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OKAMŽITÉ
ZASTAVENÍ EXEKUCE

VYPLATÍME ZA VÁS

NA VAŠÍ NEMOVITOSTI
GARANTUJEME VÁM RYCHLÉ JEDNÁNÍ S PRÁVNÍ ZÁRUKOU

POSKYTUJEME BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

dražby, dluhy na nájmu, hypotéky,
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Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI

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

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

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

Okamžitá hotovost za Váš podíl.
Řešení i zadlužených nemovitostí.

Zavolejte nám k nezávazné konzultaci Vašeho případu!

SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY VYKUPUJEME 
A ZDARMA VYŘIZUJEME 

VEŠKERÉ PRÁVNÍ KROKY A ÚKONY.

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

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH

RD 4+KK 
JÍLKOVA, 
BRNO

Novostavba 
z roku 2006 
o vel. 4+kk 
a UP 196 m2. 
Řadový, cihlový, 
částečně 
podsklepený 
dům s vlastní 
studnou, se 
zimní zahradou 
a okrasnou 
zahradou  
o CP 313 m2.

G

Cena: 9 900 000  Kč
Tel.: 777 730 521

PENZION SVOJANOV

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

G

Cena: 10 900 000  Kč
Tel.: 777 555 920

RODINNÝ DŮM 
IVANOVICE
Sam. stojící částečně 
podsklepený dům 6+1 
s dvěma koupelnami, 
o CP 170 m2, zahradou 
s vlastní studnou 
a vzrostlými stromy 
nabízející soukromí. 
V roce 2008 byl celý 
dům rekonstruován 
a v roce 2014 byly 
provedeny stav. pravy 
v rámci rozšíření 
a zvětšení nemovitosti. 

G

Cena: 10 500 000  Kč
Tel.: 777 730 521

OV 3+1 
BLANSKO, 
PODLESÍ
Byt po  
rekonstrukci  
s CP 74m2 má  
3 sam. pokoje  
+ šatnu. 
Dům po  
revitalizaci  
s vlastní 
kotelnou  
pro vytápění.

G

Cena: 2 890 000  Kč
Tel.: 775 185 005
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Prohlídka nemovitosti: 
Zásadní věci, které byste si měli ohlídat!

Chystáte se na prohlídku vybraného bytu určeného ke koupi? 
Pak byste rozhodně neměli tuto návštěvu podcenit. 
Klidně si s sebou vezměte i odborníka!

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

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

REALITNÍ INZERCE 

AMBIENTEN VIP s.r.o.

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

Realitní kancelář 
Brněnský zvonec

Realitní kancelář 
Karel Gruber

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

SOVA reality s.r.o. 
realitní kancelář

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

CERE Invest Rosice s.r.o.

IMOS facility, a.s.

KALÁB - BS, s.r.o.

MIG s.r.o.

REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.

REKO a.s..

OSTATNÍ

HYPOASISTENT s.r.o.

SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

swREALKO s.r.o.
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Již 17 let vám přinášíme
komplexní přehled realitního trhu

   2 regionální vydání
 BRNO A JIŽNÍ MORAVA
 - náklad 32 000 ks, 400 distribučních míst
 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
 - náklad 35 000 ks, 500 distribučních míst

   3týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu
   Zaměření na luxusní umístění stojanů, především v interiérech
    Variabilita 20 druhů stojanů pro efektivní distribuci, 

přizpůsobení inzerce distribučnímu místu
   Využití systému čárových kódů při distribuci
   Nulová remitenda

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

REALCODE ČASOPIS REALCITY

Patří mezi nejsledovanější realitní portály 
pro profesionály v oblasti nemovitostí

   650 000 cílených návštěv měsíčně
    Až 50 000 nabídek nemovitostí denně + magazín 

s originálním obsahem (tématické a odborné články)
    Responzivní design, jednoduché vyhledávání, 

detailní statistiky zakázek
   Podpora všech exportních SW
    Propojení s médii www.denik.cz, www.dumazahrada.cz, 

www.automix.cz, sip.denik.cz a dalšími portály 
ve správě VLTAVA LABE MEDIA a.s.

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)

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

Byt 4+1
BRNO - KRÁLOVO POLE,ULICE ŠTEFÁNIKOVATřída G

www.realcity.cz/rc/E4UB

  6 990 000 Kč775 077 502
1066

G

Prodej bytu v OV 1+kk v 1. NP cihlového domu. CP 55 m2. Orientace do 
vnitrobloku - společné zahrady. Byt po kompletní rekonstrukci. Vhodné k 
bydlení/investici.

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

Byt 1+kk Byt 5+1
BRNO - KRÁLOVO POLE, ULICE ŠTEFÁNIKOVA BRNO-STŘED, ULICE ŠPITÁLKATřída G

www.realcity.cz/rc/E53G www.realcity.cz/rc/E4VC

  2 650 000 Kč   5 700 000 Kč775 077 502 775 077 502
995 00004

G G

Administrativní budova s kancelářskými a skladovými prostory po kompletní rekonstrukci a s parkováním na vlastním pozemku. CP pozemku 1 150 m2, ZP domu 300 m2, UP k pronájmu 533 m2. Objekt má celkem 5 nadzem-
ních podlaží, kde v každém podlaží se nachází kancelářské prostory s vlastním etážovým topením + dvě kanceláře a prostorná půda vhodná k vestavbě ve 4. a 5.NP. Objekt je napojen na všechny IS, původní stavba je z roku 
1903, kompletní rekonstrukce probíhala v letech 2005-1014, střecha i celý objekt je ve výborném technickém stavu.

Komerční objekt
ŽELEŠICE

www.realcity.cz/rc/E53F

  13 500 000 Kč775 077 502
1003

G

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

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

Byt 3+kk Byt 3+1
BRNO - STŘED, ULICE PELLICOVATřída G BRNO-STŘED, ULICE JANA UHRATřída G

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

  7 500 000 Kč   4 750 000 Kč775 077 502 775 077 502
1065 00006

G G

VČETNĚ GARÁŽOVÉHO STÁNÍ

Prodej velmi pěkně zrekonstruovaného bytu 1+kk vč. garážového stání 
před domem! Byt je situován v 6.NP/8 s novým výtahem a pěkným výhle- 
dem do kraje, CP 33 m2. 

Byt 1+kk
BRNO-LÍŠEŇ, ULICE JÍROVATřída G

www.realcity.cz/rc/E599

  2 500 000 Kč775 077 502
00015

G

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

poskytujeme naše služby zdarma!

www.realmix.cz

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

6
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K JEDNÁNÍ

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

Prodej RD 5+kk. CP pozemku 258 m2, OP domu vč. garáže 200 m2, dvůr 
50 m2. Obecní voda i vlastní studna, plyn. komb. kotel. Nová střecha, okna, 
fasáda, rozvody. 

Prodej posled. 3 stav. pozemků od 667-793 m2. V ceně IS, komunikace 
i veřejné osvětlení. IS již dokončeny a zkolaudovány. Cena včetně DPH! 
Neplatíte provizi RK! 

Dům Dům Pozemek
PRŠTICE, BRNO - VENKOVTřída B VALTICE, ULICE JOSEFSKÁTřída G SYROVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E4UG www.realcity.cz/rc/E4PL www.realcity.cz/rc/E53T

  4 950 000 Kč   3 600 000 Kč   3 872 Kč/m²775 077 502 775 077 502 775 077 502
1061 1000 468

B G

Prodej cihlové novostavby 3+kk s výtahem, kolaudace 2010. CP 74 m2 + 
terasa 10,5 m2 + balkon 1,5 m2. Dům má vlastní kotelnu. Nízké náklady. 
Klidná slepá ulice.

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

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

Byt 3+kk Byt 2+kk Dům
MODŘICE, ULICE PŘÍZŘENICKÁTřída C ŠLAPANICE, BRNĚNSKÁ POLETřída G BRNO-SLATINA, ULICE ZEMANOVATřída B

www.realcity.cz/rc/E53E www.realcity.cz/rc/E4UF www.realcity.cz/rc/E59A

  4 330 000 Kč   3 390 000 Kč   8 600 000 Kč775 077 502 775 077 502 775 077 502
00013 1069 1004

C G B

Prodej komerčního stavebního pozemku, CP 6 900 m2,  (cca) uliční šíře 
60 m, hloubka 115 m. Pozemek je územním plánem určený jako plocha 
pro výrobu a skladování.

