížet tomu, jak
exekutor vydává na vaši nemovitost exekuční příkaz.
Další situace, která následuje
V tomto okamžiku lze nemovitost stále prodat. Buď ji už
s exekučním příkazem prodáte, nebo ji necháte spadnout
do dražby, kde ji získá ten zájemce, který za ni nabídne
nejvyšší částku. Nenechte se ovšem mýlit, že tady na tom
nějak vyděláte. Vyvolávací cena zpravidla začíná na dvou
třetinách odhadní ceny.
Když najdete kupce sami
Pokud se rozhodnete jednat sami a najdete kupce, měli
byste vědět toto. Je třeba se spojit s exekutorem a vysvětlit mu situaci. Kupující má povinnost složit celou sumu
najednou. Může si také v bance vyřídit tzv. předhypoteční
úvěr. Tím nemovitost odkoupí. Počítejte s tím, že exekutor nikdy neodvolá exekuci dříe, než získá peníze za prodej. Proto v žádném případě neexistuje možnost, že by
od kupujícího dostal částku až po podpisu kupní smlouvy.
Existují i další překážky. Například je třeba dodržet přesný postup i ve chvíli, kdy najdete kupce, který má přímo
hotovost v ruce. Každá chyba i z nevědomosti může mít
fatální následky.

S prodávajícím
podepíše zástupce této
specializované firmy
notářský zápis a vyplatí
exekuci. Pozor! Prodávající
musí před vyplacením
exekuce dokázat, že se
na něj neřítí ještě nějaký
další problém v podobě
jiného dluhu. Musí tedy
předložit výpis od soudu,
na němž bude uvedeno,
zda jsou proti němu vedena
nějaká řízení. Dále pak
musí prokázat potvrzení
z finančního úřadu, správy
sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovny, že
je zde bez dluhu. Prokazují
se i výpisy z bankovních
a nebankovních registrů.

2. Na nemovitost získá
zástavní právo pro firmu
a částku, kterou vynaložil, si
nechá vrátit z advokátního
či notářského účtu, na nějž
kupující tuto sumu složil.
Proč prodat nemovitost
s exekucí?

Mnoho majitelů, kteří se dostali
do nesnází a rozhodují se
o prodeji nemovitosti, na které
vázne exekuce, vůbec řeší, zda
tuto nemovitost prodat. Prodat
ovšem znamená vydělat nebo
významně ušetřit. Některé věci
vás totiž tak jako tak neminou.
Úvaha o prodeji je tedy
zcestná. Neváhejte a jednejte
co nejdříve.
Když nemovitost spadne
do dražby, vyvolávací cena
začíná někde na 2/3 odhadní
ceny. To rozhodně není nic
pozitivního. I přesto budete
muset při prodeji něco slevit,
ale rozhodně to nebude tolik,
o kolik v konečném důsledku
přijdete.

kb.cz 800 521 521

#domajenejlip

SPLŇTE SI SEN
O SVÉM BYDLENÍ
AŽ 400 000 KČ NA COKOLIV K VAŠÍ HYPOTÉCE

HYPOTEČNÍ ÚVĚR
Možnost přerušit splácení až na 3 měsíce
I na výstavbu nebo rekonstrukci svépomocí

TEXTOVÁ INZERCE
PRAHA 5

PRAHA - ZÁPAD

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M²
PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE
Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Krásný a světlý byt B233 - 3+kk s dvěma balkony. Lze hypo.

EXAFIN one, s.r.o.

NOVOSTAVBA BYTU 1+KK/B PRAHA 10
Třída B
www.realcity.cz/rc/E49F
Nový byt 1+kk, 33,2 m² + balkon 6,3 m² se skvěle
hodí na investici nebo na bydlení pro single lidi.
Bude umístěn ve 2. NP. Předpokládané dokončení
léto 2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

tel.: 737 289 996
7 865 000 Kč

PRODEJ BYTU 1+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E1XT
28,2 m², vhodný pro investici. Byt i balkon (5,6
m²) jsou orientovány na východ s výhledem
na vilovou zástavbu. Kompletní nabídka bytů na
www.velkabrana.cz

www.velkabrana.cz

tel.: 602 206 999
2 128 305 Kč

PRAHA 9

S NÁMI NAJDETE!
PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA
DOPRAVU
www.realcity.cz/rc/E3C7
Sháníme ke koupi byt 2+1/2+kk/3+1/3+kk v Praze.
Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na veřejnou dopravu do
centra.

RealExpert Success
NOVÝ RODINNÝ DŮM, PRAHA 9

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49D

BYT K PRONÁJMU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E3C9

Poslední dva domy typu ”kvarta”o dispozici 4+kk,
užitné ploše 109 m². K dispozici vzorový dům - otevřeno každé úterý, od 15 do 18 hodin, jindy dle dohody.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 850 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB
Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše 140
m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586 m².

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

tel.: 226 804 184
informace v RK

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1 / 2+kk / 3+1 / 3+kk v Praze.

RealExpert Success
BYT 3+KK/2XB PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R5

Připravujeme pro Vás výstavbu nových bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look. Byt 3+kk , 69,2
m² + 2x balkon (2 x 6,3 m²). Předpokládané dokončení léto 2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

tel.: 226 804 184
informace v RK

RODINNÝ DŮM PRO RODINU S DĚTMI
www.realcity.cz/rc/E3M3
PRODEJ BYTU 2+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E1XU
Útulný byt s rozlohou 48 m² a balkonem 5,7 m² nabídne pohodlný život mladému páru, který ocení
dostupnost centra do 20 min, letiště do 10 min a
přírodu na dosah

www.velkabrana.cz

tel.: 602 206 999
3 172 405 Kč

Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popřípadě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plocha pozemku je 1000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě.

RealExpert Success

tel.: 721 676 015
informace v RK

PRO ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E41A
byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schopnosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřejmostí.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 2 TÝDNŮ
www.realcity.cz/rc/E418
solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my! .

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB
Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše
140 m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586
m².

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

PRAHA 10

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10
Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E
Nový byt 4+kk o už. ploše 84 m² + 2x balkon (2 x
6,3 m²) je velmi dobře řešen, s JV a SZ orientací.
Bude umístěn ve 4.NP . Předpokládané dokončení
léto 2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

Připravujeme byt 4+kk o užitné ploše 84 m² + 2x balkon je velmi dobře řešen, s JV, SZ orientací. Bude
umístěn ve 4.NP . Předpokládané dokončení léto
2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

VILA MRŠTÍKOVA, BYTY NA PRODEJ, P 10
www.realcity.cz/rc/E3V4
Prodej bytu 2+kk, 46,5 m² s terasou o velikosti 45
m² a předzahrádkou o velikosti 160 m², orientace Z,
S, těsně před dokončením, kolaudace 12/2018, cena
vč. DPH

www.opus-praha.cz

tel.: 722 978 242
5 051 150 Kč

VILA MRŠTÍKOVA, BYTY NA PRODEJ, P 10
www.realcity.cz/rc/E499
Prodej bytu 2 +kk , 47,5 m² s terasou velikosti 9 m
2 a předzahrádkou o velikosti 144 m², orientace V, S,
těsně před dokončením, kolaudace 12/2018, cena vč.
DPH

www.opus-praha.cz
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tel.: 722 978 242
5 200 500 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/DZLX
82,6 m², orientovaný na V a S. Ideální pro 3-4 člennou rodinu. Balkon (15 m²) je dostupný z obýváku a
ložnice rodičů. Velká Brána – Brána k pohodovému
bydlení!

