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V nabídce 25 apartmánů všech velikostí  |  více na straně 33

OKAMŽITÝ VÝKUP 
BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU

!!! VYPLATÍME ZA VÁS !!!
exekuce, dluhy, zástavy, dražby
Zajistíme Vám náhradní bydlení

100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ
HOTOVOST DO 24 HODIN!

VOLEJTE ZDARMA
800 100 455

775 185 005

www.brnenskyzvonec.cz

B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 4 od 18. 3. do 7. 4. 2019



BRNO
www.realcity.cz/rc/E3BJ

Výjimečná novostavba RD 5+1 ve funkcionalistickém stylu, 
dvojgaráž, krb, terasa, átrium. Prodej možný včetně vybavení. 

UP 272 m2, CP 458 m2, PENB: G.
19 900 000 Kč

BRNO - BYSTRC
www.realcity.cz/rc/E5DB

Prodej exkluzivního bytu 3+kk v žádané lokalitě, 
s výhledem na Brněnskou přehradu, terasa, vířivka, 

2 garáž. stání, sklep. UP 240 m2, PENB: G.
11 900 000 Kč

ŽELEŠICE
www.realcity.cz/rc/E4VB

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

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

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E48Q

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

krásné výhledy do okolí. UP 294 m2, PENB: G.
8 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E48P

Mimořádný mezonet. byt 6+kk a více, famózní panoram. 
výhledy, 5 park. míst, 3 sklepy, vlastní výtah, skvěla 
invest. příležitost. CP 482 m2, PENB: B - 54 kWh/m2.

Informace v RK

SOKOLNICE
www.realcity.cz/rc/E5KT

Luxusní, velkoryse řešená vila 6+kk včetně vybavení, 
v klidné části obce, dvojgaráž, 4 x parkovací stání, 

vlastní FVE. UP 350 m2, CP 871 m2, PENB: G.
15 000 000 Kč

BRNO - ŠTÝŘICE
www.realcity.cz/rc/E5KS

Luxusně provedený, nadstandardně vybavený 
mezonetový byt 3+kk včetně garáže,atraktivní lokalita, 

krásné výhledy do okolí. UP 132 m2, PENB: G.
5 790 000 Kč

REBEŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E4HR

Velkoryse řešený RD 8+kk, útulná zahrada, odpočinková 
terasa, venkovní krytý bazén a vířivka v soukromí. 

UP 420 m2, CP 1.621 m2, PENB: G.
10 950 000 Kč

BRNO - KOMÍN
www.realcity.cz/rc/E5H1

Luxusní, vkusně zařízený byt 3+kk v rezidenčním 
bytovém domě ve vyhledávané lokalitě, prostorná terasa, 

garážová stání. UP 100 m2, PENB: G.
7 100 000 Kč

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

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5H2

Prodej prostor celého 27. patra nejvyšší budovy 
v ČR - AZ TOWER s famózními výhledy, možnost bydlení 

i podnik., 2 garáž. stání, CP 240 m2, PENB: B - 95,08 kWh/m2.
19 500 000 Kč

MODŘICE
www.realcity.cz/rc/E5KU

Prostorný RD, 3 x byt. jednot. a obyt. půda, 4x koupelna, 
garáž, sklep, zahrada s krbem, vhodný k vícegen. bydlení 

i podnikání. UP 350 m2, CP 929 m2, PENB: G.
10 900 000 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





Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 755 185 005
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

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

G

Cena: 850 000  Kč
Tel.: 777 730 521

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

OV 3+1 
CHODSKÁ, 
BRNO 
Byt v osobním 
vlastnictví  
o vel. 76 m2 
s balkonem, 
pokoje 
neprůchozí,  
stav 
udržovaný, 
patro  
6.NP z 8.

G

Cena: 3 790 000  Kč
Tel.: 775 185 005 

CHATA 7+2 
SUCHÝ, 
OKR. 
BLANSKO
Část. 
podsklepená, 
CP 140 m2, 
2 apartmány 
s verandou 
a balkónem, 
altánek, gril, 
ohniště, jezírko 
a post. srub, 
park. pro 4 auta. 
Možno obývat 
celoročně.

G

Cena: 1 990 000  Kč
Tel.: 777 730 521
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INZERENTI:

REALITY 

AGIL, realitní kancelář

AMBIENTEN VIP s.r.o.

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o. 

CREDO REAL, s.r.o.

EVROPA realitní kancelář CENTRÁLA

MP CZECH real

REALIMETKA 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 

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

IMOS facility, a.s.

IMPERA styl, a.s.

Jiří Radouš

MIG s.r.o.

REKO a.s.

STAVOS Brno, a.s.

OSTATNÍ

HYPOASISTENT s.r.o.

Informační centrum ARK, spol. s r.o.

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., 
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, 
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, 
MK ČR E 22925, www.realcity.cz

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
400 distribučních míst
náklad 32 000 ks

Výkonná ředitelka divize REALCITY:
Barbara Podlahová, 
barbara.podlahova@realcity.cz

Obch. oddělení: 
Klára Břízová, +420 739 571 988
Eva Růžičková, +420 736 611 632
Krzysztof Asztemborski, +420 724 913 742

Produkční: 
Gabriela Neuwirthová,+420 736 611 639, 
info.brno@realcity.cz 

Marketing/DTP oddělení: 
Dana Neumayerová, 
dana.neumayerova@realcity.cz

Příští vydání vychází:  8. 4. 2019

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš 

on-line magazín o bydlení!       www.realcity.cz/magazin

Pozemky jsou v kurzu!
Realitní trh láká i dolarové milionáře

28

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

Praktické tipy pro mytí oken. 
Jak si usnadnit jarní úklid?



WWW.REALCITY.CZ
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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

POPTÁVÁME 
PRO PRODÁVAJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA

BYT OV 2+1 RAJHRAD, MODŘICE, ŽELEŠICE.

RD 3+1 PO REKONSTRUKCI  
OLBRAMOVICE A OKOLÍ.

CELOROČNĚ OBYVATELNOU  
CHATU BRNO-VENKOV.

DVOUGENERAČNÍ DŮM OSTOPOVICE,  
NEBOVIDY A OKOLÍ.

BYTY K PRONÁJMU V BRNĚ A OKOLÍ 
RŮZNÝCH VELIKOSTÍ.

K prodeji nabízíme samostatně stojící vilu v Brně-Sla-
tině, ul. Kobylnická. Přízemní s podkrovím. Zastavěná 
plocha domu je 236 m2, zahrada kolem domu 1 037 m2. 
Doporučujeme prohlídku.

K prodeji nabízíme pěkný řadový, dvoupodlažní dům  
o dispozici 5+kk. Zastavěná plocha včetně dvorku a ga-
ráže je 217 m2. Podlahová plocha 142 m2. Více info v RK.

K prodeji nabízíme výjimečný samostatně stojící dvou-
podlažní dům s krytým bazénem 8 x 4 m a nádherným 
výhledem. Dům je ve stavu započaté rekonstrukce.  
CP 1 201 m2, ZP i s bazénem 294 m2. Více info v RK.

K prodeji nabízíme pěkný byt 2kk v Brně-Slatině, ul. 
Ponětovická. Byt se nachází ve 3.NP cihlového domu 
z roku 2010. Je částečně zařízený. CP 56 m2. Více info 
v RK.

K výměně nabízíme obecní byt 3+1 v centru města na ul. 
Solniční. CP 104 m2. Byt je v původním stavu. Nachází 
se v 5.NP bez výtahu. Výměna za 2+1 nejlépe s výtahem  
a vlastním plyn. vytápěním. Více info v RK.

Nabízíme k  prodeji chatu v  OV. Je patrová, dřevěná 
zčásti zděná. Má elektřinu, topení na tuhá paliva, vodu 
ze studny. ZP 41 m2, CP 364 m2. Více info v RK.

CENA: 12 000 000 KČ + PROVIZE RK
TEL.: 608 769 723

CENA: 4 500 000 KČ + PROVIZE RK
TEL.: 606 185 325

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

CENA: INFORMACE V RK
TEL.: 608 769 723

CENA: INFORMACE V RK
TEL.: 606 185 325

CENA: 590 000 KČ + PROVIZE RK
TEL.: 608 769 723

BRNO-SLATINA RAJHRADOSTOPOVICE

BRNO-SLATINA ŘÍCMANICE BRNO

7
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Prostorný byt 5+1 v blízkosti centra. CP bytu 127 m2. Byt je situován  
v 1. NP s výstupem přímo na dvorek a dětské hřiště domu. Byt je po kom-
pletní rekonstrukci.

Byt 5+1
BRNO-STŘED, ULICE ŠPITÁLKATřída G

www.realcity.cz/rc/E4VC

  5 700 000 Kč775 077 502
00004

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+1
BRNO-STŘED, ULICE JANA UHRATřída G

www.realcity.cz/rc/E4VA

  4 750 000 Kč775 077 502
00006

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.

Byt 1+kk
BRNO - KRÁLOVO POLE, UL. ŠTEFÁNIKOVATřída G

www.realcity.cz/rc/E53G

  2 650 000 Kč775 077 502
995

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, UL. ŠTEFÁNIKOVATřída G

www.realcity.cz/rc/E4UB

  6 990 000 Kč775 077 502
1066

Prodej bezbariérového bytu 2+kk po úpravách v osobním vlastnictví  
v žádané lokalitě Brno - Černá Pole. Byt se nachází v 1.NP/9, celková plo-
cha je 45 m2 + sklep.

Byt 2+kk
BRNO-ČERNÁ POLE, TŘÍDA GENERÁLA PÍKYTřída C

www.realcity.cz/rc/E5CN

  2 750 000 Kč775 077 502
00019

Prodej novostavby bytu 2+kk s velkým balkónem (vstup velkým fran-
couzským oknem) a garážovým stáním v suterénu domu, 4. NP/4 s výta-
hem. Celý dům je bezbariérový.

Byt 2+kk
ŠLAPANICE, ULICE BRNĚNSKÁ POLETřída B

www.realcity.cz/rc/E4UF

  3 390 000 Kč775 077 502
1069

Administr. budova s kanc. a sklad. prostory po rekonstr., parkování na vl. pozemku. CP pozemku 1 150 m2, ZP domu 300 m2, UP k pronájmu 533 m2.  
Výnosnost až 750 000 Kč/rok. Objekt má celkem 5 NP, vlastní etážové topení v každém patře + prost. půda vhodná k vestavbě ve 4. a 5.NP. Objekt je 
napojen na všechny IS, pův. stavba je z roku 1903, kompl. rekonstr. v letech 2005-2014, střecha i celý objekt je ve výborném tech. stavu.