Prodej pozemku CP 1 195 m2, obec Strachotín, okres Břeclav. Dle návrhu 
nového ÚP určeno pro rodinnou rekreaci. Předpokládané schválení 
návrhu na konci roku 2018.

Pozemek Pozemek
VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E59B www.realcity.cz/rc/E59C

  780 Kč/m²   828 Kč/m²775 077 502 775 077 502
00010 1027

Vše NEJ v roce 2019

Zde může 
být i vaše 

nemovitost!
Telefonní kontakt 

775 077 502

7
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... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Společnost REALITY 
MUZEJKA s.r.o. 
sídlí v centru Brna 
v historické Berglerově 
vile, mezi brňany 
známé pod názvem 
Muzejka podle kdysi 
slavné restaurace 
v přízemí. Jednatelka 
Olga Jarošová 
působí v realitách 
od roku 2006. Její 
spolupracovnice – 
realitní makléřky jsou 
samé ženy. „Nebyl to 
záměr, proti mužům nic 
nemáme,“ směje se. 
„Je ale pravdou, že ženy 
jsou při jednání s klienty 
více empatické, zajímají 
se upřímně o jejich 
pocity a potřeby. Netlačí 
na uzavření obchodu 
za každou cenu, pokud 
cítí od klientů nějaké 
pochybnosti. Spokojenost 
klientů je u nich vždy 
na prvním místě,“ dodává.

Podle čeho vybíráte témata?
Často se jedná o věci, se kterými jsme se ak-
tuálně v praxi setkali a museli je řešit. Nebo 
se na nás klienti obrátí s dotazem a nám při-
jde, že by mohla být odpověď zajímavá i pro 
ostatní. Někdy je téma zaměřeno více na stra-
nu majitelů nemovitostí, někdy zase naopak 
zaujme zájemce o koupi nebo pronájem ne-
movitosti. Vybere si každý. 

Pojďme tedy ke konkrétním  
příkladům témat
Koncem listopadu jsme řešili dilema, které 
trápí především dříve narozené majitele ne-
movitostí. Je lepší nemovitost darovat po-
tomkům ještě za svého života nebo ji nechat 
projít dědickým řízením? Odpověď není uni-
verzální pro všechny, snažili jsme se tedy vy-
světlit hlavně možná pro a proti,aby se čtenář 
mohl sám rozhodnout podle vlastní situace.

To je zajímavé.  
A nějaké téma pro kupující?
V prosincovém článku jsme se zaměřili 
na srovnání družstevních bytů a bytů ve vlast-
nictví. Mnoho kupujících netuší, jaké jsou 
v těchto druzích vlastnictví rozdíly. Z toho 
pak mohou vzniknout nepříjemné situace, 

např. když si vyberou družstevní byt a násled-
ně zjistí, že ho nemohou financovat hypo-
téčním úvěrem. Proto jsme článek pojali jako 
praktický přehled nejdůležitějších rozdílů.

A nějaké téma související s nájmem?
Tomuto tématu se věnuje nejnovější článek, 
který jsme uveřejnili 7. ledna. Jde v něm o ne-
příjemnou situaci, kdy nájem skončil, ale ná-
jemník se odmítá vystěhovat. Řešíme, jak má 
pronajímatel správně postupovat v souladu se 
zákonem,aby se sám nedostal do potíží. Ale 
hlavně se snažíme pronajímatelům poradit, 
jak takovým potížím s nájemníky předejít.

Jaké jsou reakce na články?
Velmi pozitivní. Často se stane, že k nám 
zavolá neznámý člověk s tím,že našel článek 
na internetu a že by se chtěl ještě na něco 
k tématu zeptat. Těší nás, že můžeme takto 
využít znalosti získané v praxi a že nás klienti 
vnímají jako odborníky v oboru. 

A pokud čtenáři chtějí  
vaše články také sledovat? 
Stačí, když nás budou kontaktovat na 
brno@realitymuzejka.cz a my jim vždy po  
uveřejnění článku zašleme upozornění.

Kde lidé hledají informace?  
Na internetu. A tak jim jdeme naproti
„ Internet je první místo,kde dnes lidé hledají informace. Snažíme se proto,aby na na-
šich webových stránkách informace našli a aby se k nám jako odborníkům na reality 
pro rady vraceli“, říká jednatelka REALITY MUZEJKA s.r.o. Olga Jarošová. „ Každý 
třetí týden najdou na webu nový článek ze světa nemovitostí. Registrovaným klientům 
přijde vždy upozornění do emailu a dozví se o něm i naši fanoušci na sociálních sítích 
Facebook a Instagram“.

Olga Jarošová
jednatelka společnosti

REALITY  
MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15 
602 00  Brno

tel.:  +420 604 232 218 
 +420 541 233 462

brno@realitymuzejka.cz 
www.realitymuzejka.cz
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 Prodej přízemního domu 4+kk, ZP 
129 m2, pozemek 889 m2, zahájení 
stavby na jaře, klidné místo 

 Prodej polořadového přízemního 
RD 4+kk po kompletní rekonstruk-
ci, pozemek 371 m2,vč. kuch.linky 

 Prodej posledních pěti garážových 
stání v novostavbě v Černých 
Polích, 5 minut od centra Brna 

 Dům  Dům  Garáž 
  HRADČANY    ZAKŘANY    BRNO - ČERNÁ POLE 

www.realcity.cz/rc/E1XC www.realcity.cz/rc/E4GT www.realcity.cz/rc/E4U4

 4 790 000 Kč  4 490 000 Kč  Informace v RK  777 645 193    604 688 978    775 620 237   
 000714  000777  000784 

Prodej řadového RD 3+1 s menším 
pozemkem, po částečných rekon-
strukcích, cena vč. provize  

 Dům 
BRNO 

4 725 000 Kč777 645 193
 000784 

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

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

G B

G

G

Hledáme 
ke koupi

stavební pozemek 
vhodný na stavbu 
rodinného domu 

v Ořechově 
a blízkém okolí.

T: 604 232 218

Hledáme 
k pronájmu 

v Brně prostory 
cca 100 m2 pro obchod 

s vínem a vinotéku. 
Podmínkou 

frekventované místo 
a možnost parkování.

T: 604 232 218

OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
HOTOVOST DO 24 HOD

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

VYPLATÍME ZA VÁS !!!
Exekuce, dluhy, zástavy, dražby,  

najdeme Vám nové bydlení.
100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ 

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE
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Zájem o hypotéky pomalu klesá 
Důvodem jsou nejen vysoké úrokové sazby

Srovnatelně intenzivní 
zvyšování úrokových 
sazeb se odehrálo 
naposledy na jaře roku 
1996. Pro informaci 
od sazeb centrální 
banky se odvíjejí úroky 
bankovních vkladů 
a úvěrů. Podnikům 
vyšší úroky přinášejí 
dražší úvěry na investice 
a provoz, domácnostem 
zase dražší půjčky 
na bydlení. 

Sazby porostou 
i příští rok
„Nárůst sazeb v závěru 
roku 2018 je reakcí zejména 
na oslabení koruny,“ 
vysvětloval na zasedání 
bankovní rady ČNB 
guvernér Jiří Rusnok. 
Následná přibližná 
stabilita sazeb v průběhu 
příštího roku je podle něj 
důsledkem toho, že by 
se koruna měla zpevnit. 
Domácí sazby by však 
měly postupně růst kvůli 
rizikům slabšího kurzu 
dál. Rusnok také upozornil 
na faktory globální 
nejistoty na trzích, což 
může vést právě ke slabší 
koruně. To by samozřejmě 
nevylučovalo případně 
i další zvýšení úrokových 
sazeb, a to v krátkém 
časovém horizontu. 
Podle finančních expertů 
jsou v kontextu vývoje 
tuzemské ekonomiky 
současné kroky ČNB 
ve směru „utahování 
měnové politiky” na místě.