www.velkabrana.cz
VILA MRŠTÍKOVA, BYTY NA PRODEJ, P 10
www.realcity.cz/rc/E498
Prodej bytu 4+kk, ve 3.NP, 97 m², s balkónem, pohled
do parku, orientace V, J, těsně před dokončením, kol.
12/2018. Možnost koupě podzemního gar. stání, vč.
DPH

www.opus-praha.cz

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E

www.renta365.cz

tel.: 602 206 999
5 115 741 Kč

MLADÁ BOLESLAV

POPTÁVKA

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klidném místě.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

Vykoupíme vaši chalupu či chatu v okrese P-západ
a P-východ. Podmínkou pouze vlastní pozemek a zavedená el. Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn.

tel.: 800 737 303
informace v RK

a bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas, nebo
vůbec? S balíčkem Renta Max máte garanci nájemného každý měsíc, celý rok a bez rizika.

www.renta365.cz

tel.: 800 888 957
informace v RK

URGENTNĚ HLEDÁME K PRODEJI BYTY
www.realcity.cz/rc/E415
RD, VELKÝ POZEMEK, BAZÉN, KOCHÁNKY
www.realcity.cz/rc/E485
Prodej samostatného RD s rozsáhlým pozemkem,
dům pro hosty, bazén, garáž v obci Kochánky. 20
min do Prahy. Pozemek 2831 m², UP 300 m².

www.veleslavinreality.cz

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6

INSTINKT REALITY s.r.o.

PRONAJÍMÁTE BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E414

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1I9

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

byt 40-70 m² v cihlové zástavbě na Praze 4 (Nusle,
Michle, Krč, Podolí). Byt může být i před rekonstrukcí.
Výtah není nutností. K nastěhování do prosince 2018.

INSTINKT REALITY s.r.o.

PRAHA - VÝCHOD

EXAFIN one, s.r.o.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413

PENÍZE ZA VAŠI REK. NEMOVITOST IHNED!
www.realcity.cz/rc/E3ZS

tel.: 722 978 242
9 687 000 Kč

Nabídka RD typu ”Řadovka”v Úvalech - 4+kk + garáž ,
užitná pl. 128 m², těsně u hranic s Prahou 9. Celková
plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč.

tel.: 800 888 957
informace v RK

tel.: 777 178 588
11 900 000 Kč

do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 14 DNŮ
www.realcity.cz/rc/E3ZT

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pronájem v Praze. Spolupracujeme s velkými ﬁrmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu

RealExpert Success

INSTINKT REALITY s.r.o.

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8
tel.: 721 676 015
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
TRÁPÍ VÁS EXEKUCE NEMOVITOSTI?
www.realcity.cz/rc/E3ZU

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

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

URGENTNĚ HLEDÁME BYTY PRO KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2I3

Bojíte se, že přijdete o majetek? Vše se dá řešit,nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanalyzuje Vaší situaci a najde optimální řešení. VOLEJTE
ZDARMA

domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod a
okolí. Rychlé jednání, platba bez úvěru, info@omegareality.cz

rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

1+kk/1+1 v panel. domech na Praze 4. Podmínka je
blízkost metra/tram. Vybavení nerozhoduje, preferujeme po rek., ale není podmínkou. Nájemné do 12
500 Kč/měs.

INSTINKT REALITY s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/E3ZV
Svěřte nám k prodeji nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním přístupu našich obchodníků. Dnes zavoláte,zítra jsme u vás a do měsíce máte
prodáno

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

HLEDÁTE RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ?
www.realcity.cz/rc/E41B
Bojíte se nevýhodných půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Praze Vám vyplatíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Peníze máte na účtu do 24
hodin.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y
v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a obchodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z
v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Email: info@kreditnemovitosti.cz (RK nevolat).

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92

VYKOUPÍME VÁŠ DŮM ČI CHATU
www.realcity.cz/rc/E41C

v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodující – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz

ve Středočeském kraji za nejvyšší tržní cenu. Peníze
do tří dnů. Právní servis zajištěn.

Nezávazně nabídněte

tel.: 734 319 300
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9F
tel.: 724 359 311
dohodou

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G
Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1 či 3+1, DV
či OV za cenu v rozpětí do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.

OMEGA ESTATE s.r.o.

Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov, Háje,
Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany. OV nebo
DV, nabídky zasílejte na e-mail info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

NOVOSTAVBY?

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 222 242 233
informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ
v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké
místo. Platba hotově, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.
PRÁVNÍK KOUPÍ

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HR

zajímavý byt nebo dům v Praze a okolí, 1+1, 2+1 či 3+1,
DV či OV za cenu do 7 mil. Kč. Rychlé a přímé jednání.
Pište nebo volejte info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

POTŘEBUJETE FINANČNÍ ZÁLOHU?
www.realcity.cz/rc/E2HS
Nemáte na splátky a chcete prodat nemovitost? Půjčíme Vám peníze než prodáme vaši nemovitost. Zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku ZDARMA.

LETUŠKA HLEDÁ BYT

HLEDÁTE

tel.: 724 359 311
dohodou

ARCHITEKT HLEDÁ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HP

OMEGA ESTATE s.r.o.

byt na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HT

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Volejte
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

CHIRURG HLEDÁ KE KOUPI RD
www.realcity.cz/rc/E2HU

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

v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, info@omegareality.cz

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – necháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

4 000 000 KČ ZA VÁŠ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HV
Hledám standardní byt na sídlišti, 2+1, 3+1. Anuita,
dluhy ani exekuce nevadí, do 3 dnů vše uhradíme,
info@omega-reality.cz

PENÍZE IHNED

tel.: 606 021 733
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exekucí. Rychlé a solidní jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

ke koupi RD v Praze, preferuje Prahu 4, 5, 6, 8, 9,
10. Cena do 20 mil. Stav nerozhoduje, platba hotově,
nova@omega-reality.cz

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

S NÁMI
NAJDETE!

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.

2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI
www.realcity.cz/rc/DZ9A
RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B
gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opatov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zprostředkování

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

Lokalita nerozhoduje, garsoniéra, 1+1, 2+kk, DV nebo
OV. Peníze hotově. Právní dohled zdarma. Nabídněte, na ceně se domluvíme, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRO MLADOU RODINU HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/E2I8
k pronájmu (min. 3+kk), zahrada min. 250 m², možnost psa, parkování/garáž pro 2 vozy. Cena 15 000
Kč + poplatky, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO MLADOU RODINU S DÍTĚTEM
www.realcity.cz/rc/E2I9
hledáme byt v novostavbě, ideálně 3+kk/3+1, alespoň
65 m², s dobrou možností parkování u domu (nebo
garážové stání). MŠ/ZŠ v dosahu. Cena do 15 000 Kč
vč. popl.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠE PROVĚŘENÉ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2IA
urgentně hledáme byty 2+kk/2+1 na Praze 3, 4, 7, 8, 9
nebo 10. Cena nájmu max. do 18 000 Kč vč. poplatků,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MENŠÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E41D
v jakémkoli stavu. Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze k dispozici ihned.