Komerční objekt
ŽELEŠICETřída G

www.realcity.cz/rc/E53FE53F1

  13 500 000 Kč775 077 502
1003

Ing. David Novák
+420 775 077 502 

Tomáš Silnický  
+420 775 077 503 

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

www.realmix.cz

G B

G

G GG

C
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Prodej velmi pěkné chaty v lese - Ochoz u Brna s vlastním pozemkem. ZP 
chaty 37m2, zahrada 247m2, CP pozemku je 284m2. Chata je dřevěná, 
udržovaná a s kamennými základy.

Rekreační objekt
OCHOZ U BRNA

www.realcity.cz/rc/E5LE

Informace v RK775 077 502
00030

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!

Pozemek
SYROVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E53T

  3 872 Kč/m²775 077 502
468

Prodej pěkného a rovinatého stavebního pozemku o výměře 500m2 s 
kompletní projektovou dokumentací a vyřízeným stavebním povolením 
na stavbu RD.  

Pozemek
KANICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E5LF

  2 990 000 Kč775 077 502
00031

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.

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.

Dům Dům
BRNO-SLATINA, ULICE ZEMANOVA PRŠTICE, BRNO-VENKOVT

www.realcity.cz/rc/E59A www.realcity.cz/rc/E4UG

  8 600 000 Kč   4 950 000 Kč775 077 502 775 077 502
1004 1061

Prodej novostavby řadového RD se sedlovou střechou, garáží a zahra-
dou 137 m2, UP RD vč. garáže 180 m2. Nádherná lokalita v Drahanské 
vrchovině, na okraji CHKO Moravský kras.

Dům
BŘEZINA, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E5K8

  6 390 000 Kč775 077 502
00028

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.

Pozemek
VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E59B

  780 Kč/m²775 077 502
00010

Prodej pozemku CP 1 195 m2, obec Strachotín, okres Břeclav. Dle návrhu 
nového ÚP určeno pro rodinnou rekreaci. Předpokládané schválení 
návrhu v první polovině roku 2019.

Pozemek
STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E59C

  828 Kč/m²775 077 502
1027

Zde může 
být i vaše 

nemovitost!
Telefonní kontakt 

775 077 502

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

www.realmix.cz
GB B
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    Starší manželé koupí menší přízemní dům 
s malou zahrádkou. Podmínkou je dobré 
spojení IDS a vzdálenost do 30 km od Brna. 
Platí hotově.

    Mladý pár hledá byt 2+kk nebo 2+1 
v Kohoutovicích.

    Pro movitého klienta hledám novostavbu bytu 
od 2+kk až po 3+1 kdekoli v Brně. Podmínkou 
je balkón nebo terasa a parkovací stání. Platí hotově.

    Pro našeho solventního klienta hledám rodinný dům 
do 9 mil. Kč v Brně. Prosím nabídněte.

    Pro rodinu s dětmi hledáme větší byt 3+kk až 4+1 
v Medlánkách, Řečkovicích, Komíně nebo Jundrově. 
Balkón podmínkou.

    Mladý pár hledá byt 2+1 kdekoli v Brně. Platí hotově. 
Volejte nebo pište.

    Pro naše dva klienty hledáme rodinný dům se zahradou 
v dobré dostupnosti jižně od Brna. Nabídněte.

    Pro muže středního věku hledáme garsonku nebo byt 1+1 
ideálně v Kohoutovicích.

Ing. Jitka Mlejnková
mlejnkova@mpczech.cz, +420 736 130 609

Hledáme pro naše klienty

    Pro klienta s hotovostí hledám ke koupi byt 1+1-
2+1 lokalita Bystrc, Jundrov, Komín, Žabovřesky.

    Pro rodinu s hotovostí hledám byt, případně 
rodinný dům o velikosti minimálně 4+1 
v oblastech Bystrc, Žebětín, Kníničky, 
Řečkovice, Jehnice a okolí.

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

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

    Pro klientku s hotovostí hledám pozemek cca 500-700 m2

nebo zahradu s obyvatelnou chatou (možno k rekonstrukci) 
do 20 km od Brna do 1,5 mil. Kč.

    Pro prověřeného klienta hledám k pronájmu byt 
minimálně 3+1 v lokalitě Bystrc, Jundrov, Kohoutovice, 
Bohunice a okolí.

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

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

REALITNÍHO MAKLÉŘE
ČEK ÁTE K AŽDÝ MĚSÍC NA V ÝPL ATU? NEBOJÍTE SE PRÁCE?
ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, KOLIK SI U NÁS MŮŽETE V YDĚL AT!

Žádné vstupní poplatky - Bezplatné školení - Peníze každý týden - Časová fl exibilita

Dobrých lidí není nikdy dost, a proto i my přivítáme do našeho kolektivu dalšího 
sympatického kolegu/kolegyni. Neustále se rozvíjíme a hledáme zkušené obchodníky. 
Nejenom spokojený klient je pro nás odměnou, ale chceme, aby se i lidé, kteří u nás 
pracují, cítili dobře a byli za svou práci nadstandardně ohodnoceni.

 rádi a ochotně vás zaškolíme pod dohledem zkušeného mentora
za pracovní místo u nás neplatíte ani korunu

 k dispozici asistentka i právní oddělení
 odměnou vysoký provizní systém až do výše 60 %
 fl exibilní pracovní doba
 provize i z domluvených hypotečních úvěrů
 telefon a počítač samozřejmostí
 marketingová podpora

Martin Dubáň  
duban@mpczech.cz, +420 736 151 675

HLEDÁME SYMPATICKÉHO
KOLEGU/KOLEGYNI NA POZICI

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

    Manželé s dítětem a svými rodiči 
hledají vícegenerační dům.

    Pro konkrétní zájemce hledáme bytový dům 
ke koupi - ideálně k nástavbě, v lokalitě Brno 
nebo do 15 minut od Brna.

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

    Hledáme starší RD k rekonstrukci s pozemkem 
v okrajových částech Brna.

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

    Mladší pár s dítětem hledá domeček s menší zahrádkou 
a dobrou dostupností do Brna.

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

Jiří Šmach      
smach@mpczech.cz, +420 731 491 172

PŘIJĎTE MEZI NÁS! 731 484 294
cerna@mpczech.cz
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   EXKLUZIVNĚ 

 Velmi hezký byt po kompletní rekonstrukci, na klidné ulici Fr. Skaunicové, CP 51 m2, dva sklepy, možnost využití zahrádky ve vnitrobloku, v 1.NP/2, 
cihlový dům. Vhodný k bydlení nebo na investici. 

 Byt 2+1 
 OV 2+1 BRNO-ŽIDENICE  Třída G 

www.realcity.cz/rc/E5K1 E5K1  E5K11 

 3 350 000 Kč  731 484 294   
 MPB1340JS 

G

DOPORUČUJEME  

Světlý, prostorný byt v OV, na ul. Rerychova, v panelovém domě s 2 vý-
tahy. CP 42 m2 + lodžie + sklepní kóje. Byt se nabízí ve standardu, plastová 
okna. Krásný výhled, pěkné prostředí.

 Byt 1+1 
OV 1+1 BRNO-BYSTRC Třída G 

 E5GR  E5GR1 

 2 395 000 Kč 731 484 294
MPB1342MD

EXKLUZIVNĚ 

 Částečně zrekonstruovaný byt na ul. Jugoslávská, v cihlovém domě po revitalizaci, byt má vlastní plynový kotel, koupelna se sprchovým koutem a WC, 
6.NP/6, výtah, sklep 4,2 m2. V byt v osobním vlastnictví.  Nízké měsíční náklady na bydlení. Ideální nemovitost k investici, v blízkosti vysokých škol. 

 Byt 3+kk 
 OV 3+KK BRNO-ČERNÁ POLE  Třída G 

www.realcity.cz/rc/E5GR E5GR  E5GR1 

 3 100 000 Kč  731 484 294   
 MPB1338JS 

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

G G

EXKLUZIVNĚ 

 Novostavba cihlového bytu OV 3+1 v blízkosti centra, na ul. Klíčova, CP 78 m2, 
1.NP/5, možnost dokoupit garážové stání. Nyní je byt pronajímám-
možnost si nájemníky převzít. 

 Byt 3+1 
 OV 3+1 BRNO-ČERNOVICE  Třída B 

www.realcity.cz/rc/E537 E537 

   4 500 000 Kč  731 484 294   
 MPB1331JS 

B EXKLUZIVNĚ 

 Krásný byt po rekonstrukci, v secesním domě po revitalizaci, CP 61 m2+sklep, v OV, 5.NP, výtah, pokoje neprůchozí, prostorná koupelna, částečně 
zařízený. Vestavěné skříně a KL vč. spotřebičů na míru. Bez nutných dalších investic, rezidenční parkování. Možnost využití společné zahrady.

 Byt 2+1 
 OV 2+1 BRNO-VEVEŘÍ  Třída G 

www.realcity.cz/rc/E2P9 E2P9  E2P91 

    4 300 000 Kč  731 484 294   
 MPB1296MD 

G

   DOPORUČUJEME 

 Nabízíme dlouhodobý pronájem hezkého a světlého bytu na ul. Okrouhlá, 
CP 31 m2 + lodžie 4,7 m2,  4.NP, výtah, zařízený, volný ihned.  