Jak jsme vás informovali, Česká národní banka 
začala v druhé polovině loňského roku regulo-
vat přístup k hypotečním úvěrům. A tak není 
divu, že řada zájemců spěchala s vyřízením 
hypotéky před datem platnosti nových pravi-
del. Ta vstoupila v platnost od 1. 10. 2018. 
Čísla z konce roku byla tedy ještě naopak re-
kordní. Lidé se snažili sjednat hypoteční úvěry 
ještě za starých podmínek. Nyní však zájem 
o hypotéky postupně klesá, což se dalo čekat.

První pokles už během listopadu
Vliv předeslaných zásahů ČNB do hypoteč-
ního trhu, které nakonec byly realizovány, 
se projevil naplno. Už během listopadu byl 
pokles zájmu o hypotéky velmi patrný. Úvě-
ry si sjednalo o téměř dva tisíce klientů méně 
než v říjnu. To vyplynulo z dat ukazatele Fin-
centrum Hypoindex. Dalším faktem, který 
statistiky přinesly, je celkovém zdražení hypo-
tečních úvěrů. A to ne zrovna zanedbatelně. 
Průměrná úroková sazba u hypoték v na kon-
ci loňského roku vzrostla na 2,78 procenta. 
Na takové úrovni byly úroky byly naposledy 
v červnu 2014.

Dopad na realitní trh
Výrazný pokles zájemců o hypotéku může mít 
podle odborníků dopad také na trh s nemo-

vitostmi. Důvod je zřejmý. Celou polovinu 
zájemců o novostavby tvoří lidé, kteří finan-
cují svůj nákup právě s pomocí hypotečního 
úvěru. Tento stav je dlouhodobý. I s tímto se 
dopředu kalkulovalo, neboť banky předem 
varovaly, že zpřísněná pravidla pro posuzová-
ní bonity klientů znemožní získat hypoteční 
úvěr pětině až čtvrtině žadatelů. A výsledná 
data z konce roku jsou toho důkazem.

Na hypotéku už člověk  
s průměrným platem nedosáhne
Někteří odborníci se oficiálně vyjádřili k to-
muto stavu a poukázali na to, že centrální 
bankéři těmito razantními zásahy do hypoteč-
ního trhu chtěli bojovat s imaginární bublinou 
na realitním trhu. To se ovšem nepodařilo. 
Naopak se stalo to, že střední třída byla odstři-
žena od vlastního bydlení. Na hypoteční úvěr 
totiž nově člověk s průměrným platem ne-
dosáhne. Podobně úvěr nedostanou ani lidé, 
kteří nastupují do svého prvního zaměstnání. 
Tito lidé budou muset do podnájmu. Ten 
je vyjde stejně, jako kdyby spláceli hypoteč-
ní úvěr, jen peníze neinvestují do vlastního. 
ČNB tak podle odborníků paradoxně nahrála 
investorům, kterým rostoucí nájmy jejich in-
vestici zhodnotí dříve.

A je to tu! Tvrdý dopad regulací, se kterými přišla Česká národní banka, k tomu 
zvýšení úrokových sazeb a zhoršená dostupnost hypotečních úvěrů obecně, útočí 
na realitní trh. Promítlo se to ve statistických číslech, která uvedlo Fincentrum Hy-
poindex. Všechno se dalo čekat. Jak to tedy na realitním trhu nyní vypadá? Jaká jsou 
reálná čísla? 
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REALCITY 1/2019

Nabízíme k  prodeji výjimečný samostatně stojící 
dům v  Ostopovicích s  nádherným výhledem 
na  ul. Vinohradská. Celková plocha pozemku je 
1 201 m2. Zastavěná plocha vč. krytého bazénu 
je 290 m2, v 1. NP jsou dvě velké garáže, tech. 
zázemí, 2x skladové a úložné prostory, společenská 
místnost a prostory na saunu, whirpool atd. a vstup 
do domu. 1. NP je propojeno s krytým bazénem 8 x 
4 m, hloubka 2,5 m. 2. NP je 4+kk + terasa. Dům je 
ve stavu započaté rekonstrukce. V domě proběhly 
přípravné práce. Dům lze bez problému přestavět. 
Více info v RK.

POPTÁVÁME     PRO PRODÁVAJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA

CENA: 8 900 000 KČ + PROVIZE RK, TEL.: 606 185 325

RD OSTOPOVICE
G

GEISLEROVA 1, 615 00 BRNO ŽIDENICE 777 670 967, 608 770 967 | WWW.RKGRUBER.CZ
JIŽ OD ROKU 1996 
JSME TU PRO VÁS

CHCETE DOSTAT VÍC 
ZA VÁŠ DŮM ČI BYT?
+420 608 770 967

RD NEBO POZEMEK CCA 2 000 m2  
BRNO-VENKOV, VYSOČINA.

CELOROČNĚ OBYVATELNOU  
CHATU, BRNO-VENKOV.

NEBYTOVÝ PROSTOR KE KOUPI  
VHODNÝ NA VEČERKU.

BYT DB/OV 3+1 BOHUNICE.RD  
ŽIDLOCHOVICE A OKOLÍ!

RD 3+1/4KK OKR. ZNOJMO,  
I PŘED REKONSTRUKCÍ.

BYTY K PRONÁJMU V BRNĚ  
A OKOLÍ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ.
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Povinnosti pronajímatele
Jednou ze základních povinností pronají-
matele je udržovat byt ve stavu způsobilém 
k užívání. Pronajímatel tedy musí zabezpečit, 
že byt splňuje veškeré požadavky k bydlení, 
tedy že zejména naplňuje příslušné hygienic-
ké standardy, funguje zde vytápění a je zajiš-
těn základní komfort potřebný pro bydlení. 
Pronajímatel je dále povinen udržovat byt 
v takovém technickém stavu, v jakém se na-
cházel na počátku nájemního vztahu, případ-
ně jaký byl dohodnutý smluvními stranami 
v nájemní smlouvě. Pokud nájemce zjistí zá-
vadu, je jeho povinností ji pronajímateli bez 
zbytečného odkladu oznámit. Pronajímatel 
pak v přiměřené době musí sjednat nápravu, 
přičemž pokud tak neučiní, má nájemce ná-
rok na kompenzaci, a to dle závažnosti záva-
dy, případně délky jejího trvání. V prvé řadě 
může nájemce požadovat slevu na nájem-
ném za období trvání závady, nebo nájemce 
provede opravu sám na své náklady a úhra-
du těchto vynaložených nákladů následně 

může požadovat po pronajímateli. Pokud zá-
vada zásadním způsobem ztěžuje nebo zcela 
znemožňuje užívání bytu, má nájemce právo 
na úplné prominutí nájemného za dobu tr-
vání závady, případně může nájemní vztah 
vypovědět, a to bez výpovědní doby. 

Běžná údržba bytu
Povinností pronajímatele ze zákona naopak 
není zajišťovat běžnou údržbu bytu a jeho 
drobné opravy, když tato povinnost jde k tíži 
nájemce. Co se rozumí pojmy „běžná údrž-
ba“ a „drobné opravy“ blíže definuje Nařízení 
vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běž-
ná údržba a drobné úpravy související s užívá-
ním bytu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jako „Nařízení“), které provádí a upřes-
ňuje ustanovení občanského zákoníku. Dle 
tohoto předpisu mezi běžnou údržbu spadá 
udržování a čištění bytu, a to včetně jeho zaří-
zení a vybavení (tedy běžný úklid domácnos-
ti) a udržování zařízení v bytě ve funkčním 
stavu. Mezi běžnou údržbu však také spadají 
činnosti, které jistě řada lidí zcela „běžně“  

Údržba a drobné opravy bytu  
Jaké jsou povinnosti pronajímatele a nájemce? 