Volejte či pište

tel.: 605 264 958
informace v RK

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/E2I5
v „domě s historií“, min. 65 m² v blízkosti centra (P1,
P2). Podmínkou je původní starý historický dům (i byt)
po rekonstrukci a možnost nájmu i pro cizince.

OMEGA ESTATE s.r.o.
MLADÁ RODINA HLEDÁ

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.
www.realcity.cz/rc/E2I7

dlouhodobý pronájem prostorného a nadstandardního RD se zahradou (i menší velikosti), novostavbu,
příp. dům po rek. Parkování pro 2 vozy. Do 20 km od
Prahy.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 2 000 000 Kč

KONKRÉTNÍ KUPEC HLEDÁ BYT 2+1/3+1
www.realcity.cz/rc/E419

www.realcity.cz/rc/E2HZ

s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmínkou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98

PILOT ČSA HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2I1

v lokalitě Říčany, Popovice, Týnec, Čerčany, Pyšely.
Finanční prostředky ihned k dispozici. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz.

RD nebo větší byt. Lokalita Břevnov, (okolí Ladronky),
Stodůlky, Košíře, Zličín, Smíchov, Motol, Letná a okolí.
Nabídněte i jinde. Cena do 25 mil.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 6 000 000 Kč

tel.: 724 375 751
informace v RK

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

PRO PRACUJÍCÍHO STUDENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E2I2

dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk - 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla, info@omega-reality.cz

byt 1+kk/1+1 kdekoliv v Praze v dobré dostupnosti na
metro/tram. Preferuje část. vybavené základním nábytkem, ale není podmínkou. Nájemné do 8.500 Kč
vč. popl.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95

VELVYSLANEC HLEDÁ KE KOUPI BYT
www.realcity.cz/rc/E2I6

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz

Velvyslanec hledá ke koupi byt v Praze, preferuje
Prahu 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cena do 7 mil. Platba hotově.
E-mail: nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 349 770
informace v RK

před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku. info@omega-reality.cz

tel.: 606 021 733
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz, či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

hledáme byty k dlouhodobému pronájmu 3+kk/3+1
na Praze 4 (Chodov, Opatov, Háje). Pokud možno jádro po rekonstrukci. Nájemné max. cca 20.000 Kč vč.
poplatků.

UČITEL KOUPÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HY

za Váš byt, dům, pozemek. Zeptejte se nezávazně na
cenu. Lokalita Praha a středočeský kraj. Obchod můžeme realizovat do 7 dnů, ale nespěcháme. Cena dle
nabídky

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

PRO NAŠE KLIENTY (MLADÉ RODINY)
www.realcity.cz/rc/E2I4

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD
www.realcity.cz/rc/DZ96

PENÍZE IHNED

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 375 751
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

VELVYSLANEC S RODINOU HLEDÁ KE
KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2HX

tel.: 724 370 102
informace v RK

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k výplatě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopravní dost.

tel.: 724 349 770
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
do 7 000 000 Kč

HLEDÁTE
DRAŽBY?

S NÁMI NAJDETE!

tel.: 724 375 751
informace v RK
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JAK SI POŘÍDIT VLASTNÍ BYDLENÍ
A NEVYKRVÁCET PŘITOM
Blížící se podzim přinese další omezení v poskytování hypoték. Česká národní banka se chystá ještě
do konce roku dvakrát zvednout základní úrokové sazby, logicky zdraží i hypoteční banky. To není
zrovna dobrá vyhlídka pro ty, kteří uvažují o vlastním bydlení. Přesto je stále možné získat hypoteční
úvěr za slušnou cenu i podmínek. Poradíme, jak na to.

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

Pečlivě vyberte kupovanou nemovitost
Ceny nemovitostí po celé České republice nadále stoupají. Není tedy divu, že roste i průměrná hypotéka. V červenci už to bylo téměř 2,2 milionu korun. Podle HB indexu
zaznamenaly největší nárůst za poslední čtvrtletí ceny nemovitostí ve Zlínském kraji, nejméně naopak na Olomoucku. Průměrná tržní cena bytů ve druhém čtvrtletí letošního
roku vzrostla o 3,1 procentního bodu, meziročně si ceny
bytů připsaly 10,5 procentního bodu. Ceny rodinných
domů se během druhého čtvrtletí zvyšovaly pomaleji,
a to o 1,9 procentního bodu, meziročně ceny stouply o 7,1
procentního bodu. U pozemků pokračuje růst započatý
v předchozím čtvrtletí, a to o dva procentní body, meziročně o 4,8 procentního bodu, tedy nejméně ze sledovaných
skupin. Tolik prostá čísla.
Na českém trhu jsou k dostání jak novostavby, tak i takzvané „secondhandové“ nemovitosti, třeba starší byty
v paneláku či činžáku. I když rostly ceny novostaveb i starších bytů, stále se dá říct, že starší nemovitosti jsou zhruba
o čtvrtinu levnější než byty v novostavbě. „Při koupi starší
nemovitosti je však třeba připočíst k ceně daň z nabytí
nemovité věci ve výši 4 % a s největší pravděpodobností
zde budou také další náklady na rekonstrukci a vyšší náklady na provoz,“ upozorňuje Petr Šípek ze společnosti
HYPOASISTENT.
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Požádejte o hypotéku hned
Vzhledem k tomu, že od října ovlivní realitní trh další doporučení na regulaci hypoték od České národní banky
– banky budou moci poskytnout hypoteční úvěr jen těm
klientům, u nichž objem všech jejich úvěrů, tedy hypoték,
překlenovacích úvěrů, spotřebitelských půjček, úvěrů
z kontokorentu a podobně, nepřevýší devítinásobek ročního čistého příjmu a zároveň měsíční splátka všech úvěrů
klienta nepřesáhne 45 % jeho měsíčního příjmu - realitní
odborníci očekávají v posledním čtvrtletí mírný útlum poptávky po vlastním bydlení. Nicméně kvůli rostoucím cenám nemovitostí je možné očekávat také růst tržního nájemného, protože se část potenciálních kupujících uchýlí
do nájmů. „I proto je dobré zvážit hypotéku co nejdříve
a zvážit, jestli by splátka hypotéky přece jen nebyla nižší
než nájem,“ dodává Petr Šípek ze společnosti HYPOASISTENT.
Navíc nyní, ještě před avizovaným doporučením centrální
banky, se hypoteční banky snaží nalákat klienty na hypotéky ještě za stávajících podmínek. Probíhá spousta akcí,
banky se drží na uzdě se zdražováním. Kdo tedy uvažuje
o pořízení vlastního bydlení, rozhodně by neměl váhat.
Ideální je poradit se u zkušeného hypotečního makléře,
který má o všech nabídkách hypoték přehled, navíc zná
podmínky jednotlivých hypotečních bank a pomůže se tak
v celé spleti možností vyznat.