 Byt 1+kk 
 PRONÁJEM 1+KK BRNO-BOHUNICE  Třída G 

www.realcity.cz/rc/E5JZ E5JZ 

 10 000 Kč/měs. + inkaso + kauce  731 484 294   
 MPP1840MD 

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

Pobočky: Brno | Ostrava

 Prodej řadového,podsklep. RD o dispozici 3+1.Po 
částečných rekonstrukcích. Dům je možné navýšit 
o obytné podkroví,cena včetně provize 

 Prodej RD 4+kk s vinným sklípkem, po kompletní 
rekonstrukci. Park.stání, velká terasa,menší dvorek. 
Klidná ulice v původní zástavbě  

Prodej staršího řadového RD 4+1 s průjezdem ke 
kompletní rekonstrukci. Vinný sklípek, veranda, 
stodola, dvůr. Cena včetně provize  

 Dům  Dům  Dům 
  BRNO KUŘIM VRANOVICE 

www.realcity.cz/rc/E5BR www.realcity.cz/rc/E5GO

   4 285 000 Kč  5 900 000 Kč    1 910 000 Kč  777 645 193   604 232 218
 000788  000805  000777 

G GG

 Prodej prostorného polořadového přízemního RD 
4+kk po kompletní rekonstrukci, předzahrádka s park.
místem,za domem menší dvůr 

 Dům 
ZAKŘANY

www.realcity.cz/rc/E4GT

   4 490 000 Kč 604 688 978
 000777 

G

 Prodej posledního ze tří rodinných domů 4+1 s obyt-
ným podkrovím  a zastřešeným parkovacím stáním. 
Pozemek cca 800 m2, s výhledem na les 

 Prodej přízemního domu typu bungalov o dispozici  
4+kk, ZP 129 m2, na klidném místě mimo hlavní ulice.
Pozemek 889 m2,více info v RK 

 Pronájem kanceláře v IBC na ul. Příkop.Kompletně 
zařízená vč. klimatizace.Celková výměra je 27 m2 
vč.WC a kuchyňky, 6.patro,volné ihned 

 Dům  Dům  Kanceláře 
DRÁSOV HRADČANY BRNO-STŘED 

www.realcity.cz/rc/E5BT www.realcity.cz/rc/E1XC www.realcity.cz/rc/E48B

   4 990 000 Kč    4 790 000 Kč    7 200 Kč /měs. 

 777 645 193   

 777 645 193    777 645 193    604 232 218   
 000800  000714  000775 

B

Hledáme v Brně
byt 3+1 nebo 4+1, 

min. 100 m2, 
ideálně secesní dům.

T: 604 232 218

G C

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST
prostřednictvím
REALCITY?

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce
v tomto časopise
a na stránkách
www.realcity.cz.

Měsíčně nás aktivně využívá v průměru 
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR, 
kteří hledají napříč všemi médii.
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DOPORUČUJEME

Prodej řadového, přízemního RD 2+1 se zahradou. CP 118 m2. Dům 
je určen k rekonstrukci. IS: všechny. Dům je ihned VOLNÝ. 

Dům 2+1
ROUSÍNOV, V NOVÉ ČTVRTITřída G

www.realcity.cz/rc/E54N

  1 690 000 Kč736 646 769
590763

Převod PĚKNÉHO, zrekonstruovaného  DB 2+kk s lodžií a sklepem. 
Patro 5/7 panelového domu s výtahem. CP bytu 39m2 + lodžie + 
sklep. Anuita 0. Revitalizace 0.

Byt 2+kk
STARÝ LÍSKOVEC, IRKUTSKÁTřída B

www.realcity.cz/rc/E5KK

  2 500 000 Kč736 646 769
606033

EXKLUZIVNĚ

Prodej zrekonstruovaného, prostorného RD a velké budovy 
bývalého kina, které lze využít na rozšíření RD nebo přístavbu by-
tových jednotek.CP je 404 m2. 

Dům 1+1
PRACETřída G

www.realcity.cz/rc/E54M

  4 200 000 Kč736 646 769
586093

G BG

Prodej sam. stojící, patrové, udržované chaty v OV. CP pozemku 
539 m2, ZP 47 m2, zahrada 492 m2. Příjezd autem je možný až k 
pozemku po nezpevněné komunikaci. 

Rekreační objekt
BLANSKOTřída G

www.realcity.cz/rc/E5KL

  400 000 Kč736 646 769
606943

EXKLUZIVNĚ

Prodej velice udržované zahrady v OV s dřevěnou chatkou. CP 
650 m2, délka 65 m a šířka 10 m. IS: obecní vodovod a elektrická 
energie. Zahrada je ihned VOLNÁ.

Pozemek
ŽEBĚTÍN

www.realcity.cz/rc/E5KM

Dohodou736 646 769
605433

Pronájem 1 reprezentativní kanceláře v 1. patře admin. domu cca 
100 m od křižovatky Koliště - Cejl Malinovské náměstí - směrem k 
ulici Křenová. CP 18 m2. VOLNÉ.

Komerční objekt
BRNO, KOLIŠTĚTřída G

www.realcity.cz/rc/E5DI

  3 600 Kč/měs.736 646 769
601783

G G

EXKLUZIVNĚ

Pronájem velice zajímavých, kancelářských prostor 3+1 ve spodní 
části Šlapanic 50 m od konečné trolejbusu 31. CP 94 m2. Kanceláře 
jsou ihned VOLNÉ.

Komerční objekt
ŠLAPANICE, BRNĚNSKÁTřída G

www.realcity.cz/rc/E5KN

  15 000 Kč/měs.736 646 769
598563

DOPORUČUJEME

Pronájem obchodně rezidenčního centra ORC FRIENDSHIP v nově 
vzniklé nákupní galerii ŠIBAL/KY. Součástí centra je supermarket AL-
BERT. Pronájem ploch od 75 m2.  

Komerční objekt
ŠLAPANICE, NÁDRAŽNÍTřída G

www.realcity.cz/rc/E5KO

Dohodou736 646 769
606063

Pronájem uzamykatelného, garážového stání v přízemí bytového 
domu.Vstup ke garážím je přes vrata na dálk. ovládání a samotné 
gar. stání je také opatřeno vraty. 

Garáž
BRNO, LÍŠEŇ - OTISKOVA

www.realcity.cz/rc/E5KP

  1 500 Kč/měs.736 646 769
605943

G G

Koliště 55, Brno 602 00
gsm 736 646 769

Tel. 545 215 184
www.rkagil.cz

info@rkagil.cz
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Hypotéku je možné splácet zdarma vždy 
na konci každého období fixace úrokové 
sazby. V tento okamžik je možné bezplatně 
splatit celý úvěr nebo i jen jeho část. Pokud 
bychom ale chtěli splatit hypotéku mimo toto 
krátké období změny sazby, bude zde popla-
tek za předčasné splacení. Zákon o spotřebi-
telském úvěru na konci roku 2016 omezil výši 
tohoto poplatku – banky mohou naúčtovat 
jen účelně vynaložené náklady, které s mi-
mořádným splacením úvěru souvisí. A proto-
že nikde nebylo stanovené, co vše je možné 
zahrnout pod „účelně vynaložené náklady“, 
banky si mohly tento pojem vykládat různě.

7. března 2019 vydala ČNB vysvětlení tohoto 
pojmu. Banky si tak nyní budou moct naúčto-
vat jen opravdové minimum. Bude se jednat 
zejména o administrativní náklady, které ban-
ky vynaloží z důvodu předčasného splacení 
(například plat zaměstnance, který zpracovává 
žádost o předčasné splacení, poplatky za ka-
tastr nemovitostí, poštovné, náklady na tisk 
a kopírování dokumentů, telefonní poplatky 
či spotřebované kancelářské potřeby). 

Ušlé úroky nebo rozdíly v úrokovém výnosu 
nákladem nebudou. ČNB přímo upozorňuje, 
že „...nákladem vzniklým v souvislosti s před-

časným splacením není snížení úrokových 
výnosů poskytovatele po předčasném splace-
ní, ani úrokové náklady poskytovatele z jeho 
dluhů. V prvním případě se nejedná o ná-
klad, nýbrž o ušlý zisk. Ve druhém případě 
se nejedná o náklad vynakládaný v souvislosti 
s předčasným splacením, ale opět o (marně 
vynaložený) náklad na poskytnutí úvěru. Sní-
žení zisku z úrokového rozpětí ani případné 
(marně vynaložené) náklady refinancování ne-
lze podřadit pod účelně vynaložené náklady 
poskytovatele.” Praktický dopad na klienty 
bude takový, že splatit hypotéku bude nyní 
velmi levné, a to kdykoliv.

„Zákon o spotřebitelském úvěru zná několik dal-
ších situací, kdy je předčasné splacení hypotéky 
dokonce úplně bezplatné, nebo kdy je výše poplat-
ku omezená zákonem,” dodává Pavel Bultas, 
ředitel společnosti HYPOASISTENT. V prv-
ním případě se jedná o splacení hypotéky 
s pohyblivou sazbou, splacení v rámci plnění 
z pojištění úvěru, splacení z důvodu obtíží 
splácet úvěr kvůli úmrtí, invaliditě či dlouho-
dobé nemoci dlužníka a nebo částečné spláce-
ní do výše 25 % z úvěru jednou ročně. Ve dru-
hém případě se jedná o například o splacení 
hypotéky z důvodu prodeje nemovitosti.

Jak se zbavit hypotéky?   
Snadno a rychle.
Česká národní banka na podzim loňského roku zpřísnila poskytování hypoték a zís-
kat hypotéku je tak obtížnější. Letos v březnu přišla ČNB s další novinkou. Tentokrát 
z ní však budou mít domácnosti radost. Zbavit se hypotéky bude ještě levnější.
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... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Týkají se novinky  
i vaší staré hypotéky?
Pokud jste uzavřeli hypotéku 
před prosincem 2016 a ještě 
vám od té doby nezačalo 
běžet nové období fixace 
úrokové sazby, nová 
pravidla se vás bohužel 
dočasně netýkají. Podle 
starých sazebníků si banky 
stanovovaly poplatky 
za předčasné splacení dle 
svého uvážení a občas 
dosahovaly až dvacet procent 
ze splácené částky. V takovém 
případě je nejlepší počkat 
na konec stávající úrokové 
sazby. S novou sazbou 
začnou i pro starou hypotéku 
platit již nová pravidla.

Zdroj: 

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

Jak snadné splácení změní 
chování klientů?
V současné době pokračuje 
období růstu úrokových 
sazeb. Refinancovat 
v průběhu fixace se tak 
klientům nevyplatí a sazbu 
je lepší fixovat na delší 
dobu. „Oblíbené jsou 
fixace 5, 7, 8 a 10 let,” 
říká Anna Kendíková, 
hypoteční specialista 
z HYPOASISTENT. Klienti 
tak mají déle jistotu, že se jim 
hypoteční splátka nezvýší. 
V okamžiku, až se jednou 
v budoucnu obrátí trend 
a úrokové sazby začnou 
klesat, klienti nebudou 
nuceni zůstávat se svými 
drahými hypotékami a budou 
častěji refinancovat nebo 
žádat své banky o úpravu 
podmínek.