Každý, kdo užívá bytovou jednotku na základě nájemního vztahu, se čas od času 
dostane do situace, kdy je v jím užívaném bytě potřeba provést drobnou opravu či 
zajistit revizi nebo údržbu některého ze zařízení v bytě. Které z prací musí na svůj 
náklad zabezpečit nájemce a co je naopak povinností pronajímatele bytu? 
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Kompletní seznam 
drobných oprav je 
upraven v § 4 a § 5 
Nařízení a zahrnuje:
•  opravy jednotlivých 

vrchních částí podlah, 
podlahových krytin 
a výměny prahů a lišt;

•  opravy jednotlivých 
částí dveří a oken 
a jejich součástí, 
kování, klik, zámků 
včetně elektronického 
otevírání vstupních 
dveří bytu a opravy 
kování, klik, rolet 
a žaluzií u oken 
zasahujících 
do vnitřního prostoru 
bytu;

•  opravy a výměny 
elektrických 
koncových zařízení 
a rozvodných zařízení 
(zejména vypínačů, 
zásuvek, jističů, 
zvonků, domácích 
telefonů, zásuvek 
rozvodů datových 
sítí, výměny zdrojů 
světla v osvětlovacích 
tělesech);

•  výměny uzavíracích 
ventilů u rozvodu 
plynu s výjimkou 
hlavního uzávěru pro 
byt;

•  opravy a certifikace 
bytových měřidel, 
opravy hlásičů požáru 
a hlásičů kouře, opravy 
regulátorů teploty;

•  opravy sanity, 
armatur, kuchyňských 
sporáků, pečicích trub, 
vařičů, infrazářičů, 

Zatímco běžnou údržbu 
bytu je nájemce povinen 
provádět v plné míře 
bez ohledu na finanční 
náročnost, drobné 
opravy jsou omezeny 
částkou určenou dle 
podlahové plochy bytu 
na jednotlivý kalendářní 
rok. Pokud nutné opravy 
přesáhnou tento roční 
finanční limit, musí je 
provést a financovat vždy 
pronajímatel. 



kuchyňských 
linek, vestavěných 
a přistavěných skříní 
a výměny jejích 
drobných součástí;

•  opravy kamen 
na pevná paliva, plyn 
a elektřinu, kouřovodů, 
kotlů etážového 
topení na elektřinu, 
kapalná a plynná 
paliva a výměny jejích 
drobných součástí;

•  další opravy bytu 
a jeho vybavení 
a výměny jednotlivých 
předmětů nebo jejich 
součástí, které nejsou 
uvedeny výše, jestliže 
náklad na jednu opravu 
nepřesáhne částku 
1 000 Kč.

neprovádí, jako je malování a oprava omí-
tek, tapetování, čištění podlahových krytin, 
čištění zanesených odpadů až ke svislým roz-
vodům nebo prohlídky a čištění sanitárního 
vybavení, kuchyňského vybavení včetně spo-
třebičů a vestavěného nábytku. 

Drobné opravy 
Nájemce je povinen v bytě taktéž provádět 
drobné opravy, přičemž, co se rozumí drob-
nou opravou, je defi nováno buďto věcně, 
nebo výší nákladů vynaložených na opravu. 
Za drobné opravy se vždy považují opravy 
podlah, krytin, dveří či oken nebo jejich sou-
částí, opravy elektrických koncových zařízení, 
sanity a armatur nebo kamen a kotlů, přičemž 
podrobnější věcné vymezení lze nalézt v § 4 
Nařízení. Za drobnou opravu se nepovažují 
opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení. 

Dále jsou za drobné opravy považovány veš-
keré další opravy bytu a jeho vybavení, pokud 
náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 
1 000 Kč (přičemž provádí-li se na téže věci 
několik oprav, které spolu souvisejí a časově 
navazují, náklady se sčítají). Do této částky se 
nezapočítávají náklady na dopravu či jiné ná-
klady s opravou související. 

Roční limit drobných oprav 
Rozsah drobných oprav, které je nájemce po-
vinen provést, je však limitován částkou rov-
nající se 100 Kč/m2 podlahové plochy pro-
najatého bytu za kalendářní rok. Pokud má 
tedy nájemce v nájmu byt o podlahové ploše 
45 m2, pak je povinen hradit v jednom kalen-
dářním roce drobné opravy pouze do celkové 
částky 4 500 Kč. Pokud nutné opravy v bytě 

tuto částku překročí, další opravy se (bez 
ohledu na jejich charakter) za drobné opravy 
nepovažují a jejich zajištění je tak povinností 
pronajímatele. 

Úpravou povinností v nájemní smlouvě 
předejdete sporům
Výše uvedená zákonná pravidla týkající se 
hrazení nákladů na údržbu a opravy samo-
zřejmě mohou být v nájemní smlouvě mezi 
smluvními stranami upravena odlišně či pří-
padně detailněji konkretizována, v takovém 
případě má dohoda smluvních stran před 
zákonnou úpravou přednost. V praxi však 
tato problematika bývá ve smlouvách často 
opomíjena, případně je zde pouze stručně 
odkázáno na samotné Nařízení. Sporným 
se poté typicky může ukázat například po-
žadavek na vymalování bytu, když malování 
spadá pod běžnou údržbu bytu, ke které je 
zavázán nájemce, z právní úpravy však nijak 
nevyplývá, jak často mají být bytové prosto-
ry vymalovány. Je tedy povinností nájemce 
při ukončení nájmu pronajatý byt komplet-
ně vymalovat, přestože nájem trval pouhých 
pár měsíců? Konkrétnější úpravou v nájemní 
smlouvě tak lze předejít budoucím sporům 
a přehnaným požadavkům některé ze smluv-
ních stran, a lze ji proto pouze doporučit.

Zdroje
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení 
pojmů běžná údržba a drobné opravy souvi-
sející s užíváním bytu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRONÁJMY

BRNO-LESNÁ, HALASOVO NÁM.
Třída G

www.realcity.cz/rc/E59G
Pronájem bytu 1+kk v 8. NP s výtahem, CP 26 m². Byt
je po kompletní a vkusné rekonstrukci-pěkná zděná
koupelna se sprchovým koutem aWC, plast. okna vč.
žaluzií.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

7 200 Kč/měs.

ŽEBĚTÍN, ULICE RÍŠOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E53I
Pronájemnovostavby bytu 1+kk v Žebětíně, ul.Ríšova,
CP 42 m², 2.NP, kompletně zařízeno nábytkem i spo-
třebiči vč.TV, pračky, sprchový kout. Cena vč. energií.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

8 900 Kč/měs.

BRNO-BYSTRC, ULICE WOLLMANOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E59E
Pronájem pěkného bytu 1+1,. CP bytu 34 m² + balkon.
Byt je po kompletní a vkusné rekonstrukci a je kom-
pletně zařízený nábytkem i spotřebiči (pouze bez po-
stele).
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 900 Kč/měs.

BRNO-STŘED, ULICE ÚVOZ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E59F
Pronájem nově zrekonstruovaného cihlového bytu
1+1 na ul. Úvoz orientovaný do klidného vnitrobloku
v centru Brna. CP bytu 35 m², 4.NP/6 s novým výta-
hem.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

10 500 Kč/měs.

BRNO-STŘED, UL. MILADY HORÁKOVÉ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E53H
Pronájem velmi pěkné novostavby (kolaudace
11/2018) bytu o velikosti 1+kk s garážovým stáním v
domě ve vyhledávané lokalitě a v těsné blízkosti
centra města.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

12 000 Kč/měs.

k vybrané nabídce z časopisu?
CHCETE VÍCE INFORMACÍ

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


... pak již jen 

spokojeně bydlete!


... hned získejte více 
informací a zdarma 

kontaktujte prodejce ...