„Díky kvalitnímu portfoliu,
vysokému objemu produkce
a úrovni zpracování úvěrových
složek jsou pro klienty
HYPOASISTENT připravené
sleciální slevy na úrokových
sazbách a poplatcích.
Klienti se nemusí starat ani
o potřebné „papírování“,
maximum vyřídí hypoteční
specialista samostatně. Ten
je klientovi k dispozici i při
čerpání úvěru a na konci
fixace úrokové sazby, kdy
pomůže s bankou dojednat
výhodné podmínky i pro další
fixační období.“

HYPOASISTENT je členem
Asociace hypotečních
makléřů ČR a hrdým nositelem
certifikátu „FÉR Hypotéka“.
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„A pokud ještě nemáte svou vysněnou nemovitost dokončenou, můžete využít odloženého čerpání hypotečního
úvěru. Většina bank nabízí odklad až na dva roky. Je to
šance si nejenom zarezervovat současné velice příznivé
úrokové sazby, ale vyhnout se tak pozdějšímu většímu
omezení, co se bonity týká,“ doporučuje Petr Šípek.
Uvažujte o delší fixaci úrokové sazby
Přestože jsou tří a pětileté fixace podle údajů z bank stále nejoblíbenější, v současné době se vyplatí přemýšlet
i o fixaci delší. Klidně na 10 či 15 let, pokud však rozdíl
v sazbě oproti kratší fixaci není příliš velký. Proč? „Tak nízké úrokové sazby, na jaké jsme si zvykli poslední rok, se
v nejbližší budoucnosti pravděpodobně nevrátí. Naopak
vše nasvědčuje tomu, že budou dále růst. Ostatně nahrává tomu i ekonomická situace a avizovaná další zvýšení základních sazeb od ČNB. Hypoteční banky se zatím
k žádnému dramatickému zvyšování neodhodlaly, proto je v současné době výhodné využít stávající nabídky
a zafixovat si ji na delší dobu,“ vysvětluje Petr Šípek ze
společnosti HYPOASISTENT.
Například Hypoteční banka, která v Česku poskytuje
nejvíce hypotečních úvěrů, již zareagovala na nedávné
zvýšení sazeb ČNB a během letních prázdnin zdražila
pětiletou fixaci dokonce dvakrát. Zároveň však rozšířila
své portfolio o fixaci na 15 let. „Se všemi záludnostmi výhodných sazeb pomohou dobří hypoteční makléři, kteří
zvládnou pro klienta vybrat tu nejoptimálnější nabídku,“
doplňuje Petr Šípek.
Půjčka od státu pro mladé? Jen kapka v moři
Nedávno proběhla médii zpráva, že stát přichystal pro
mladé lidi půjčku na bydlení. Není to sice hypotéka, bylo
by však nefér se o této možnosti nezmínit. Stát spustil

poskytování půjček pro mladé s úrokovou sazbou 1,12 %,
což je hodně levné. Má to však své podmínky, půjčka tedy
rozhodně není pro každého. Půjčit si mohou mladí do 36
let (u nesezdaných párů je podmínkou pečovat o dítě
do šesti let, u manželů či registrovaných partnerů podmínka dítěte odpadá), a to maximálně 300 tisíc korun na rekonstrukci či až 1,20 milionu korun na koupi bytu nebo dva
miliony na pořízení domu. Celkem hodlá stát rozpůjčovat
letos 650 milionů korun, v dalších letech miliardu ročně.
Ani miliarda ročně hypoteční trh nevytrhne, je to jen necelé půlprocento peněz, které si lidé ročně na bydlení půjčí.
Jen za loňský rok poskytly banky podle dat Fincentrum
Hypoindexu více než 109 tisíc hypotečních úvěrů za téměř
226 miliard korun.
Přestože byl hned v den spuštění o půjčku velký zájem, je
to jen kapka v moři. Půjčka může pomoci vyřešit bytovou
situaci mladým rodinám na venkově či malých městech,
kde jsou ceny nemovitostí nižší, ve velkých městech či
dokonce v Praze nemají ani mladí šanci.
„Nevyřeší se tím ani problém s dostupností bydlení ani
problém nedostatku vlastních financí při žádosti o půjčku.
Podobně jako u hypoték stát půjčí nejvýše 80 % skutečných nákladů na koupi či výstavbu, u domů je zahrnuta
i cena pozemku. To tedy znamená, že na dosažení maximální částky dvou milionů si mladí budou muset nachystat
400 tisíc korun ze svého. Podobně jako žadatelé o hypotéku budou muset mladí u půjčky od státu prokazovat
schopnost splácet, omezující tak může být pro nízkopříjmové rodiny, které většinou na venkově žijí, maximální
lhůta pro splacení úvěru 20 let. Abychom však nevypočítávali jen omezení, jednoznačnou výhodou státní půjčky
je velmi dlouhá fixace jednoprocentní sazby,“ konstatuje
Petr Šípek.

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

10. MEZINÁRODNÍ VELETRH NÁBYTKU,
INTERIÉRŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

www.forinterior.cz

OFICIÁLNÍ VOZY

4.–7. 10. 2018
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej rodinných domů

ŽLEBY

www.realcity.cz/rc/E4DJ

MALÁ VÍSKA

www.realcity.cz/rc/E4DK

HORKY NAD JIZEROU

www.realcity.cz/rc/E4DL

NERATOVICE

www.realcity.cz/rc/E4DM

CHLÍSTOVICE

www.realcity.cz/rc/E27D

RADOVESNICE I

www.realcity.cz/rc/E4DN

Dům, 680 m², tř. G
Dům, 120 m², tř. G
ŘD, 4+1, 207 m², tř. G
Dům, 112 m², tř. G
Dům, 160 m², tř. B
Dům, 421 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
KUZO Partners s.r.o.
Dumrealit.cz
EVROPA RK KUTNÁ HORA
M&M reality holding a.s.
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 728 455 959
tel.: 777 651 161
tel.: 730 850 788
tel.: 800 100 446
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 517 000 Kč

POSTŘIŽÍN

KRALUPY NAD VLTAVOU

Dům, 92 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.

Dům, 97 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.

www.realcity.cz/rc/E4DO
tel.: 774 110 007
2 524 920 Kč

ŘEHENICE

www.realcity.cz/rc/E2SV

www.realcity.cz/rc/E4DP

BOROTICE

www.realcity.cz/rc/E4DX

www.realcity.cz/rc/E4DS

HERINK

www.realcity.cz/rc/E4DQ

HOSTÍN

www.realcity.cz/rc/E3OK

KRALUPY NAD VLTAVOU

www.realcity.cz/rc/E4DR

KAMENICE

www.realcity.cz/rc/DZC4

Dům, 202 m², tř. G
Dům, 137 m², tř. G
Dům, 95 m², tř. B
Dům, 85 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN
Dumrealit.cz
BIDLI reality, a.s.
Aktivreality
tel.: 774 110 007
tel.: 731 536 534
tel.: 734 766 199
tel.: 774 110 007
tel.: 608 145 249
2 528 600 Kč
2 549 000 Kč
2 550 000 Kč
2 550 500 Kč
2 558 755 Kč

HOSTIVICE

Řadový dům, 90 m², tř. B
Dům, 56 m²
EHREALITY S.R.O
Duna House
tel.: 775 954 406
2 560 000 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU

KOUNICE

www.realcity.cz/rc/E4DT

KOVANICE

www.realcity.cz/rc/E4DU

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E4DV

PŇOV-PŘEDHRADÍ

www.realcity.cz/rc/E2TM

Dům, 259 m², tř. G
Dům, 400 m², tř. G
Dům, 180 m², tř. G
Dům, 200 m²
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
Dumrealit.cz
MAXIMA REALITY, s.r.o.
tel.: 608 595 500
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 603 776 931
tel.: 226 257 929
2 599 000 Kč
2 600 000 Kč
2 600 000 Kč
2 620 000 Kč
2 630 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4DY

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E4DZ

VELETOV

www.realcity.cz/rc/E4E1

MLADÁ BOLESLAV

www.realcity.cz/rc/E4E2

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E4E3

Dům, 4+1, 231 m², tř. G
Dům, 105 m², tř. B
Dům, 100 m², tř. G
Dům, 240 m²
Dům, 150 m², tř. G
Dům, 194 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.
Aktivreality
Dumrealit.cz
CENTURY 21 - AZ Reality
RSČS / RK CENTRUM s.r.o.
Aktivreality
tel.: 721 437 106
tel.: 776 849 424
tel.: 736 780 024
tel.: 723 047 287
tel.: 731 118 880
tel.: 602 728 606
2 640 000 Kč
2 647 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč

VELKÝ CHLUMEC

www.realcity.cz/rc/E27Q

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E4E4

BĚLUŠICE

www.realcity.cz/rc/E4E5

SÁZAVA

www.realcity.cz/rc/E1BM

RAČICE

www.realcity.cz/rc/E3OR

LEDCE

www.realcity.cz/rc/E4E6

Dům, 400 m², tř. G
Dům, 138 m², tř. G
Dům, 175 m², tř. G
Dům, 69 m², tř. C
Dům, 81 m², tř. G
Dům, 3+kk, 63 m², tř. G
Broker Consulting a.s.
EVROPA RK KUTNÁ HORA
Duna House
JURIS REAL spol. s r.o.
Dumrealit.cz
KUZO Partners s.r.o.
tel.: 800 100 164
tel.: 730 850 788
tel.: 723 798 627
tel.: 777 204 408
tel.: 603 871 106
tel.: 728 455 959
2 680 000 Kč
2 680 000 Kč
2 690 000 Kč
2 690 000 Kč
2 700 000 Kč
2 700 000 Kč

MISKOVICE

www.realcity.cz/rc/E4E7

Dům, 85 m², tř. G
Reality 11
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BĚŠTÍN

www.realcity.cz/rc/E4E8

KOSTELEC N ČER. LESY

www.realcity.cz/rc/E4E9

PLCHOV

www.realcity.cz/rc/E4EA

KRALUPY NAD VLTAVOU

www.realcity.cz/rc/E3OT

POŠTOVICE

www.realcity.cz/rc/E282

Dům, atyp., 274 m², tř. G
Dům, 4+1, 220 m², tř. G
Dům, 155 m², tř. G
Dům, 125 m², tř. G
Dům, 422 m², tř. D
HVB Real Estate s.r.o.
HVB Real Estate s.r.o.
RSČS
Home 4 People
RSČS Petr Šebek
tel.: 723 063 725
tel.: 731 448 202
tel.: 739 455 246
tel.: 774 030 530
tel.: 776 678 950
tel.: 773 681 030
2 700 000 Kč
2 750 000 Kč
2 790 000 Kč
2 790 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej rodinných domů

ONDŘEJOV

www.realcity.cz/rc/E4EB

SUCHDOL

www.realcity.cz/rc/E4EC

TIŠICE

www.realcity.cz/rc/E35H

KOLEŠOVICE

www.realcity.cz/rc/E4ED

KAČICE

www.realcity.cz/rc/E4EE

KOLÍN

www.realcity.cz/rc/E4EF

Dům, 160 m², tř. G
Dům, 975 m², tř. G
Dům, 150 m², tř. G
Dům, 241 m², tř. E
Dům, 3+kk, 380 m², tř. G
ŘD, 4+1, 140 m², tř. G
Mnichovická RK
Fincentrum Reality s.r.o.
Gaute a.s
EVROPA RK RAKOVNÍK
HVB Real Estate s.r.o.
ERA Garancia
tel.: 603 483 258
tel.: 800 775 577
tel.: 603 821 159
tel.: 778 475 638
tel.: 721 889 434
tel.: 606 717 310
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 820 000 Kč
2 835 000 Kč
2 850 000 Kč
2 890 000 Kč

VELKÁ BUKOVÁ

www.realcity.cz/rc/E4EG

ZÁPY

www.realcity.cz/rc/E4EH

PETROV

www.realcity.cz/rc/E4EI

DUBLOVICE

www.realcity.cz/rc/E4EJ

NYMBURK

www.realcity.cz/rc/E4EK

Dům, 226 m², tř. G
Dům, 105 m², tř. G
Dům, 115 m²
Dům, 200 m², tř. G
Dům, 160 m²
EVROPA RK RAKOVNÍK
Duna House
MAXIMA REALITY, s.r.o.
EVROPA services CZ, a.s.
Mireas s. r. o.
tel.: 778 475 638
tel.: 606 566 321
tel.: 226 257 929
tel.: 770 121 406
2 900 000 Kč
2 919 731 Kč
2 950 000 Kč
2 950 000 Kč

MISKOVICE

VŠESTARY

Dům, 85 m², tř. G
Reality 11

Dům, 90 m²
Duna House

www.realcity.cz/rc/E4EM
tel.: 723 063 725
2 990 000 Kč

ŠTĚCHOVICE

www.realcity.cz/rc/E3VD

www.realcity.cz/rc/E4EN

PEČKY

TÝNEC NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E4EO

www.realcity.cz/rc/E4EX

www.realcity.cz/rc/E4EP

KOUNICE

www.realcity.cz/rc/E4EL

ŘD, 3+1, 334 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.
tel.: 730 125 519
tel.: 608 120 700
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4EQ

PŘÍBRAM

www.realcity.cz/rc/E4ER

Dům, 110 m², tř. G
Dům, 85 m², tř. G
Dům, 160 m², tř. G
Dům, 6+1, 180 m², tř. G
Reality 11
EVROPA RK ČELÁKOVICE
Reality 11
HVB Real Estate s.r.o.
tel.: 777 898 168
tel.: 777 293 566
tel.: 725 948 010
tel.: 605 236 009
tel.: 731 448 202
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 996 000 Kč
2 998 000 Kč
2 999 999 Kč

www.realcity.cz/rc/E4ES

STAŠOV

www.realcity.cz/rc/E4ET

Dům, 165 m², tř. G
Dům, 167 m², tř. G
Dům, 253 m²
RK Honzík
RK STING
exdrazby.cz
tel.: 724 593 303
tel.: 800 103 010
3 000 000 Kč
3 000 000 Kč

PLAŇANY

LYSÁ NAD LABEM

ŘEVNIČOV

PODĚBRADY

www.realcity.cz/rc/E4EY

DOMOUSNICE

www.realcity.cz/rc/E1A3

ZLONICE

www.realcity.cz/rc/E4EU

SVATÝ MIKULÁŠ

www.realcity.cz/rc/E4EV

Dům, 150 m², tř. G
Dům, 112 m², tř. G
Dům, 100 m², tř. B
Duna House
EVROPA RK KLADNO
Fincentrum Reality s.r.o.
tel.: 774 740 636
tel.: 774 159 872
tel.: 603 912 540
tel.: 800 775 577
3 006 667 Kč
3 100 000 Kč
3 120 000 Kč
3 150 000 Kč