WWW.REALCITY.CZ

Hybešova 29, 602 00 Brno
+420 606 718 888  |  info@realimetka.cz  |  www  .realimetka.cz

Poukaz na letní dovolenou dle výběru
v hodnotě 35 000 Kč může být Váš! 

Prodejte s námi Vaši nemovitost a vyhrajte super dovolenou za 35 000 Kč.
Rozdáváme poukazy na luxusní wellness - nejen za prodej, ale i za pronájem.

WELLNESS VE 4COMFORT
získává každý. I ten, kdo chce svou nemovitost pronajmout.

SOUTĚŽIT O DOVOLENOU
můžete od 15. března do 30. června 2019.

Letní dovolenou i wellness si zasloužíte

Vyhrává úplně každý! Slosování o poukaz na dovolenou proběhne 1. července 2019!
Všichni naši klienti se mohou spolehnout na stylový homestaging a 14 zkušebních 

dnů úplně zdarma. Jsme férová realitka, postaráme se o vaše pohodlí.

Prodejte
či pronajměte 

svou nemovitost
právě s námi. Proč? 

Vyzkoušet si nás můžete 
nezávazně a zdarma  

- a to je fér. 

Zapojte nás 
do prodeje 

své nemovitosti
a vyhrajte skvělou

dovolenou za 35 000 Kč. 
Každý získá luxusní wellness 

ve 4COMFORT*

Nechcete
prodat, ale 

pronajmout?
I pro vás máme 

luxusní wellness balíček.

* Poukaz pro 2 osoby obsahuje 2x 60 min. masáž, čajový servis, 
45 min. privátní whirlpool s aroma solí, Bohemia sekt a překvapení.
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VZDĚLÁVÁNÍ  
V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami

– rekvalifikační kurz 
příprava na zkoušku 
odborné způsobilosti

Výkon správy nemovitostí 
Anglická komunikace pro 
realitní makléře

Jednodenní semináře:
Nájem bytu  
a nebytových prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty  
realitní činnosti

Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:
Fotografování

Videoprohlídky

HOME STAGING

Komunikace

Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI 
pro obor Obchodník 
s realitami (dle zákona  
č. 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.

Bližší informace  
na www.arkcr.cz.

V minulém čísle jsme si stručně vyjmenovali 
hlavní atributy navrženého zákona a stručně 
jsme si je popsali. Hlavní změnou je to, že ze 
živnosti volné by se měla stát živnost vázaná. 
S tím se pojí povinné prokazování odborné 
způsobilosti. 

Odborná způsobilost
Bude-li zákon přijat, plus minus v textu, 
v němž byl do Sněmovny předložen vládou, 
jsou podmínky pro prokázání odborné způ-
sobilosti celkem jasné a chtělo by se říci, že 
i průkazné. Přesto se však kolem tohoto té-
matu rozvířily, zejména u tzv. odborné veřej-
nosti, diskuze. Zejména na téma: kdo bude 
oprávněn zkoušet, kdo bude oprávněn školit, 
jak vše bude probíhat? Zdálo by se, že toto je 
vlastně vyřešeno. Zkoušet může toliko „Auto-
rizovaná osoba“, neboli instituce, která splni-
la veškeré odborné, personální a další poža-
davky, podala si žádost a byla ministerstvem 
pro místní rozvoj jmenována. To už funguje 
v současnosti a zkoušky před Autorizovaný-

mi osobami probíhají. Mají svá pravidla a ne-
zbývá nám věřit, že jsou řádně dodržována. 
Na půdě Asociace realitních kanceláří České 
republiky tomu tak bezesporu je.  Někdo by 
se však mohl ptát, proč toto téma diskuzi vy-
volalo. Je to nabíledni. Co když budou někde 
zkoušky probíhat obdobně, jako tomu bylo 
například v některých případech u zkoušek 
pro získání řidičského oprávnění… Dá se toto 
ještě nějak v zákoně upravit? Obávám se, že 
zatím můžeme spoléhat pouze na důslednou 
kontrolní činnost ministerstva. Na Asociaci 
realitních kanceláří České republiky ke kon-
trole úřední osoby přišly. Věřím, že ostatní 
budou pod ministerským drobnohledem rov-
něž.

„Klientské“ peníze
Dalším „velkým“ a možná tím největším té-
matem navrženého zákona jsou tzv. klientské 
peníze. Rozuměj peníze, které nepatří realitní 
kanceláři, ale jsou přesto v její péči. Doposud 
se může jednat o nejrůznější finanční pro-

Realitní zákon   
Proč opět na toto téma? 

Je to nasnadě. Za posledních 29 let nejdůležitější právní předpis, který by se měl 
dotknout realitních kanceláří i jejich klientů. 
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Rozsah služeb  
realitní kanceláře – 
člena ARK ČR při 
zprostředkování prodeje

a)  Nábor zakázky 
	 -		vstupní	prohlídka	

nemovitosti		
	 -		sepsání	

zprostředkovatelské	
smlouvy		

	 -		posouzení	reálné	tržní	
ceny

	 -		převzetí	podkladů	
potřebných	k	prodeji	
od	klienta	

b)  Příprava zakázky 
	 -		prověření		podkladů	

předaných	klientem	
z	běžně	dostupných	
zdrojů

	 -		zpracování	textových	
a	grafických	výstupů	
(exposé,	podklady	pro	
inzerce)

c)  Realizace zakázky 
	 -		nabídka	nemovitosti	
	 -		organizace	prohlídky	

nemovitostí	
	 -		průběžná		

komunikace	
s	klientem

	 -		blokace	nabídky	
nemovitosti

	 -		příprava	podkladů	pro	
kupní	smlouvu	nebo	
smlouvu	jí	obdobnou

	 -		asistence	u		kupní	
smlouvy	nebo	
smlouvy	jí	obdobné	
sepsané	k	takovému	
úkonu	oprávněnou	
osobou

	 -		vypořádání	kupní	
ceny,	je-li	tak	
sjednáno

	 -		doručování	smluv	
na	katastrální	úřad,	
je-li	tak	sjednáno

Týká	se	úkonů	RK	v	rámci	
sjednané	provize	u	tzv.	
„exkluzivních	zakázek“.

středky	 v	 nejrůznějších	 částkách.	 Od	 rezer-
vačních	poplatků,	přes	kauce	až	po	celé	kupní	
ceny.	 Věcný	 záměr	 zákona	 měl	 ambici	 toto	
vyřešit,	 ale	 v	 paragrafovém	 znění	 návrhu	 se	
to	 předkladateli	 příliš	 nepodařilo.	 Někomu	
to	může	vyhovovat,	 jiný	s	 tím	má	problém.	
Správné	 by	 bylo	 řešit	 záležitost	 „razantně“.	
Tedy	ochránit	spotřebitele	i	pověst	realitních	
kanceláří.	 	 Přesto,	 že	 těch	 slušných	 a	 pocti-
vých,	které	by	vlastně	žádné	„razantní“	řešení	
ani	 nepotřebovaly,	 je	 většina.	 Jde	 o	 to,	 aby	
byly	peníze	ochráněny	například	pro	případ	
exekučního	řízení	vůči	realitnímu	podnikateli	
a	také	o	to,	aby	se	s	klientskými	penězi	nijak	
v	RK	nenakládalo.	 	To	 totiž	může	poškodit	
nejen	klienty	 takto	 si	 počínajících	 realitních	
makléřů,	 ale	 škodí	 to	 zejména	 pověsti	 sluš-
ných	realitních	kanceláří.		

Řešení	je	jednoduché.	Buďto	přijímání	peněz	
do	úschov	zakázat,	nebo	předepsat	pravidla,	
která	by	tyto	peníze	ochrání.	Zakázat	 je	 jed-
noduché,	ale	zákazy	se	u	nás	rády	obcházejí.	
Vyřešit	způsob,	jak	peníze	ochránit,	 je	složi-
tější,	ale	možné.	Stačí	se	inspirovat	dražební-
ky,	nebo	poučit	se	u	advokátů.	Banky	budou	
rády	 „chráněné“	 účty	 zřizovat,	 pokud	 jim	
k	tomu	dodá	zákon	příslušný	podnět.	

Pojištění
Pojištění	profesní	odpovědnosti	 je	pro	členy	
Asociace	realitních	kanceláří	České	republiky	
jasnou	a	jednoduchou	záležitostí.	Každý	člen	
Asociace	je	pojištěním	profesní	odpovědnosti	
pojištěn	již	nyní.	Většina	ostatních	realitních	
kanceláří	 tuto	 navrženou	 povinnost	 rovněž	
nerozporuje.	 Při	 hlubších	 diskuzích	 na	 toto	
téma	je	pak	diskutováno,	kdo	a	jakou	škodu,	

vyplývající	 z	 profesní	 odpovědnosti,	 může	
klientovi	 způsobit.	 Kdo	 a	 do	 jaké	 výše	 ji	
bude	moci	u	pojišťovny	uplatnit.	Je	nasnadě,	
že	 makléř,	 který	 pracuje	 pro	 realitní	 společ-
nost,	která	odpovědnost	přebírá	v	okamžiku	
podpisu	smlouvy	s	klientem,	může	způsobit	
škody	výrazně	nižší,	než	skutečně	odpovědná	
osoba,	tedy	realitní	kancelář,	která	má	s	klien-
tem	smlouvu	podepsánu.	Z	takovéhoto	úhlu	
pohledu	 se	 zdá	být	 zřejmé,	 že	výše	pojistné	
částky	by	měla	být	v	návrhu	zákona	diferen-
cována.	Nemělo	by	se	tedy	jednat	o	dostateč-
ném,	 resp.	nedostatečném	pojištění,	 ale	 kdo	
v	 realitním	 procesu	 má	 jakou	 odpovědnost,	
a	tudíž	na	kolik	má	být	pojištěn.	