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



BRNO-LESNÁ, ULICE MAJDALENKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E59D
Pronájem velmi pěkné a kompletně zařízené no-
vostavby bytu 2+kk s garážovým stáním v domě ve
vyhledávané a klidné lokalitě ul. Majdalenky - by-
tový dům Orion.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

14 500 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BRNO
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4U4
Prodej posledních 5 garážových stání v suterénu
bytového domu REZIDENCE SLEPÁ.Vjezd do ga-
ráže přes sekční garážová vrata na dálkové ovlá-
dání.5 minut do centra
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 775 620 237

informace v RK

BYT 1+KK, 34 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E52V
Forest Home - unikátní projekt zdravého bydlení
u Brněnské přehrady s kvalitní dostupností MHD.
Byt je prosvětlený a má výhled do zeleně okolního
lesa.
www.bytyvprirode.cz tel.: 777 259 000

1 990 000 Kč

OV 1+1 BULHARSKÁ, BRNO - KR. POLE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4YR
Byt s věcným břemenem doživotního bydlení seni-
orky o výměře 29,26 m² ve 3.NP cihlového byto-
vého domu bez výtahu. V bytě jsou plast. okna, k
vytápění vafky.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 185 005
1 990 000 Kč

BYT 2+KK, 40 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4KH
Forest Home - unikátní projekt zdravého bydlení
u Brněnské přehrady s kvalitní dostupností MHD.
Byt je prosvětlený a má výhled do zeleně okolního
lesa.
www.bytyvprirode.cz tel.: 777 259 000

2 499 000 Kč

BRNO-LÍŠEŇ, JÍROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E599
Prodej velmi pěkně zrekonstruovaného bytu 1+kk
vč. garážového stání před domem! Byt je situován
v 6.NP/8 s novým výtahem a pěkným výhledem do
kraje, CP 33 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

2 500 000 Kč
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TEXTOVÁ INZERCE

VÝHODNÝ BYT K INVESTICI, NA
PRONÁJEM

Třída C
www.realcity.cz/rc/E4L9

Byt 2+1, 62 m² výhodný pro investici na pronájem
vzhledem k umístění v komplexu s recepcí, prádel-
nou, posilovnou, kolárnou a klidným dvorem s ven-
kovním krbem.
www.bytycejl.cz tel.: 777 259 000

3 699 000 Kč

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!

OV 2,5+1 TUČKOVA, BRNO
Třída D

www.realcity.cz/rc/E5AZ
Byt o CP 67 m² po kompletní rek., koupelna s ro-
hovou vanou, samostatné WC. Byt se nachází ve
zvýš. přízemí. K bytu náleží sklep 6,4 m². Dům po
revitalizaci.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
3 790 000 Kč

RD 4+KK JÍLKOVA, BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5BM
Novostavba z roku 2006 o vel. 4+kk a UP 196
m². Řadový, cihlový, částečně podsklepený dům s
vlastní studnou, se zimní zahradou a okrasnou za-
hradou o CP 313 m².
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
9 900 000 Kč

RD 6+1 IVANOVICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5BN
Sam. stojící částečně podsklepený dům o CP 170
m² se 2 koupelnami a zahradou s vl. studnou. Dům
rekonstruován a provedeny úpravy v rámci rozší-
ření nemovitosti.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
10 500 000 Kč

BRNO - VENKOV

ZAKŘANY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4GT
Prodej prostorného RD 4+kk, 25 km od Brna v obci
Zakřany. Dům prošel celkovou rekonstrukcí včetně
nové střechy a střešního věnce. Parkování v před-
zahrádce
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 688 978

4 490 000 Kč

HRADČANY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E1XC
Prodej přízemního RD typu bungalov o dispozici
4+kk v rámci výstavby dvou domů na klidnémmístě
v obci Hradčany, zahájení na jaře,volný už jen je-
den dům
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

4 790 000 Kč

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI
NAJDETE!

BLANSKO

CHATA 3+KK JEDOVNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5BO
CP 50 m², v přízemí koupelna s WC, kuch. kout,
obývací část a pokoj. V patře 2 pokoje. Napojena
na ob. vodovod a odpad, část. podsklepená, vytá-
pění kamny na TP.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
850 000 Kč

OV 3+1 BLANSKO, PODLESÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E59K
Byt po rekonstrukci s CP 74 m² má 3 samostatné
pokoje + šatnu. Dům po revitalizaci s vlastní kotel-
nou pro vytápění.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 185 005
2 890 000 Kč

OSTATNÍ ČR

UJČOV-HORNÍ ČEPÍ, OKR ŽĎÁR N.
SÁZAVOU

Třída G
www.realcity.cz/rc/E2YG

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

650 000 Kč

POZEMKY

VYSOKÉ POPOVICE, OKRES BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/E4UH

Prodej komerčního stavebního pozemku, CP 6900
m². Uliční šíře 60m, hloubka 115m. Pozemek je územ-
ním plánem určený jako plocha pro výrobu a sklado-
vání. K jednání!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

780 Kč/m²

KOMERCE

BRNO
Třída A

www.realcity.cz/rc/DZV1
Zakládá si vaše firma na vstřícném chování k život-
nímu prostředí ? Hledáte pronájem kanceláří s níz-
kými náklady, dobrým spojením do centra i na dál-
niční síť ?
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

2 480 Kč/m²/rok

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

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

19 200 Kč/měs.

BRNO - MALOMĚŘICE, UL. SELSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PJ
Pronájem kancel. prostor/sídla firmy, novostavba
RD, 2 podlaží. Na hl.ulici, kanceláře+showroom, po
úpravách i např. prodejna v 1.NP + kancel. prostory
ve 2.NP.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

50 000 Kč/měs.

PENZION SVOJANOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E59J
V turisticky vyhledávaném prostředí pomezí Vyso-
činy s velkým poz. 14 177 m², kapacita 54 lůžek a 13
přistýlek, hl. budova, turistická budova, parkoviště,
bazén.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 555 920
10 900 000 Kč

POPTÁVKA

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT
NEMOVITOST?

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

tel.: 800 536 536
informace v RK

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

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

dohodou

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E553

následující nemovitosti: 1+1 Brno-střed, 1+1 Brno-
Lesná, 2+1 a 3+1 Brno-Bystrc.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E554

RD v Brně s menší zahrádkou (min. 4+kk) v dosahu
MHD do 10 mil. Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK
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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.

Jaký je hypoteční výhled na letošní rok? Přes-
tože se zvyšování úrokových sazeb v polovi-
ně prosince zastavilo, dá se v následujících 
měsících čekat opět zdražování. „I když  letos 
nečekáme  tak  velkou  aktivitu  centrální  banky, 
podle analytiků by měla zvedat sazby pouze dva-
krát, úroky hypotečních úvěrů určitě ještě porostou. 
Zdražování by ale nemělo být tak intenzivní jako 
v  posledním  čtvrtletí,  intervaly  mezi  zvyšováním 
sazeb by měly být delší než v loňském roce. Klien-
ti  se však budou muset  smířit  s úroky mezi  třemi 
a třemi a půl procenty, a tím pádem i vyšší měsíční 
splátkou,“ předpovídá Pavel Bultas ze společ-
nosti HYPOASISTENT. 

I tak však zůstanou hypotéky nejvýhodněj-
ším úvěrem. Pokud by se podle předpovědí 
odborníků dostala reposazba České národní 
banky během roku 2019 na 2,5 % (nyní je 
1,75 %), dosáhne úrovně z roku 2008. A při-
tom právě v tomto roce přesahovala  průměr-
ná úroková sazba hypoték podle Fincentrum 
Hypoindexu hodnotu 5,6 %. 

„Na  taková  procenta  se  zcela  jistě  nedostaneme. 
Jednak  je nyní daleko větší konkurence mezi ban-
kami  než  před  deseti  lety  a  za  druhé  je  na  trhu 
přebytek  korun,  který  růst  úroků  hypoték  zrovna 
nepodporuje,“ doplňuje Pavel Bultas.

Co čeká hypotéky   
v roce 2019?

Loňský rok hypotékám příliš nepřál. Česká národní banka pětkrát zvýšila základní 
úrokové sazby, logicky pak zareagovaly hypoteční banky zdražováním. Dvoupro-
centní úroková hranice se definitivně stala minulostí, navíc se přidala další zpřís-
nění a omezení v poskytování hypoték, což nadělalo těžkou hlavu spoustě zájem-
ců o pořízení vlastního bydlení na úvěr. Přesto přese všechno patří hypotéky stále 
k nejlevnějším úvěrům na českém trhu. 
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Pokud by se podle předpovědí 
odborníků dostala reposazba 
České národní banky během 
roku 2019 na 2,5 % (nyní 
je 1,75 %), dosáhne úrovně 
z roku 2008. A přitom právě 
v tomto roce přesahovala  
průměrná úroková sazba 
hypoték podle Fincentrum 
Hypoindexu hodnotu 5,6 %.