HOSTOMICE

www.realcity.cz/rc/E3XJ

VŠEJANY

www.realcity.cz/rc/E3XI

KONÁROVICE

www.realcity.cz/rc/E4EZ

BEROUN

www.realcity.cz/rc/E4F1

Dům, 100 m², tř. G
Dům, 170 m², tř. D
Dům, 220 m², tř. D
Dům, 230 m², tř. G
Dům, 102 m², tř. B
Dům, 100 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN
Aktivreality
Broker Consulting a.s.
RK STING
TALANDA Invest s.r.o.
RK STING
tel.: 602 572 537
tel.: 603 759 534
tel.: 800 100 164
tel.: 800 103 010
tel.: 734 808 347
tel.: 800 103 010
3 181 500 Kč
3 900 000 Kč
3 990 000 Kč
3 990 000 Kč
3 999 000 Kč
4 000 000 Kč

STUDENĚVES

www.realcity.cz/rc/E4F2

PCHERY

www.realcity.cz/rc/E4F3

DOUBRAVČICE

www.realcity.cz/rc/E4F4

LIBĚCHOV

www.realcity.cz/rc/E4F5

VONOKLASY

www.realcity.cz/rc/E3OZ

CERHENICE

www.realcity.cz/rc/E4F6

Dům, 240 m², tř. G
Rohový dům, 88 m², tř. G
Dům, 195 m², tř. G
Dům, 118 m²
Dům, 185 m²
Dům, 92 m², tř. B
JURIS REAL spol. s r.o.
RealExpert s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 774 335 507
tel.: 770 155 638
tel.: 800 775 577
tel.: 774 110 007
tel.: 226 257 929
tel.: 774 110 007
4 100 000 Kč
4 300 000 Kč
4 490 000 Kč
4 555 000 Kč
4 720 000 Kč
4 741 625 Kč
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ČNB zpřísnila podmínky pro přidělování
hypotečních úvěrů. Ne každý tak dosáhne na vysněné bydlení. I tak si můžete
sen o pěkném domově splnit. Třeba existuje i jiná alternativa. Předkládáme vám
různé možnosti. Možná si vyberete.
Bydlení na půdě
Bydlet u rodičů nemusí být vždy špatný nápad. Mají volnou půdu? Můžete si ji zvelebit
k obrazu svému. Nějaká ta koruna se jim
určitě může do budoucna hodit a vy nutně
nemusíte přijít o své očekávané soukromí.
Podkrovní bydlení je sice specifické, ale velmi útulné a poměrně žádané. Pokud rodiče
nemají půdu ve svém rodinném domku, zeptejte se na volné prostory třeba na vašem
úřadě. Některé městské části mají k dispozici půdy v městských bytových domech.
A cena by vás mohla opravdu příjemně překvapit.
Jestli takovou možnost máte, určitě není důvod váhat. Nakonec se může hodit i jako investice do budoucna, pokud by se vám chtělo někdy bydlet jinde. Výhodou rozhodně je,
že nekupujete parcelu, nestavíte základy ani
nosné zdivo. Půdu je třeba jen dobře zateplit. Pak se použije parotěsná fólie a postaví
se příčky. Zručný člověk to zvládne i svépomocí a za minimální náklady. Největším oříškem bývají zpravidla střešní okna. Rozvody
se řeší podobně jako u novostavby. Opět
ale odpadá přívod inženýrských sítí k domu.

Bydlení bez hypotéky
I takhle může vypadat váš domov
Ty už tu jsou. Se všemi těmito pracemi vám
samozřejmě pomůže i menší stavební firma.
Jen vlastně jen na vás, jakou si vyberete.
Bydlení v kontejneru

Bydlení na chatě
Ano, další z možností je bydlení na staré
chalupě či chatě. Tu si můžete postupně
opravovat a vylepšovat k obrazu svému v době,
kdy už budete mít dostatek financí. Tohle
vás sice úplně levně nevyjde, ale postupné
uvolňování financí, které skutečně máte,
představuje úsporu peněz na úroky v rámci
hypotečního úvěru. V konečném důsledku tedy
také můžete ušetřit nemalé peníze a nedostat
se do dluhové pasti, ze které často mnoho lidí
nedokáže najít cestu ven. Navíc ve srovnání
s novostavbou včetně koupě parcely či bytem,
nemluvě o bytě v novém projektu, jde stále
o zajímavé řešení.
Problém prakticky může být jen s trvalým
bydlištěm. To v případě rekreačního objektu
nelze na dané adrese zřídit. Přesto i rekreační
chaty jsou zajímavým řešením, jen s tím
rozdílem, že obytný prostor je většinou menší
a trvalé bydliště si tedy musíme nahlásit
na obci. Ideální je tedy rekreační chata určená
k trvalému bydlení.

Tohle zní dost odpudivě, ale již mnohokrát
architekti dokázali doslova divy při přestavbách lodních kontejnerů. Ve světě jde dokonce o čím dál oblíbenější řešení bydlení.
Tohle bydlení se dá srovnat s alternativou
přestavěných stavebních buněk. Stavba
kontejnerového domu je rozhodně levnějším řešením než stavba běžného rodinného
domu. Nebudete potřebovat ani základy.
Dům prakticky postavíte na zabetonované
patky. Samotná realizace stavby je navíc
velmi rychlá. Výhodou také je, že kontejnery
pro lodní přepravu jsou poměrně dostupným zbožím. Bát se ani nemusíte o odolnost. Splňují veškeré protipožární směrnice
a jsou také odolné vůči přírodním vlivům,
jako je zemětřesení nebo tornádo. Samozřejmě nemusí vypadat jako kontejnery.
Majitelé si z nich staví velmi zajímavá architektonická díla. Asi vás bude zajímat cena.
V dobrém stavu lze pořídit jeden kontejner
už za cenu 50 000 korun. Je třeba ovšem
investovat trochu víc. Jednak do jeho přepravy na místo určení, pak také do ukotvení,

izolace, realizací oken, dveří a podlahových
krytin i samotných obkladů stropů případně
příček. Kontejner si můžete ale obložit, čím
chcete. Třeba dřevem. Je to čistě na vás.
Ve výsledku ani nikdo nepozná, že se jedná
o kontejner.
Mobilní dům
O mobilních domech se v posledních letech
psalo i mluvilo hodně. Dnešní typy už dávno nepřipomínají maringotky na kolečkách,
přestože na kolečkách doslova být mohou.
Jde o další poměrně cenově přijatelné bydlení. Koupíte dům a dovezete si ho na předem určené místo. Připojíte si ho k sítím
a bydlíte. V čem může být problém?
Není bohužel úplně jedno, kam takový dům
postavíte. Úřady mohou docela namítat. Pokud se chcete vyhnout opletačkám s úředníky, neměli byste z domu sundávat kola.
Má to výhodu v tom, že pro dům na kolech
nepotřebujete stavební povolení. Pozemek
však musí být váš, nebo se s jeho majitelem musíte nějak domluvit. Mobilheimy mají
pochopitelně různé rozměry. Takový dům
o obytné ploše cca 40 metrů čtverečních
vyjde asi na jeden milion korun.