Pozitiva
Domnívám	se,	že	hlavním	pozitivem	vládního	
návrhu	zákona	je	už	samotný	fakt,	že	vznikl.		
Že	 při	 jeho	 tvorbě	 byla	 Asociace	 realitních	
kanceláří	České	 republiky,	na	 rozdíl	 od	nej-
různějších	seskupení	na	 trhu,	opravdu	vždy,	
kdy	jí	to	bylo	ministerstvem	umožněno.	Své	
připomínky	jsme	předkladateli	zákona	posíla-
li	ke	každé	fázi	vývoje	návrhu	a	řada	jich	byla	
brána	v	potaz.	Z	nejrůznějších	důvodů	se	ne	
vše	 podařilo	 do	 zákona	 vtěsnat.	 Nejedná	 se	
o	 návrh	 ve	 všech	 směrech	 dokonalý.	 Ale	 je	
na	světě.	Posouvá	nás	do	Evropy	a	bude	jen	
na	 realitních	 kancelářích,	 jak	 s	 ním	 budou	
vycházet.	Solidní	realitní	kanceláře	s	ním	mít	
problém	nebudou.	Ostatně	novely	jsou	vždy	
možné,	až	praxe	ukáže,	zda	a	které	budou	ne-
zbytné.	 Připravit	 zákon	od	nuly	 je	procesně	
neskonale	složitější.
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Ing. arch. Jan Borůvka,
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Úspěch realitních kanceláří 
zaručí jen tvrdá a poctivá práce
Franchisovým pobočkám EVROPA 
realitní kanceláře se daří nejen 
v letošním roce. Za loňský rok zvýši-
ly pobočky svůj obrat o 31 % a úspěš-
ná franchisová realitní síť se rozšiřuje 
i do dalších měst v České i Slovenské 
republice. Nejen o expanzi jsme hovo-
řili s Mgr. Radkem Sechovcem, gene-
rálním ředitelem EVROPA realitní kan-
celáře.

Jak se podle Vás v poslední době daří realitnímu trhu v ČR a SR? 
Řekněme si na rovinu, praktiky některých realitních kanceláří 
v minulosti „pošramotily“ pověst realitního trhu. Věřím ale, že se 
situace již posouvá k lepšímu, vnímáte to také tak?

Realitní trh v ČR i SR zažívá veliký vzestup a zdaleka ještě není na 
svém vrcholu. Klienti vyhledávají zavedené realitní kanceláře, které 
mají zkušenosti a mohou se prezentovat kvalitním servisem a dobrý-
mi referencemi. V dnešním on-line světě je velmi snadné vyhledat na 
internetu informace o jednotlivých realitních kancelářích či makléřích. 
Klienti mají daleko vyšší očekávání a to zcela oprávněně, než tomu 
bylo před 5 až 10 lety. 

Jak se situace na realitním trhu projevuje na počtu nových 
zájemců o spolupráci? Přibývají či ubývají makléři? Vidíte spíše 
trend makléřů pracovat tzv. „sami na sebe“, nebo se spíše 
sdružovat či nechat zastřešit většími značkami? 

V dnešní době si makléři uvědomují, že je třeba se neustále vzdělá-
vat. Hledají společnost, která jim umožní se rozvíjet, která je zastřeší 
dobrým jménem a pomůže jim získat důvěru jejich budoucích klientů. 
EVROPA realitní kancelář je značka, která na trhu realit úspěšně pů-
sobí již 20 let. To je záruka a jistota. Je to reálný úspěch. 

Nechtěl bych dnes začínat v realitním byznysu bez silného partnera 
za zády. To, že děláme svou práci dobře, nám potvrzují kladné refe-
rence našich klientů, kteří se nejen vracejí, když potřebují řešit otázku 
bydlení nebo vhodné investice do nemovitostí, ale a to mi ještě více 
potvrzuje, že děláme svou práci dobře, nás doporučují svým známým 
nebo obchodním partnerům.

Jak se vám dařilo v loňském roce?

Naše realitní franchisové pobočky EVROPA udělaly obrovský skok 
v efektivitě, byl to náš cíl a velmi nás to těší. Ačkoliv franchis tolik 
nepřibylo, vzrostl jejich obrat o 31 % . Nejlepších deset poboček dnes 
bez problému dosahuje v průměru přes 1 000 000 Kč měsíčního obratu.

Kolik aktuálně provozujete poboček realitních kanceláří 
EVROPA a kolik z nich provozují franšízoví partneři?

Naše vize je poskytovat kvalitní a rychlý servis Všem našim klientům,

kdy výsledkem je vždy spokojený zákazník. Nemáme ambice být 
největší realitní síťí na trhu, ale rozhodně nejlepší. Přesto se nám daří 
kontinuálně zvětšovat náš vliv v realitním byznysu. Potvrzení tohoto 
faktu je zájem ať již samotných makléřů, menších realitních kanceláří 
nebo zájemců z řad jiných oborů podnikání o otevření vlastní franchisy 
EVROPA realitní kancelář a spojení se silným partnerem, který je na 
trhu již 20 let.

Zastřešujeme 28 franchisových poboček, z toho 24 v České repub-
lice a část na Slovensku. Do konce roku 2018 otevíráme dalších 
6 poboček a v roce 2019 máme v plánu otevřít dalších 10 na území 
České i Slovenské republiky. Zřizovat ve větším počtu franchisové 
pobočky není na pořadu dne, jde nám především o kvalitní servis 
a zázemí pro všechny naše stávající i budoucí franchisanty. 

Ten kdo kupuje franchisovou licenci EVROPA realitní kancelář, tak 
očekává kvalitní full servis, silnou marketingovou podporu, vzdělá-
vání a další výhody, kterými my, jakožto silná a etablovaná fi rma na 
realitním trhu disponujeme. Poskytujeme exkluzivitu značky pro dané 
území, lokalitu a nejen to nás výrazně odlišuje od naší konkurence. 
Velmi pečlivě naše nové franchisanty vybíráme a společně řešíme, 
zda je tento typ podnikání pro ně vhodný. Naším zájmem není prodat 
licenci každému, kdo o ni projeví zájem. 
 
Pro koho je realitní franšíza EVROPA vhodnou příležitostí? Jací 
franchisanti mají předpoklady k úspěchu – prozraďte, jaké jsou 
atributy úspěšné franchisy?

Pro všechny, kteří chtějí mít fi nanční nezávislost a uspokojení z vlast-

ního podnikání. Ptáte se mně, jaký typ osobnosti uspěje? Daří se 
především lidem, kteří pobočku osobně řídí, věnují jí svůj čas a ener-
gii. Mají dobré vazby a v regionu se těší dobré pověsti. Nechybí jim 
fi nanční zázemí a mají podnikatelskou vizi, kde chtějí být řekněme za 
pět let. Někteříí z našich franchisantů se chystají v příštím roce otevřít 
další pobočky v dalších regionech. 

Podnikání v realitním odvětví je momentálně nejvýhodnější za uply-
nulých deset let. V EVROPA realitní kanceláři jsme si tohoto vývoje 
vědomi a nabízíme možnost této situace využít na bázi franchisové 
spolupráce. EVROPA realitní kancelář má vypracovanou nejkom-
plexnější nabídku výhod franchis v realitním oboru. 

Co Vaši franšízoví partneři na spolupráci s Vámi oceňují nejvíce?

Kvalitní a komplexní servis ze strany franchisora, mezi něž se mimo 
jiné řadí vlastní realitní software EVROPÁK, silná marketingová pod-
pora, mezilidské vztahy, nemalá úspora nákladů spojených s realit-
ní branží, navyšující se příjmy a nakonec i zvýšení osobní prestiže 
v regionu kde žijí a podnikají. 

Jaký je z Vašeho pohledu největší přínos Vaší značky pro 
řadového franšízanta? Co od Vás franšízový partner může 
očekávat?

Silná ryze česká realitní společnost EVROPA s dvacetiletou historií 
na trhu. Serióznost a profesionalita, reference klientů, kteří využívají 
našich služeb opakovaně a následně i doporučují naše služby dále. 
To je pro nás důkaz, že to co děláme dává smysl a přináší radost 
nejen nám, ale i našim partnerům. 

Všichni zájemci o franchisu mohou očekávat silnou a cílenou pod-
poru od začátku spolupráce, od výběru lokality kanceláře, násled-
né vybavení přes velmi kvalitní školení vlastní vzdělávací akademie 
BAE, kde najdete ty nejlepší profesionály z realitní branže, ale i jiných 
oborů, které jsou dnes již automatickou součástí našeho podnikání. 
Jak jsem již zmiňoval, vyvinuli jsme vlastní realitní software EVROPÁK, 
což nám dává velkou výhodu oproti konkurenci. Stávající franchisanti 
si cení na naší spolupráci mimo jiné i výtečných osobních vazeb, 
možnost fi nancovat své projekty či výkupy z našeho investičního fon-
du. Dále disponujeme vlastním oddělením na zpracovávání hypoték 
a pojištění PFN group.

Navíc v letošním roce jsme vstoupili do velmi úzké spolupráce se sil-
nou značkou Allianz a i to je jeden z aspektů, kterého si naši partneři 
cení. Nestagnujeme, ale stále se posouváme dál a děláme vše pro 
maximální spokojenost všech našich franchisantů, makléřů realitní 
kanceláře EVROPA a v neposlední řadě našich klientů.

Jako v každém podnikání – někomu se daří, někomu méně. Jak 
je to u vás? V čem vidíte důvody úspěchů či neúspěchů vašich 
franšízantů? 

Než podepíšeme novou franchisu, tak s naším budoucím franchisan-
tem podrobně projdeme veškerá úskalí, která provozování realitní 
kanceláře přináší. Společně vypracujeme byznys plán, upřesníme si 
marketingové aktivity, které bude třeba ve svěřeném regionu reali-
zovat a pobavíme se o personální strategii. Teprve potom podepi-
sujeme a začínáme společně podnikat pod značkou EVROPA rea-
litní kancelář. Tato počáteční „opatrnost“ nám umožňuje, abychom 
se lépe poznali a ubezpečili se, že můžeme být společně úspěšní. 
Franchising je o partnerství. Úspěšnost našich franchisantů i jejich 
makléřů je pak velmi vysoká. 

Je něco, nač by se měli potenciální franchisanti, mající touhu 
vstoupit do prostředí realit, připravit? 