Končí vám letos fixace? Nečekejte  
na nabídku banky
V roce 2019 čeká refinancování přibližně 70 
tisíc klientů. I jich se dotkne zdražení. U nej-
oblíbenější  a nejčastější  pětileté fixace by  to 
však  nemuselo  být  příliš  znatelné.  „V lednu 
roku 2014 byla průměrná úroková sazba hypoték 
3,08 %, nyní ještě tříprocentní hranici nepřekroči-
la. Což však nemusí brzy platit. Pokud se naplní 
předpovědi, koncem roku 2019 se vyšplhá průměr-
ná sazba minimálně na 3,5 %. Jestli bude klient 
čekat až na konec fixace a nabídku své banky, bude 
se muset smířit s měsíční splátkou vyšší o několik 
stokorun. Zdražení se však může vyhnout, když 
se o refinancování začne zajímat již nyní a pojistí 
si tak zatím příznivou sazbu. Banky většinou po-
drží stávající sazbu 12 měsíců,“  říká Pavel Bul-
tas  a  dodává,  že  zkušený  hypoteční  makléř 
pomůže  zdarma  s  výběrem  vhodné  banky, 
a ušetří tak klientovi spoustu času s vyřizová-
ním. 

Hůře na tom budou ti, kterým letos končí fi-
xace tříletá. Začátkem roku 2016 byla průměr-
ná úroková  sazba hypoték 2,06 %, což  je  již 
přibližně o jeden procentní bod méně, než je 
hodnota, na jakou mohou klienti dosáhnout 
počátkem letošního roku. „V takovém případě 
mohou klienti očekávat měsíční splátku zhruba 
o tisícovku vyšší, než jakou spláceli doposud. To 
ale platí pro případ, že se na refixaci připraví co 
nejdříve. Kdo bude váhat a čekat na nabídku ban-

ky, například až v druhé polovině roku, může se 
stát, že bude mu splátka vyroste o další stokoruny 
měsíčně,“ připomíná Pavel Bultas. 

Přísnější podmínky se týkají  
refinancování jen někdy
Od  října  loňského  roku  platí  další  doporu-
čení ČNB, které omezuje poskytování hypo-
ték.  Pro připomenutí,  celkový dluh žadatele 
nesmí  překročit  devítinásobek  jeho  ročního 
čistého příjmu (ukazatel DTI) a zároveň sou-
čet všech měsíčních  splátek úvěrů může být 
maximálně 45 % klientova čistého měsíčního 
příjmu  (ukazatel  DSTI).  Původně  se  změny 
měly týkat pouze nových hypoték, když však 
začala omezení platit,  vypukla panika,  že  se 
dotknou i refinancovaných hypotečních úvě-
rů.  Kvůli  nejasnostem  vydala  ČNB  zprávu, 
kde  vysvětluje,  že  refinancování  se  omezení 
týká pouze v případě,  kdy dojde k navýšení 
půjčky. Podle slov mluvčí centrální banky by 
banky  ve  svém  vlastním  zájmu  a  v  souladu 
se zásadami obezřetného řízení rizik měly při 
refinancování hypotéky vždy vyhodnotit, zda 
pro  ně  v  mezidobí  nedošlo  k  nepříznivým 
změnám, které zvyšují  rizikovost úvěru.  Jed-
ná se například o podstatné snížení hodnoty 
zastavované  nemovitosti,  znatelné  zvýšení 
zadluženosti  žadatele  nebo  výrazné  snížení 
jeho příjmů.  
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Zdroj: 

HYPOASISTENT s.r.o.
Polyfunkční dům 
Felicidad  
Křenová 504/53 
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz
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BRNO
www.realcity.cz/rc/E5A1

Byt, 2+kk, 62 m², tř. B
MIG s.r.o.

tel.: 800 644 644
Informace v RK

PODMYČE
www.realcity.cz/rc/E5A3

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5A2

Byt, 2+1, 70 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
informace v RK

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E4QA

Byt, 2+1, 434 m², tř. C
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 150 000 Kč

VELKÉ OPATOVICE
www.realcity.cz/rc/E4Q7

Byt, 2+1, 58 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
850 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E3XY

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

tel.: 774 145 692
1 250 000 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/E5A4

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 250 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E4JY

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 450 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E2IQ

Byt, 2+1, 55 m², tř. B
RK STING

tel.: 800 103 010
1 350 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E5A5

Byt, 2+1, 45 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 550 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E4QF

Byt, 2+1, 55 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 390 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4K4

Byt, 2+1, 20 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 645 164
1 750 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E2J3

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

tel.: 800 100 164
1 790 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5A7

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
2 100 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E4QP

Byt, 2+1, 52 m²
C21 Reality Macocha

tel.: 777 857 739
1 950 000 Kč

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E5A8

Byt, 2+1, 54 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 139 000 Kč

ŠLAPANICE
www.realcity.cz/rc/E5A6

Byt, 2+kk, 59 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 544
1 957 649 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5A9

Byt, 2+1, 56 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 777 729 415
2 150 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5AA

Byt, 2+1, 56 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 150 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E5AD

Byt, 2+1, 64 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 200 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E5AB

Byt, 2+kk, 57 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 072
2 190 000 Kč

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E4QS

Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
REALFORUS a.s.

tel.: 724 170 907
2 200 000 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E5AC

Byt, 2+1, 39 m², tř. B
Gaute a.s

tel.: 737 636 891
2 197 259 Kč

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E3YN

Byt, 2+1, 58 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 280 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DVQ9

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

tel.: 734 216 920
2 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AG

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
2 750 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E3YY

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

tel.: 775 580 072
2 640 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E54F

Byt, 2+1, 61 m², tř. C
RENČ s. r. o.

tel.: 603 846 609
2 790 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E5AF

Byt, 2+kk, 71 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 072
2 740 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E23G

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

tel.: 800 100 164
2 800 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E4KE

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

tel.: 720 212 303
2 350 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E4ZD

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

tel.: 720 212 303
2 400 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E2JA

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

tel.: 800 100 164
2 400 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4KG

Byt, 2+kk, 35 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 450 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E5AE

Byt, 2+1, 60 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 540
2 400 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4KH

Byt, 2+kk, 40 m², tř. B
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
2 499 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1
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SLAVKOV U BRNA
www.realcity.cz/rc/E5AH

Byt, 2+kk, 48 m², tř. B
KALÁB - BS, s.r.o.

tel.: 725 688 312
2 803 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4R3

Byt, 2+kk, 46 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 541
2 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AI

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

tel.: 777 259 000
2 850 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AJ

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 990 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E4TY

Byt, 2+1, 83 m², tř. C
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
2 950 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E4KY

Byt, 2+kk, 66 m², tř. B
AvrioReal

tel.: 734 411 166
3 045 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AK

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 070 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AM

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

tel.: 775 395 122
3 090 000 Kč

ŘÍČANY
www.realcity.cz/rc/E5AL

Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
REALHOF, s.r.o.

tel.: 774 291 774
3 090 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AN

Byt, 2+kk, 63 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 777 629 711
3 094 086 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E54J

Byt, 2+1, 57 m², tř. C
RENČ s. r. o.

tel.: 603 846 609
3 090 000 Kč

POPŮVKY
www.realcity.cz/rc/E4L1

Byt, 2+kk, 57 m², tř. G
T.S.reality , s.r.o.

tel.: 733 349 816
3 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AO

Byt, 2+1, 55 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 606 743 724
3 100 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E4ZG

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

tel.: 775 580 008
3 260 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZFX

Byt, 2+1, 58 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 739 485 178
3 150 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AQ

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

tel.: 734 216 920
3 290 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AP

Byt, 2+kk, 50 m², tř. C
Zafix s.r.o.

tel.: 730 779 706
3 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AR

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

tel.: 800 100 446
3 290 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E5AS

Byt, 2+kk, 74 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 775 580 008
3 360 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AU

Byt, 2+1, 66 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AT

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AV

Byt, 2+1, 49 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 620 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E249

Byt, 2+kk, 67 m², tř. B
MIG s.r.o.