prakticky kdykoli. Neplatíte za parcelu, ale
za kotviště. Ne všechny houseboaty se musí
nutně vyndávat z vody na zimu ven. I to je
dobré si prověřit a zjistit. Velký důraz se
při stavbě houseboatu klade na technologie. Pokud tedy chcete opravdu pohodlně
a moderně žít. Jinak se to dá zvládnout i bez
nich. Například nádrže s odpadní vodou
by se měly zahřívat, aby nezamrzly apod.
V kotvišti musí být možné zbudovat přípojku elektřiny a vody. Není na škodu obrátit
se při stavbě houseboatu na renomovanou
firmu, která se podobnými projekty zabývá
již nějakou dobu.
Dům ze slámy

Houseboat a bydlení na vodě
Výraz houseboat znají určitě všichni. Dům
na vodě láká k víkendovým rekreacím, ale
může stejně tak splnit funkci trvalého bydlení. I nedaleko hlavního města takový pořídíte do jednoho milionu korun. Je třeba
počítat s menší obytnou plochou domu. Ta
bývá do 30 metrů čtverečních. Jde o takové
větší garsoniéry, které mají zaručeně svou
atmosféru. Některé mají ovšem překvapivě
i podkroví nebo druhé patro. Obytné domy
na vodě mají již kompletní výbavu potřebnou k bydlení. Ty moderní jsou vytápěny pomocí solárních panelů. Můžete si takový
dům poměrně dobře vybavit a vyšperkovat.

Jeden takový luxusní brázdí i Vltavu v okolí
Vyšehradu a jeho majitel poměrně slušně
vydělává na krátkodobém pronájmu. Výhodou je samozřejmě možnost změnit působiště a spolu s domem se přestěhovat

Ano. Jestliže máte rádi přírodu a hovíte si
v alternativním způsobu bydlení, proč nezvolit slámu jako stavební materiál. Na internetu si můžete najít dokonce kurz výstavby
takového domu. Zpravidla se koná přímo
na stavbě nějakého konkrétního domu, takže budete opravdu přímo políbení praxí. Pak
už jen dáte dohromady plány, peníze a můžete v podstatě začít. Po České republice
již v dnešní době takových staveb přibývá.
Je tedy možné vidět v praxi i na internetu
hotové realizace. A mimochodem mnohé
z nich vypadají opravdu skvěle. Ptáte se, jak
dlouho takový dům vydrží? Na to existuje
jednoduchá odpověď. První slaměné domy
jsou obdobně staré jako samotné lisování
slámy do balíků. Byly postaveny před cca
130 lety v Nebrasce. Některé z prvních slaměných domů v USA dosud stojí a plní svoji
funkci. Nejstarší slaměný dům v Evropě stojí
ve Francii a je z roku 1921.
Zajímavostí je, že dříve se sláma svazovala
do snopů. Dnes známé balíky neexistovaly
a ve stavebnictví se užívaly pouze směsi slámy s hlínou. Nejstarší dochované stavby ze
směsí slámy s hlínou jsou staré asi pět set
let. I v tak starých stavbách lze prý najít stébla slámy dosud zlatavá, bez známek hniloby.

Základem je postavit dům správně. Pak se
nemůže prakticky nic stát. Můžete mít dům
v nízkoenergetickém nebo energeticky pasivním standardu.
Cena se bohužel nedá přesně vyčíslit. Záleží na velikosti domu a zvolených technologiích. Ale významně uspoříte na tepelné
izolaci, a to v řádech stovek tisíc korun oproti výstavě dřevostavby. A to také rozhodně
stojí za zvážení.
Bydlení v karavanu
nebo obytném automobilu
Jednou z variant je samozřejmě i obytný
automobil nebo karavan. Stejně jako jiná řešení mobilních domů, mohou i obytné automobily být velmi luxusně vybavené. Vyspat
se můžete kdekoli na parkovišti při zajištění
určitého komfortu. Platit si můžete i celoroční stání v některém z českých kempů. U karavanů ovšem pozor. V mnoha zemích totiž
v rámci karavanů platí značná omezení. Jen
tak na parkovišti vás zaparkovat nenechají,
musíte pěkně na předem určené místo. Stání přitom nemusí být zrovna levnou záležitostí.
Cena nového obytného automobilu je okolo
milionu korun. Starší typy jsou samozřejmě
levnější. Karavan vás vyjde ještě levněji. Musíte k němu ovšem mít výkonné auto, které
karavan utáhne.

Bydlení v Jurtě
I když vám to možná přijde úsměvné,
i bydlení v jurtě patří k alternativám. Např.
v Mongolsku o tom vědí své. I v dnešní době
jde o poměrně obvyklý příbytek. Stavba
kompletní jurty i s podlahou trvá přibližně
2 až 4 dny. Věřte nebo ne, i u nás si ji můžete
koupit. Cena vás možná nemile překvapí (pro
podlahovou plochu od 20 metrů čtverečních až
po 70 metrů čtverečních si zaplatíte od 100 000
do 500 000 Kč).

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3RT

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3RU

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3RV

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E2QY

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4F7

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4F8

Byt, 3+kk, 86 m², tř. B
Byt, 3+kk, 72 m², tř. B
Byt, 2+kk, 34 m², tř. G
Byt, 3+1, 70 m², tř. G
Byt, 3+1, 82 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m²
Dumrealit.cz
Dumrealit.cz
BLANÍK REALITY s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
Duna House
MAXIMA REALITY, s.r.o.
tel.: 775 226 622
tel.: 775 226 622
tel.: 603 186 034
tel.: 601 587 147
tel.: 728 972 670
tel.: 226 257 929
2 145 000 Kč
2 150 000 Kč
2 400 000 Kč
2 490 000 Kč
2 580 000 Kč
2 699 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4F9

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FA

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3S5

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3S2

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4FB

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FC

Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 41 m²
Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
BIDLI reality, a.s.
Duna House
Reality Vodenka
Duna House
tel.: 603 214 144
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
tel.: 725 752 973
tel.: 773 654 888
tel.: 775 574 893
2 780 000 Kč
2 790 000 Kč
2 790 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FD

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SU

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FE

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3S4

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E2QV

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4FF

Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 3+1, 80 m²
Byt, 2+kk, 40 m²
Dumrealit.cz
Ponte reality s.r.o.
Broker Consulting a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Reality5
tel.: 602 813 315
tel.: 734 204 301
tel.: 800 100 164
tel.: 226 257 929
tel.: 226 257 929
tel.: 734 693 031
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 830 000 Kč
2 849 000 Kč
2 880 000 Kč

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E1EO

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E1YX

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FG

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4FH

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FI

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E1YY

Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 51 m², tř. D
Byt, 2+kk, 43 m², tř. D
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Reality 11
Duna House
HVB Real Estate s.r.o.
City Home Group, s.r.o.
I.E.T. Reality - Praha
Broker Consulting a.s.
tel.: 775 919 460
tel.: 730 591 913
tel.: 776 327 118
tel.: 606 093 093
tel.: 727 870 374
tel.: 800 100 164
2 888 000 Kč
2 890 000 Kč
2 890 000 Kč
2 890 000 Kč
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3SG