Záleží na schopnostech zájemce o franchisu. Někdo má ambice 
spíše obchodní, jiný čistě manažerské, až majitelské. Pro všechny 
máme u nás místo pro jejich realizaci. Máme propracovaný systém 
navazujícího manažerského i makléřského školení. Ale pro mě platí 

jednoduché pravidlo. Jestliže chci vlastnit svou pobočku, pak koupím 
rovnou licenci. A jestliže mě baví obchod, pak obchoduji i jako maji-
tel, jen s výrazně vyšším společenským statutem a prestiží. 

Máte pro nové, potenciální realitní franšízanty nějaké doporučení 
či motivaci? 

Samozřejmě, ať nás osloví a domluví si s námi nezávaznou schůzku. 
Je lepší své sny realizovat, než o nich jen snít. 

A poslední otázka - s čím by naopak měli počítat realitní makléři, 
kteří čtou tyto řádky a zvažují, že se osamostatní - že začnou 
podnikat sami na sebe, avšak pod záštitou silné společnosti, 
jakou je realitní kancelář EVROPA?

S tím, že budou o sobě rozhodovat sami. Měli by počítat s tím, 
že dostanou příležitost něco ve svém životě dokázat, něco vybudo-
vat. Nebudou už jen součástí soukolí, ale sami budou ta kola roztá-
čet. Stanou se majiteli vlastní realitní kanceláře EVROPA v daném 
regionu. Budou dávat druhým práci, ale také budou za jejich práci 
zodpovědní. Avšak, a to je velmi důležité, nezůstanou osamoceni. 

Franchising je o tom, že máte za zády silného partnera, který vám 
poradí, pomůže, vyjedná vám lepší podmínky u vašich dodavatelů, 
mentoruje vás, pomůže vám udržet vaši fi rmu pod kontrolou, směřu-
je vás k dynamičtějšímu růstu, pomůže vám s marketingem, poradí 
vám kde sehnat kvalitní zaměstnance, dodá vám technickou podporu 
a k tomu je vaším obchodním partnerem po celou dobu spolupráce. 
Díky tomu zvýšíte své procento úspěchu, ale stále zůstanete „svým 
pánem“. 
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mají zkušenosti a mohou se prezentovat kvalitním servisem a dobrý-
mi referencemi. V dnešním on-line světě je velmi snadné vyhledat na 
internetu informace o jednotlivých realitních kancelářích či makléřích. 
Klienti mají daleko vyšší očekávání a to zcela oprávněně, než tomu 
bylo před 5 až 10 lety. 

Jak se situace na realitním trhu projevuje na počtu nových 
zájemců o spolupráci? Přibývají či ubývají makléři? Vidíte spíše 
trend makléřů pracovat tzv. „sami na sebe“, nebo se spíše 
sdružovat či nechat zastřešit většími značkami? 

V dnešní době si makléři uvědomují, že je třeba se neustále vzdělá-
vat. Hledají společnost, která jim umožní se rozvíjet, která je zastřeší 
dobrým jménem a pomůže jim získat důvěru jejich budoucích klientů. 
EVROPA realitní kancelář je značka, která na trhu realit úspěšně pů-
sobí již 20 let. To je záruka a jistota. Je to reálný úspěch. 

Nechtěl bych dnes začínat v realitním byznysu bez silného partnera 
za zády. To, že děláme svou práci dobře, nám potvrzují kladné refe-
rence našich klientů, kteří se nejen vracejí, když potřebují řešit otázku 
bydlení nebo vhodné investice do nemovitostí, ale a to mi ještě více 
potvrzuje, že děláme svou práci dobře, nás doporučují svým známým 
nebo obchodním partnerům.

Jak se vám dařilo v loňském roce?

Naše realitní franchisové pobočky EVROPA udělaly obrovský skok 
v efektivitě, byl to náš cíl a velmi nás to těší. Ačkoliv franchis tolik 
nepřibylo, vzrostl jejich obrat o 31 % . Nejlepších deset poboček dnes 
bez problému dosahuje v průměru přes 1 000 000 Kč měsíčního obratu.

Kolik aktuálně provozujete poboček realitních kanceláří 
EVROPA a kolik z nich provozují franšízoví partneři?

Naše vize je poskytovat kvalitní a rychlý servis Všem našim klientům,

kdy výsledkem je vždy spokojený zákazník. Nemáme ambice být 
největší realitní síťí na trhu, ale rozhodně nejlepší. Přesto se nám daří 
kontinuálně zvětšovat náš vliv v realitním byznysu. Potvrzení tohoto 
faktu je zájem ať již samotných makléřů, menších realitních kanceláří 
nebo zájemců z řad jiných oborů podnikání o otevření vlastní franchisy 
EVROPA realitní kancelář a spojení se silným partnerem, který je na 
trhu již 20 let.

Zastřešujeme 28 franchisových poboček, z toho 24 v České repub-
lice a část na Slovensku. Do konce roku 2018 otevíráme dalších 
6 poboček a v roce 2019 máme v plánu otevřít dalších 10 na území 
České i Slovenské republiky. Zřizovat ve větším počtu franchisové 
pobočky není na pořadu dne, jde nám především o kvalitní servis 
a zázemí pro všechny naše stávající i budoucí franchisanty. 

Ten kdo kupuje franchisovou licenci EVROPA realitní kancelář, tak 
očekává kvalitní full servis, silnou marketingovou podporu, vzdělá-
vání a další výhody, kterými my, jakožto silná a etablovaná fi rma na 
realitním trhu disponujeme. Poskytujeme exkluzivitu značky pro dané 
území, lokalitu a nejen to nás výrazně odlišuje od naší konkurence. 
Velmi pečlivě naše nové franchisanty vybíráme a společně řešíme, 
zda je tento typ podnikání pro ně vhodný. Naším zájmem není prodat 
licenci každému, kdo o ni projeví zájem. 
 
Pro koho je realitní franšíza EVROPA vhodnou příležitostí? Jací 
franchisanti mají předpoklady k úspěchu – prozraďte, jaké jsou 
atributy úspěšné franchisy?

Pro všechny, kteří chtějí mít fi nanční nezávislost a uspokojení z vlast-

ního podnikání. Ptáte se mně, jaký typ osobnosti uspěje? Daří se 
především lidem, kteří pobočku osobně řídí, věnují jí svůj čas a ener-
gii. Mají dobré vazby a v regionu se těší dobré pověsti. Nechybí jim 
fi nanční zázemí a mají podnikatelskou vizi, kde chtějí být řekněme za 
pět let. Někteříí z našich franchisantů se chystají v příštím roce otevřít 
další pobočky v dalších regionech. 

Podnikání v realitním odvětví je momentálně nejvýhodnější za uply-
nulých deset let. V EVROPA realitní kanceláři jsme si tohoto vývoje 
vědomi a nabízíme možnost této situace využít na bázi franchisové 
spolupráce. EVROPA realitní kancelář má vypracovanou nejkom-
plexnější nabídku výhod franchis v realitním oboru. 

Co Vaši franšízoví partneři na spolupráci s Vámi oceňují nejvíce?

Kvalitní a komplexní servis ze strany franchisora, mezi něž se mimo 
jiné řadí vlastní realitní software EVROPÁK, silná marketingová pod-
pora, mezilidské vztahy, nemalá úspora nákladů spojených s realit-
ní branží, navyšující se příjmy a nakonec i zvýšení osobní prestiže 
v regionu kde žijí a podnikají. 

Jaký je z Vašeho pohledu největší přínos Vaší značky pro 
řadového franšízanta? Co od Vás franšízový partner může 
očekávat?

Silná ryze česká realitní společnost EVROPA s dvacetiletou historií 
na trhu. Serióznost a profesionalita, reference klientů, kteří využívají 
našich služeb opakovaně a následně i doporučují naše služby dále. 
To je pro nás důkaz, že to co děláme dává smysl a přináší radost 
nejen nám, ale i našim partnerům. 

Všichni zájemci o franchisu mohou očekávat silnou a cílenou pod-
poru od začátku spolupráce, od výběru lokality kanceláře, násled-
né vybavení přes velmi kvalitní školení vlastní vzdělávací akademie 
BAE, kde najdete ty nejlepší profesionály z realitní branže, ale i jiných 
oborů, které jsou dnes již automatickou součástí našeho podnikání. 
Jak jsem již zmiňoval, vyvinuli jsme vlastní realitní software EVROPÁK, 
což nám dává velkou výhodu oproti konkurenci. Stávající franchisanti 
si cení na naší spolupráci mimo jiné i výtečných osobních vazeb, 
možnost fi nancovat své projekty či výkupy z našeho investičního fon-
du. Dále disponujeme vlastním oddělením na zpracovávání hypoték 
a pojištění PFN group.

Navíc v letošním roce jsme vstoupili do velmi úzké spolupráce se sil-
nou značkou Allianz a i to je jeden z aspektů, kterého si naši partneři 
cení. Nestagnujeme, ale stále se posouváme dál a děláme vše pro 
maximální spokojenost všech našich franchisantů, makléřů realitní 
kanceláře EVROPA a v neposlední řadě našich klientů.

Jako v každém podnikání – někomu se daří, někomu méně. Jak 
je to u vás? V čem vidíte důvody úspěchů či neúspěchů vašich 
franšízantů? 

Než podepíšeme novou franchisu, tak s naším budoucím franchisan-
tem podrobně projdeme veškerá úskalí, která provozování realitní 
kanceláře přináší. Společně vypracujeme byznys plán, upřesníme si 
marketingové aktivity, které bude třeba ve svěřeném regionu reali-
zovat a pobavíme se o personální strategii. Teprve potom podepi-
sujeme a začínáme společně podnikat pod značkou EVROPA rea-
litní kancelář. Tato počáteční „opatrnost“ nám umožňuje, abychom 
se lépe poznali a ubezpečili se, že můžeme být společně úspěšní. 
Franchising je o partnerství. Úspěšnost našich franchisantů i jejich 
makléřů je pak velmi vysoká. 

Je něco, nač by se měli potenciální franchisanti, mající touhu 
vstoupit do prostředí realit, připravit? 

Záleží na schopnostech zájemce o franchisu. Někdo má ambice 
spíše obchodní, jiný čistě manažerské, až majitelské. Pro všechny 
máme u nás místo pro jejich realizaci. Máme propracovaný systém 
navazujícího manažerského i makléřského školení. Ale pro mě platí 

jednoduché pravidlo. Jestliže chci vlastnit svou pobočku, pak koupím 
rovnou licenci. A jestliže mě baví obchod, pak obchoduji i jako maji-
tel, jen s výrazně vyšším společenským statutem a prestiží. 