tel.: 800 644 644
3 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4L9

Byt, 2+1, 62 m², tř. C
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
3 699 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5B3

Byt, 2+kk, 168 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
4 099 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5B6

Byt, 2+kk, 66 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
4 305 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5B4

Byt, 2+kk, 127 m², tř. C
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 733 329 176
4 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4LA

Byt, 2+1, 80 m², tř. C
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
4 399 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5B5

Byt, 2+kk, 54 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
4 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E2P9

Byt, 2+1, 61 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 736 151 675
4 590 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AX

Byt, 2+kk, 46 m², tř. B
MPERA styl, a.s.

tel.: 733 534 055
3 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AZ

Byt, 2+1, 67 m², tř. D
Brněnský zvonec s.r.o

tel.: 777 730 521
3 790 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AY

Byt, 2+kk, 55 m², tř. B
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 405 303
3 750 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5B1

Byt, 2+1, 65 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 606 743 724
3 890 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E54K

Byt, 2+1, 57 m², tř. C
RENČ s. r. o.

tel.: 603 814 867
3 750 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5B2

Byt, 2+1, 65 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 990 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1



Oplocení pozemku. Je nutné? 
Kdy být oplocený pozemek dokonce nesmí?

Plot v záplavových 
územích
V záplavových územích 
nesmí typ oplocení 
pozemku a použitý 
materiál zhoršovat průběh 
povodně. Platí také, že 
oplocení pozemku se musí 
dát snadno demontovat, 
nesmí mít pevnou 
podezdívku a musí 
umožnit snadný průchod 
povodňových průtoků.

Plot mezi  
rodinnými domy
Problém může nastat 
mezi vlastníky sousedních 
pozemků rodinných 
domů. Stavět či nestavět 
plot? Tady totiž povinnost 
neexistuje. Nevyplývá 
z žádného právního 
ustanovení. Proto záleží 
pouze na vzájemné 
dohodě, jestli plot vlastníci 
postaví, či nikoli.

Oplocení  
a tzv. volný průchod
Umístit na svém pozemku 
oplocení omezuje také 
tzv. volný průchod. Toto 
určuje § 63 odst. 2, zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Ten 
stanoví právo každého 
na volný průchod přes 
pozemky ve vlastnictví 
či nájmu státu, obce 
nebo jiné právnické 
osoby, v případě, že tím 
nezpůsobí jakoukoli 
škodu na majetku či zdraví 
jiné osoby a nezasahuje-
-li do práv na ochranu 
osobnosti či sousedských 
práv.

Kdy je oplocení nařízené
Právě  ona  vyhláška,  o  které  se  zmiňujeme 
v  úvodu,  určuje,  které  pozemky  musí  být 
oplocené a které nikoli. Prvním pravidlem je, 
že oplocené musí být pozemky  se  stavbami, 
které  mohou  nepříznivě  působit  na  životní 
prostředí.  Jde obzvlášť o stavby nebo podni-
ky určené pro výrobu  s nečistým provozem, 
spadají  sem  i  čistírny  odpadních  vod  nebo 
asanační podniky. 

Další  takovou  skupinou  jsou  stavby  a  pro-
story, které  je potřeba chránit před okolními 
vlivy,  jako  např.  podniky  určené  na  výrobu 
potravin. Stejně tak do této kategorie spadají 
i  stavby  nebo  pozemky,  kde  je  nutné  zame-
zit volnému pohybu zvířat nebo osob. V ne-
poslední řadě je třeba oplotit stavby, které je 
nutné  chránit  před  vstupem  neoprávněných 
osob, kam spadají  jaderná zařízení nebo nej-
různější regulační a měřící stanice.

Kdy být oplocení pozemku nesmí
Stejně  jako právní předpisy  stanovují,  kdy  je 
pozemek  či  budovu  třeba  oplotit  nevyhnu-

telné, fungují právní předpisy i obráceně. Po-
vinnost,  které pozemky být oplocené nesmí, 
stanoví např. § 32 odst. 7 zákona č. 289/1995 
Sb.,  lesní zákon, v platném znění, který „za-
kazuje  oplocovat  les  z  důvodů  vlastnických 
nebo  za  účelem  omezení  obecného  užívání 
lesa”. Existují však výjimky, jako ostatně všu-
de. Tohle nařízení se například netýká lesních 
školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních 
porostů před zvěří  a oplocení obor nebo  fa-
rem, kde se chová zvěř, apod. Jiný právní před-
pis vyplývá z ustanovení § 67 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. I tady platí 
zákaz oplocení aktivních vodních zón zápla-
vových území. Což je zcela pochopitelné.

Co platí pro klasické pozemky
Podle  předpisů  nesmí  oplocení  pozemku 
svým rozsahem,  tvarem a použitým materiá-
lem narušit charakter stavby. Stejně tak by ne-
mělo nijak omezovat rozhledové pole sjezdu 
připojujícího stavbu na pozemní komunikaci. 
Další podmínkou je, že plot nesmí ohrožovat 
bezpečnost osob, stejně jako účastníků silnič-
ního provozu nebo zvířat. 

Jak je to s právem bránit svůj majetek? Oplotit pozemek je projevem vůle vlastníka 
chránit svůj majetek. Přesto každý pozemek v soukromém vlastnictví oplocen být 
nemusí. Dokonce existují případy, kdy být ani nemůže. Proč je dobré znát prováděcí 
vyhlášku ke stavebnímu zákonu č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využí-
vání území? A jak se v ní vyznat, co je správně a co špatně?
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www.realc i ty.cz

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

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 1 od 14. 1. do 3. 2. 2019



Téměř dva tisíce nových bytů v Brně 
Starostové chtějí řešit dopravu

Plán na vznik více než 
dvou tisíc bytů schválili 
brněnští radní v úterý  
9. 1. 2019. Jejich stavba 
má začít do tří let.

Stavba bytů v Brně
-  V černovické lokalitě 

Na Kaménkách je 
v plánu celkem 1900 
bytů.

-  Osm set z nich bude 
městských. Radní tam 
plánují družstevní, 
sociální startovací, 
bezbariérové byty 
i bydlení pro důchodce. 
Výstavba bude stát 2,4 
miliardy korun.

-  Další stovky bytových 
jednotek má v plánu 
společnost Imos 
Development. Jak přesně 
budou vypadat, zatím 
není jasné.

-  Sto padesát bytů má 
v budoucnu nabídnout 
také lokalita Západní 
brána ve Starém Lískovci.

-  Radní tam počítají 
s družstevními, 
sociálními, startovacími 
byty a bydlením pro 
mladé rodiny. Stavět 
chtějí začít za tři roky.

-  Starolískovecké byty 
budou stát 450 milionů 
korun.

Ideální místo k životu hledá zatím neúspěšně 
po celém Brně Jiří Liška. Výběr mu kompli-
kuje malá nabídka. Výstavbu stovek nových 
bytů v brněnských Černovicích či Starém 
Lískovci proto vítá. „Těmto lokalitám se určitě 
nebráním. Zajímala by mě ale dostupnost třeba lé-
kařů či obchodů. Ty má určitě každý rád blízko,“ 
uvedl mladý muž.

Plán na vznik více než dvou tisíc bytů schválili 
brněnští radní v úterý 9. 1. 2019. Jejich stavba 
má začít do tří let.

V Černovicích, kde před dvěma lety tehdejší 
starosta Pavel Blažík odhadoval stavbu v hori-
zontu deseti let, vyroste 1900 bytů. Osm set 
z nich bude městských. „Počítáme se čtyřmi eta-
pami stavby mezi lety 2022 až 2028. Stát by měly 
2,4 miliardy. Zhruba 380 bytů plánujeme jako 
družstevní. Dál počítáme s šedesáti jednotkami pro 
sociální bydlení, dvěma sty pro bydlení důchodců, 
stovkou startovacích bytů a zhruba osmdesáti bez-
bariérovými byty,“ popsal náměstek primátorky 
pro bydlení Oliver Pospíšil.