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4FJ

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SH

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1YZ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FK

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SO

Byt, 2+kk, 36 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m²
Byt, 2+kk, 34 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Byt, 2+kk, 31 m², tř. D
Byt, 2+kk, 35 m², tř. B
Ponte reality s.r.o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
BLANÍK REALITY s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
PSN
EVROPA RK PRAHA 1
tel.: 734 204 301
tel.: 226 257 929
tel.: 603 186 034
tel.: 800 775 577
tel.: 702 296 405
tel.: 608 141 859
2 900 000 Kč
2 912 000 Kč
2 920 000 Kč
2 930 000 Kč
2 943 000 Kč
2 945 000 Kč

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3SK

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4FL

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FM

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4FN

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FO

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SR

Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
RK Donna s.r.o.
tel.: 226 257 929
tel.: 734 204 301
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 775 077 771
2 970 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
2 999 000 Kč
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FP

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FQ

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E13F

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3T7

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FR

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4FS

Byt, 2+kk, 42 m², tř. F
Byt, 2+kk, 31 m², tř. D
Byt, 2+1, 54 m², tř. G
Byt, 2+kk, 36 m², tř. G
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1
PSN
I.E.T. Reality, s. r. o.
Fincentrum Reality s.r.o.
Broker Consulting a.s.
M&M reality holding a.s.
tel.: 605 810 888
tel.: 702 296 405
tel.: 727 884 968
tel.: 800 775 577
tel.: 800 100 164
tel.: 800 100 446
2 999 900 Kč
3 003 000 Kč
3 090 000 Kč
3 099 000 Kč
3 100 000 Kč
3 100 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4FT

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FU

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FV

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FX

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FY

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FZ

Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m²
Byt, 2+kk, 31 m², tř. G
Byt, 2+1, 40 m²
Byt, 2+kk, 43 m², tř. D
Byt, 2+kk, 31 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
CENTURY 21 Tandem
PSN
AGENA Reality s. r. o.
Dumrealit.cz
PSN
tel.: 800 100 446
tel.: 725 293 228
tel.: 737 046 901
tel.: 606 668 704
tel.: 734 898 648
tel.: 602 496 989
3 121 000 Kč
3 125 000 Kč
3 142 000 Kč
3 150 000 Kč
3 150 000 Kč
3 164 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4G1

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1ZG

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4G2

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3T2

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4G3

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3TN

Byt, 3+kk, 80 m², tř. G
Byt, 2+kk, 6 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+1, 62 m², tř. C
Byt, 2+kk, 45 m², tř. D
RSČS
Broker Consulting a.s.
AGENA Reality s. r. o.
EVROPA RK PRAHA 1
Dumrealit.cz
RE/MAX ANDĚL
tel.: 608 112 667
tel.: 800 100 164
tel.: 777 723 951
tel.: 778 453 302
tel.: 774 171 500
tel.: 608 512 503
3 190 000 Kč
3 190 000 Kč
3 250 000 Kč
3 250 000 Kč
3 276 000 Kč
3 290 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4G4

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E1FL

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3TG

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3T8

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4G5

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3TA

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. B
HVB Real Estate s.r.o.
PROFIT REALITY Ltd.
Aktivreality
CENTURY 21 - AZ Reality
KUZO Partners s.r.o.
Home 4 People
tel.: 776 327 118
tel.: 608 765 337
tel.: 603 759 534
tel.: 608 819 472
tel.: 733 715 252
tel.: 608 055 225
3 290 000 Kč
3 300 000 Kč
3 300 000 Kč
3 300 000 Kč
3 330 000 Kč
3 350 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4G6

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4G7

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4G8

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4G9

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4GA

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4GB

Byt, 3+kk, 67 m², tř. C
Byt, 3+1, 69 m², tř. G
Byt, 2+1, 52 m²
Byt, 3+1, 80 m², tř. G
Byt, 2+kk, 57 m², tř. C
Byt, 3+kk, 72 m²
Fincentrum Reality s.r.o.
Reality 11
BIDLI reality, a.s.
HVB Real Estate s.r.o.
BLANÍK REALITY s.r.o.
REALITY SECTOR s.r.o.
tel.: 800 775 577
tel.: 775 919 460
tel.: 774 110 007
tel.: 773 659 100
tel.: 603 872 485
tel.: 731 621 636
3 699 000 Kč
3 999 000 Kč
4 000 000 Kč
4 290 000 Kč
4 300 000 Kč
4 300 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4GC

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3UU

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4GD

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4GE

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4GF

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4GG

Byt, 3+1, 65 m²
Byt, 3+1, 73 m²
Byt, 3+1, 74 m², tř. C
Byt, 2+kk, 70 m²
Byt, 3+1, 75 m², tř. G
Byt, 2+1, 40 m², tř. G
CENTURY 21 Realitas
MV reality s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
Duna House
Broker Consulting a.s.
tel.: 776 555 000
tel.: 731 162 752
tel.: 800 775 577
tel.: 777 276 667
tel.: 777 789 911
tel.: 800 100 164
4 300 000 Kč
4 700 000 Kč
4 700 000 Kč
4 750 000 Kč
4 750 000 Kč
4 780 000 Kč
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REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

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

FREE
verze

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

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY

PRAHA 1: OSM LET
VÝZNAMNÝCH INVESTIC
MČ Praha 1 v uplynulých osmi
letech realizovala celou řadu
investičních projektů, z nichž
mnoho se týkalo budov a objektů. Významným projektem
byla výstavba mezigeneračního
domu v Samcově 3, kde z iniciativy radního Prahy 1 pro majetek Tomáše Macháčka (TOP 09)
vznikly první startovací byty pro
mladé. Tento dům je unikátní
tím, že se v něm také nacházejí byty v režimu pečovatelské
služby, kterou zajišťuje Středisko sociální péče Praha 1.
Součástí objektu jsou i garáže,
které umožňují pohodlné parkování. Tento projekt se Praze 1
skutečně povedl!
Vynikajícím investičním počinem byla rovněž citlivá rekonstrukce Werichovy vily, která
slouží veřejnosti a přináší odkaz
Jana Wericha a Osvobozeného
divadla.

Za zmínku stojí i grant na obnovu domovního fondu, díky ně-

muž mnoho stovek domů v Praze 1 doslova prokouklo.

V PRAZE 1 VOLTE

www.1000splnenych.cz
pro obĆany MȰ Praha 1

www.reality.praha1.cz

Severozápadní 1+kk
byt č. 145 / 29,2 m 2

Rodinný byt 3+kk
byt č. 152 / 116,5 m 2

2+kk s terasou
byt č. 111 / 64,7 m 2

Ihned k nastěhování
CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy
Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili prioritní požadavek na funkční
a elegantní prostor, který navíc obohatili technologickými prvky s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.
PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz
CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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zahájení: podzim 2016
dokončení: Vánoce 2018

Bydlení v parku

JEN 10 MINUT OD CENTRA

POSLE
DNÍ BY
TY
NA PRO
DEJ

Prodej 23 bytů a podzemních
garážových stání!

www.vila-mrstikova.cz
tel.: 224 943 105, 722 978 242

Investor

Prodává