Máte pro nové, potenciální realitní franšízanty nějaké doporučení 
či motivaci? 

Samozřejmě, ať nás osloví a domluví si s námi nezávaznou schůzku. 
Je lepší své sny realizovat, než o nich jen snít. 

A poslední otázka - s čím by naopak měli počítat realitní makléři, 
kteří čtou tyto řádky a zvažují, že se osamostatní - že začnou 
podnikat sami na sebe, avšak pod záštitou silné společnosti, 
jakou je realitní kancelář EVROPA?

S tím, že budou o sobě rozhodovat sami. Měli by počítat s tím, 
že dostanou příležitost něco ve svém životě dokázat, něco vybudo-
vat. Nebudou už jen součástí soukolí, ale sami budou ta kola roztá-
čet. Stanou se majiteli vlastní realitní kanceláře EVROPA v daném 
regionu. Budou dávat druhým práci, ale také budou za jejich práci 
zodpovědní. Avšak, a to je velmi důležité, nezůstanou osamoceni. 

Franchising je o tom, že máte za zády silného partnera, který vám 
poradí, pomůže, vyjedná vám lepší podmínky u vašich dodavatelů, 
mentoruje vás, pomůže vám udržet vaši fi rmu pod kontrolou, směřu-
je vás k dynamičtějšímu růstu, pomůže vám s marketingem, poradí 
vám kde sehnat kvalitní zaměstnance, dodá vám technickou podporu 
a k tomu je vaším obchodním partnerem po celou dobu spolupráce. 
Díky tomu zvýšíte své procento úspěchu, ale stále zůstanete „svým 
pánem“. 



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

PRONÁJMY

BRNO-LESNÁ, ULICE HAŠKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5KC
Pronájem bytu 1+1 s velkou lodžií, v 8.NP s výtahem v
bytovém domě po GO , CP bytu 28 m² + 4 m² lodžie.
Byt je po kompletní rekonstrukci. Cena + 2.000,-Kč
inkaso.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

8 500 Kč/měs.

BRNO-STŘED, ULICE FRANCOUZSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5HH
Pronájem bytu 1+kk ve 2. NP novostavby byt. domu
v blízkosti centra Brna. CP 30 m² + balkon do vnit-
robloku. Sklep 2,3 m². Zařízený. Záloha na služby 2
000,- Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 000 Kč/měs.

BRNO-STŘED, ULICE PEKAŘSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5KA
Pronájem velmi pěkné novostavby bytu 1+kk Volné
od 1. 5. 2019. Byt je situován v 5. patře cihlového
domu s výtahem a CP činí 30 m². + inkaso 1.500,- Kč
měsíčně.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 900 Kč/měs.

KŘENOVICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5KR
Pronájem zařízeného, kompletně a vkusně zrekon-
struovaného cihlového bytu 2+kk se sklepem, ga-
ráží a zahrádkou. CP 43m² + sklep. Patro 1/2. Ihned
VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

10 000 Kč/měs.

BRNO-ŠTÝŘICE, ULICE PŠENÍK
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5KE
Pronájem pěkného bytu 3+1, CP bytu 55 m² + balkón,
sklep, 2.NP/9 s výtahem. + 3.500,-Kč/měsíc zálohy na
energie a služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 500 Kč/měs.

BRNO-ŽIDENICE, KARÁSKOVO NÁMĚSTÍ
Třída D

www.realcity.cz/rc/E5K9
Pronájem novost. půdního bytu 2+kk. CP bytu 79 m²
včetně terasy 8 m² orientované do vnitrobloku, 4.NP.
K bytu patří sklep 2 m²(500,-Kč/měs.)+ ink. 2.500,-
Kč/měs.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

13 500 Kč/měs.

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-KRÁLOVO POLE, UL. KOŠINOVA
Třída A

www.realcity.cz/rc/E5KD
Pronájem nízkoenergetické novostavby bytu 2+kk,
CP bytu 55 m² + terasa 16 m², 3.NP cihlové no-
vostavby. + 2.000,- Kč/měs. inkaso, 1.000,- Kč/měs.
garáž. stání.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

16 000 Kč/měs.

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO-STŘED, ULICE GORKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5HF
Pronájem pěkné atypické novostavby bytu(3+kk) s
terasou a lodžií s výhledy na panoramata Brna. Byt
je v 5+6.NP/6 byt. domu v blízkosti centra Brna. CP
153 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

27 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BRNO
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4U4
Prodej posledního garážového stání v suterénu no-
vého bytového domu REZIDENCE SLEPÁ. 5 minut
od centra
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 775 620 237

informace v RK

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 plastová 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

OV 1+1 EČEROVA, BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5HX
CP 44 m² v 6. patře s výhledem na Brno. Byt po
celkové rekonstrukci v revitalizovaném domě. : Byt
má zděné jádro, samostatné WC a koupelna
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 788 817
2 750 000 Kč

VÝHODNÝ BYT PRO INVESTICI, K
PRONÁJMU

Třída C
www.realcity.cz/rc/E4L9

Byt 2+1, 62 m² vhodný 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

3 390 000 Kč

HLEDÁTE
POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

OV 3+1 CHODSKÁ, BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5QR
Byt v osobním vlastnictví o vel. 76 m² s balkonem,
pokoje neprůchozí, stav udržovaný, patro 6.NP z 8,
zděné WC s koupelnou.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 185 005
3 790 000 Kč

BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5BR
Rodinný dům na rozhraní Husovic a Maloměřic.
Jedná se o řadový, jednopodlažní, částečně pod-
sklepený dům o dispozici 3+1.Dům je po částečné
rekonstrukci
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

4 285 000 Kč

HLEDÁTE 
NOVÉ

BYDLENÍ?
Ušetříme 
vám čas 

i námahu!

Využijte náš
dostupný 

a přehledný
časopis.

Najděte si
bydlení
na míru!
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TEXTOVÁ INZERCE

PRODEJ BYTU 3+1, 76 M² BRNO - OBŘANY
Třída D

www.realcity.cz/rc/E5HE
Slunný byt s klimatizací a podlahovým vytápěním
ve 2. patře cihlového domu v klidné lokalitě v blíz-
kosti MHD, školy, školky, hřiště, pošty a supermar-
ketu.
www.sovareality.cz tel.: 777 259 000

4 470 000 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

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO - KRÁLOVO POLE
Třída A

www.realcity.cz/rc/E5DD
Novostavba luxusního atypického domu 4+kk s
venkovním a vnitřním átriem s živou zelení, zajiš-
ťující max. soukromí, dvojgaráž. UP 198 m², PENB:
B - 74,8 kWh/m2.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

13 900 000 Kč

BRNO - VENKOV

PRACE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E54M
Prodej zrekonstruovaného, prostorného RD a
velké budovy bývalého kina, které lze využít na
rozšíření RD nebo přístavbu bytových jednotek.CP
je 404 m².
RK Agil tel.: 736 646 769

4 200 000 Kč

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

OSTOPOVICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5LA
Krásný slunný byt o velikosti 3+1 po celkové re-
konstrukci, zasklený balkon, sklepní koje a vlastní
zděná garáž. UP 75 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

4 290 000 Kč

ZAKŘANY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4GT
Exkluzivně nabízíme k prodeji prostorný RD 4+kk,
přibližně 25 km od Brna v obci Zakřany. Dům pro-
šel celkovou rekonstrukcí, předzahrádka s parko-
vacím místem
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 připravované výstavby dvou domů na
klidném místě v obci Hradčany ( jeden dům je již
prodán).
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

4 790 000 Kč

DRÁSOV
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5BT
Poslední ze tří RD v lokalitě Drásov. Jedná se o vý-
stavbu samostatně stojících RD s obytným podkro-
vím o dispozici 4+1 a zastřešeným parkovacím stá-
ním.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

4 990 000 Kč

KUŘIM
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5GO
Polořadový dům po kompletní rekonstrukci a pří-
stavbě. Dům je dispozičně řešen jako 4+kk s tera-
sou a vinným sklípkem, parkovací místo v předza-
hrádce,klidná ulice
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

5 900 000 Kč

ŘÍČANY
Třída C

www.realcity.cz/rc/E25O
Exkluzivní, moderní novostavba 6+kk s velkou te-
rasou a krásným výhledem do okolí, garáž pro
2 vozy. UP 447 m², CP 712 m², PENB: C - 136,5
kWh/m2.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

9 500 000 Kč

TROUBSKO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3BL
Více variant využití (bydlení i vícegenerační, pod-
nikání), bezbariérový s koupacím jezírkem, sadem,
saunou a vinotékou. UP 368 m², CP 1.695 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

17 500 000 Kč

BLANSKO

BLANSKO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5KL
Prodej sam. stojící, patrové, udržované chaty v OV.
CP pozemku 539 m², ZP 47 m², zahrada 492 m².
Příjezd autem je možný až k pozemku po nezpev-
něné komunikaci.
RK Agil tel.: 736 646 769

400 000 Kč

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

CHATA 3+KK JEDOVNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5BO
Samostatně stojící chata 3+kk o CP 50 m² je napo-
jena na obecní vodovod a odpad, částečně pod-
sklepená, vytápění kamny na tuhá paliva.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
850 000 Kč

CHATA 7+2 SUCHÝ, OKR.BLANSKO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5CL
Celoročně obyvatelná chata 7+2 o CP 140 m² - 2
apartmány se samostatnými vstupy, napojena na
vodu ze studny, vytápění ústřední elektrické nebo
na tuhá paliva.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
1 990 000 Kč

POZEMKY

MEDLOV
www.realcity.cz/rc/E4XQ

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

informace v RK

PRAHA - ÚJEZD U PRŮHONIC
www.realcity.cz/rc/E5DE

Lukrativní pozemek poblíž hl. města Prahy k oka-
mžitému zahájení výstavby RD, stavební povolení,
připojení na veškeré sítě. CP 714 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

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

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

SKOROTICE
www.realcity.cz/rc/DY29

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

4 990 000 Kč

KŘOVÍ
www.realcity.cz/rc/E4XL

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

6 990 000 Kč

KOMERCE

ŠLAPANICE, NÁDRAŽNÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5KO
Pronájem obchodně rezidenčního centra ORC FRI-
ENDSHIP v nově vzniklé nákupní galerii ŠIBAL/KY.
Součástí centra je supermarket ALBERT. Pronájem
ploch od 75 m².
RK Agil tel.: 736 646 769

dohodou

SVRATKA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYU5
Areál hotelu Svratka, 27 nově zrekonstr. a komfort.
vybav. pokojů, zasazen do přírody, sportovní vy-
žití, kongresový sál. UP 8.900 m², CP 196.456 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

BRNO - BOHUNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E3BM
Samostat. stojící dům o 4 byt. jednotkách, vhodný k
bydl. i podnik., bez nutnosti dalších investic, garáž +
park. místa na pozem. UP 375m², CP 517m², PENB:
G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

BRNO - STŘED
Třída G

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

informace v RK

BRNO, ŽIDENICE - ŽIVOTSKÉHO
Třída C

www.realcity.cz/rc/DVQB
Pronájem kancelářského, nezařízeného prostoru
ve 2. patře v nově postaveném komplexu v žádané
lokalitě. CP 294 m². Kompletně rozvedena PC síť,
opt. kabel, alarm.
RK Agil tel.: 736 646 769

1 900 Kč/m²/rok

BRNO
Třída A

www.realcity.cz/rc/DZV1
Zakládá si vaše firma na vstřícném chování k ži-
votnímu prostředí? Hledáte prostory s nízkými ná-
klady?Hledáte kanceláře s dobrým spojením do
centra i na D1?
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

2 480 Kč/m²/rok
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TEXTOVÁ INZERCE

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI
NAJDETE!