Ve stejné době tam vystaví dalších zhruba 
1100 bytů společnost Imos Development. Jak 
budou vypadat, zatím není jasné. „Přesná po-
doba či cena bytů je závislá na úpravě územního 
plánu a vyprojektování celé lokality. Už ale víme, 
že zde bude bulvární ulice či velký park,“ popsala 
výkonná ředitelka firmy Hana Vyplelová.

Na Kaménkách plánovala firma výstavbu už 
dříve, tehdy však proti ní místní protestovali. 
Vadilo jim hlavně špatné dopravní napojení. 
I to chce s vedením města černovický starosta 
Ladislav Kotík ještě projednat. „Silnice okolo 
jsou na hranici své kapacity. Oproti původnímu 
návrhu pouze jednoho výjezdu je jich ale nyní ze 
sídliště plánovaných několik, což vítáme. Proble-
matické však bude řešení hromadné dopravy,“ řekl.

Sto padesát nových bytů v budoucnu nabíd-
ne i území mezi starolískoveckými ulicemi 
Labská a U Penzionu. Kromě družstevního, 
sociálního a startovacího bydlení tam město 
plánuje řešit i parkování. „Součástí plánů je i vý-
stavba několikapatrových garáží. Díky tomu bude 
dostatek místa ke stání pro současné i budoucí oby-
vatele,“ řekl primátorčin náměstek Pospíšil.

Podle starosty Starého Lískovce, Vladana 
Krásného, nastane potíž s odstavením aut 
v době stavby. „Momentálně je zde velké parko-
viště ve Starém Lískovci. Proto by mě zajímalo, kde 
zaparkují lidé po dobu stavby. Už nyní nám totiž 
chybí dva tisíce míst,“ řekl.

Ani stavba více než dvou tisíc bytů podle re-
alitního makléře Petra Broži s jejich vysokou 
cenou v Brně nepohne. „Stavba bytů na etapy 
znamená, že každý rok jich přibude třeba sto. To 
nebude mít na cenu vliv,“ komentoval.

Autor: Pavla Hloušková

Budoucí podoba  
nové čtvrti Na Kaménkách 
Brněnská architektonická 
kancelář Kuba & Pilař  
architekti

Do devíti let má v Brně přibýt 2050 bytů v Černovicích a Starém Lískovci. Podle 
starostů městských částí je ale nejprve nutné řešit dopravu a parkování.
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www.realcity.cz/rc/E598

www.realcity.cz/rc/E4NY

LELEKOVICE, UL. PLÁSTKY 

INFORMACE V RK 

BRNO ŽIDENICE 

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

G

B

 G 

B

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

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

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

 2 800 000 kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

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

 3 750 000 kčwww.realcity.cz/rc/E1ak

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

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

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

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

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

36 2 nebytové prostory,
jeden s vlastní
terasou

46 parkovacích
míst

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM  

PŘÍRODNÍHO KAMENE

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

www.realcity.cz/rc/E52Z

www.rumiste.cz

BRNO, UL. ANENSKÁ

9 500 000 KČ

BRNO-STŘED

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

Prodej 5 moderních RD v lokalitě Sadová, které jsou na pozemcích 
222 m2 – 858 m2. RD jsou dokončeny z 80 % (fasáda, vnitřní rozvody, 
elektro, podlahy anhydrid). Dokončení výstavby 3/2019.

www.realcity.cz/rc/E4V1

www.sadovanavysluni.cz

ZASTÁVKA

3 900 000 KČ

BRNO-KRÁLOVO POLE

B

A

Pozemky se nacházejí na okraji nové zástavby a v sousedství lesa. 
Výměry 855 m2 (rovinatý pozemek) a 808 m2 (mírně svažitý pozemek) 
včetně veškerých IS.

Prodej nadstandardního bytu velikosti 3+kk v luxusním pětipodlažním 
bytovém komplexu Anna. Byt je v OV a má plochu 101 m2, velkou terasu 
28 m2 a  balkon 8 m2, k bytu sklep a velké parkovací stání pro dvě auta. 

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

STAVBA
ZAHÁJENA!

3 490 000 KČ 6 550 000 KČ

RESORT FÉNIX 
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LUXUSNÍ REZIDENCE V SRDCI LESNÉ

axmannova@imosdevelopment.cz    www.obzorlesna.cz    +420 731 141 400
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

B

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ DŮM

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ 
VE SLAVKOVĚ U BRNA

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

B

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

NOVÉBYTY
V ROSICÍCH

+420 603 199 004

www.rezidence-rosice .cz
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WWW.REALCITY.CZ

B / 52 kWh (m2/rok)

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

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

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

B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: NOME a.s.

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

+420 545 428 120
www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

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

www.podzajecihorou.cz

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN
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800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

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

významných asociací

Mladé Vinohrady

Bytový dům LIDO 

Rodinné domy v klidné lokalitě Pálavy v obci Zaječí

Moderní městský dům z přírodních materiálů

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

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

Cena od 2 050 000 Kč

Cena od 4 690 000 Kč

B

B



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

Novostavba výjimečného RD 6+kk v atraktivní lokalitě, částečně 
vybaven, krytý bazén, okrasná zahrada s ovoc. stromy, 

UP 234 m2, CP 839 m2, PENB: C, 144 kWh/m2.
18 000 000 Kč

MODŘICE
www.realcity.cz/rc/E4V9

Prvorepubliková vila 8+2, situována uprostřed 
okrasné zahrady, více variant využití (bydlení, podnikání), 

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

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

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

CP 90,8 m2 + zahrada 84 m2, PENB: G.
7 800 000 Kč

SVRATKA
www.realcity.cz/rc/DYU5

Areál hotelu Svratka, 27 nově zrekonstr. a komfort. 
vybav. pokojů, zasazen do přírody, sportovní vyžití, 

kongresový sál, UP 8.900 m2, CP 196.456 m2, PENB: G.
Informace v RK

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

Samost. stojící dům o čtyřech byt. jednot., vhod. k bydl. i podnik., 
bez nutnosti další investice, garáž + park. místa na pozem., 

UP 375 m2, CP 517 m2, PENB: G.
Informace v RK

BRNO - KOMÍN
www.realcity.cz/rc/E4I3

RD 5+1 v atraktivní lokalitě s více variantami využití 
(bydlení, podnikání), úžasné výhledy, 2 x garáž pro 7 vozů, 

UP 197 m2, CP 1.076 m2, PENB: G.
12 000 000 Kč

LELEKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZIS

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

po rekonstrukci, UP 381 m2, CP 650 m2, PENB: G.
9 000 000 Kč

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

Byt 3+kk s krásným výhledem, terasou, v perfektním stavu, 
částečně zařízen, atraktivní lokalita, 
CP 129 m2 včetně terasy, PENB: G.

8 100 000 Kč

TROUBSKO
www.realcity.cz/rc/E3M5

Více variant využití (bydlení i vícegenerační, podnikání), 
bezbariérový s koupacím jezírkem, sadem, saunou a vinotékou, 

UP 368 m2, CP 1.695 m2, PENB: G.
17 500 000 Kč

BRNO - KOMÍN
www.realcity.cz/rc/E4OO

Krásný stavební pozemek, vhodný pro výstavbu 
až dvou vil, asfaltová komunikace, kompletně oplocený, 
všechny sítě na hranici pozemku, CP 1.162 m2, PENB:G.

15 106 000 Kč

BRNO - STŘED
www.realcity.cz/rc/E4XM

Komerč. prostor v centru města, 2 na sebe nezávislé podlaží 
propoj. vnitř. schodištěm, vhodné využití pro kavárnu, 

bar, bistro, obchod, atd. UP 270 m2, PENB: G.
Informace v RK

BRNO - ŠTÝŘICE
www.realcity.cz/rc/E4HQ

Krásný byt 3+kk (současná dispozice 4+kk) v 1. NP, 
podíl na rozsáhlých pozemcích se zelení, krásné výhledy, 

1 x garážové stání, CP 81 m2, PENB: C, 84 kWh/m2.
5 400 000 Kč

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, +420 733 525 123, info@ambienten.cz www.ambienten.cz

 Mezírka 775/1
 602 00  Brno
 +420 733 525 123
 info@ambienten.cz

www.ambienten.cz Ing. Monika Russeggerová