ŽELEŠICE, BRNO-VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5CP
Pronájem 2 kanceláří, CP 37,45 m², v hist. ob-
jektu. Objekt s nebytovými prostory po komp. rekon-
strukci, s parkováním a snadnou dostupností z Brna.
Vč.energií.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 000 Kč/měs.

BRNO
Třída C

www.realcity.cz/rc/E48B
Pronájem kanceláře v IBC, CP 27 m² je tvořena
kanceláří s oddělenýmkuchyňskýmkoutemaWCs
umyvadlem. Klimatizace, 6.patro,vstupy na čipové
karty
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

7 200 Kč/měs.

ŠLAPANICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZVI
Pronájem obchodního prostoru v samém centru
města na konečné trolejbusové zastávky č. 31. CP
60 m². Přízemní prostor se samostatným vstupem,
2 výlohami do ulice.
RK Agil tel.: 736 646 769

9 000 Kč/měs.

BRNO-HUSOVICE, UL. JILEMNICKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5HI
Pronájem nebytových prostor v přízemí bytového
domu. CP předmětných prostor činí 155 m²+50 m²
sklad. Kuchyňka, sociální zázemí a předzahrádka. +
energie a služby!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

13 000 Kč/měs.

TVAROŽNÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5KQ
Pronájem nezařízených, kancelářských prostor o
CP 161 m² v uzavřeném, hlídaném areálu ZD. Kan-
celáře se nachází v 1. patře administrativní budovy.
Ihned VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

13 417 Kč/měs.

ČESKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E2YU
Pronájem komerčního objektu ( výrobního–
skladovacího, kancelářského prostoru ), v
uzavřeném areálu ve směru Kuřim. CP cca 196 m²,
délka 23 m, šířka 8,5 m.
RK Agil tel.: 736 646 769

18 000 Kč/měs.

ŽELEŠICE, BRNO – VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PK
Pronájem celého patra, CP 117 m² + terasa 63
m², hist.objekt, parkování, zahrada za budovou.
Dobrá dostupnost na dálnice. Cena 300Kč/m2/rok.
En.+služby 3.000,-Kč.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

19 200 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4XN
Pronájem exkluzivních kancelář. prostor v moderní
administrativní budově s výtahem a panoram. vý-
hledy, 3. NP. UP 270 ,2, PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

44 250 Kč/měs.

BRNO - MALOMĚŘICE, UL. SELSKÁ
Třída G

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

50 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D1
Pronájem obchod. prostor (restaurace, ordinace,
kanc.) v lukrativní lokalitě přímo v centru Brna,
krásné výhledy na historickou část města. CP 240
m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

60 000 Kč/měs.

BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E54R
Pronájem exkluzivních kancelář. prostor v moderní
administrativní budově s výtahem a panoram. vý-
hledy, 2. NP. UP 267,9 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

66 975 Kč/měs.

HLEDÁTE
POZEMEK?

S NÁMI NAJDETE!

PRODEJ OBCHODNÍHO PR.
BRNO-ŽIDENICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E489

Novostavba NP, součástí byt.domu,CP 128
m²,vhodný na ordinaci, kancelář,obchod. Možnost
3 park.míst,sociál. zařízení.Možnost dokončit dle
požadavků zájemce.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

3 900 000 Kč

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

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

BRNO - KOMÍN
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D2
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.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

12 000 000 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

LÉKAŘ S RODINOU HLEDAJÍ
www.realcity.cz/rc/E5GU

prostorný dům nebo byt na hezkém místě v Brně.
Může být i v dosahu IDS. Cena do 15 mil. Kč.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GV

Pro klienta, který hledá byty v Brně na investici, hle-
dáme malometrážní byt.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁM DŮM
www.realcity.cz/rc/E5GX

3+kk – 4+1 se zahrádkou v Brně a okolí, dosah MHD.
MP CZECH real tel.: 736 184 737

informace v RK

PRO SVÉHO KLIENTA HLEDÁM
www.realcity.cz/rc/E5GY

důmdo 30 kmod Brna do 3 500 000 Kč. Platí hotově.
MP CZECH real tel.: 736 130 609

informace v RK

STARŠÍ PANÍ HLEDÁ
www.realcity.cz/rc/E5GZ

ke koupi byt ihned k nastěhování, v Brně.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

informace v RK
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DOBŘÍNSKO
www.realcity.cz/rc/E5LL

Dům, 70 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
450 000 Kč

PODHRADÍ NAD DYJÍ
www.realcity.cz/rc/E5LO

Dům, 93 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
450 000 Kč

KŘÍDLŮVKY
www.realcity.cz/rc/E5LM

Dům, 90 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
450 000 Kč

KOROLUPY
www.realcity.cz/rc/E5LP

Dům, 370 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
530 000 Kč

VEDROVICE
www.realcity.cz/rc/E5LN

Dům, 156 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
450 000 Kč

STVOLOVÁ
www.realcity.cz/rc/E5LQ

Dům, 237 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
530 000 Kč

KYJOV
www.realcity.cz/rc/E5LR

Dům, 300 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 608 739 899
550 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5LU

Řadový dům, 30 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 777 674 530
650 000 Kč

NÝROV
www.realcity.cz/rc/E5LS

Dům, 200 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
550 000 Kč

IVANOVICE NA HANÉ
www.realcity.cz/rc/E5LV

Dům, 116 m², tř. E
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 776 806 022
660 000 Kč

CHVALKOVICE
www.realcity.cz/rc/E5LT

Dům, 432 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
570 000 Kč

STÁLKY
www.realcity.cz/rc/E5LX

Dům, 113 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
680 000 Kč

KETKOVICE
www.realcity.cz/rc/E5LY

Dům, 90 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
690 000 Kč

PRAVICE
www.realcity.cz/rc/E5M2

Dům, 241 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
832 666 Kč

BĚHAŘOVICE
www.realcity.cz/rc/E5LZ

Dům, 95 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
700 000 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/E5M3

Dům, 80 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
850 000 Kč

JAROSLAVICE
www.realcity.cz/rc/E5M1

Dům, 90 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
790 000 Kč

LANŽHOT
www.realcity.cz/rc/E5M4

Dům, 91 m², tř. G
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 605 808 600
850 000 Kč

SVINOŠICE
www.realcity.cz/rc/E5M5

Dům, 120 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 733 145 777
890 000 Kč

CRHOV
www.realcity.cz/rc/E5M8

Dům, 100 m²
Comfort reality CZ, s.r.o

tel.: 603 973 429
1 100 000 Kč

PRUŠÁNKY
www.realcity.cz/rc/E5M6

Dům, 230 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 608 700 962
990 000 Kč

LOVČICE
www.realcity.cz/rc/E5M9

Dům, 49 m², tř. G
MakléřkyCZ s.r.o.

tel.: 732 774 265
1 190 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5M7

Dům, 90 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 000 000 Kč

LUDÍKOV
www.realcity.cz/rc/E5MA

Dům, 224 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 602 720 540
1 299 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E493

Řadový dům, 60 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 731 595 711
1 490 000 Kč

STARÝ PODDVOROV
www.realcity.cz/rc/E5MI

Dům, 368 m², tř. G
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 603 434 536
1 516 000 Kč

OLOMUČANY
www.realcity.cz/rc/E2BF

Dům, 120 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 500 000 Kč

MILOVICE
www.realcity.cz/rc/E5MJ

Dům, 184 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 739 602 406
1 550 000 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E5MH

Dům, 200 m², tř. G
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 776 806 022
1 500 000 Kč

UHŘICE
www.realcity.cz/rc/E5MK

Dům, 3+1, 110 m², tř. G
CREDO REAL, s.r.o.

tel.: 602 583 853
1 650 000 Kč

BUKOVANY
www.realcity.cz/rc/E5MB

Dům, 95 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 777 604 591
1 300 000 Kč

KRAVSKO
www.realcity.cz/rc/E5ME

Dům, 105 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
1 390 000 Kč

PLAVEČ
www.realcity.cz/rc/E5MC

Dům, 3+1, 1534 m², tř. G
CREDO REAL, s.r.o.

tel.: 602 583 853
1 350 000 Kč

CHUDČICE
www.realcity.cz/rc/E5MF

Dům, 45 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 739 485 176
1 400 000 Kč

BĚHAŘOVICE
www.realcity.cz/rc/E5MD

Dům, 99 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 603 226 101
1 390 000 Kč

ÚJEZD U BRNA
www.realcity.cz/rc/E5MG

Dům, 137 m², tř. G
MakléřkyCZ s.r.o.

tel.: 608 624 674
1 490 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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ROUSÍNOV
www.realcity.cz/rc/E5ML

Dům, 118 m², tř. G
T.S.reality , s.r.o.

tel.: 733 349 816
1 690 000 Kč

MOUŘÍNOV
www.realcity.cz/rc/E5MO

Rohový dům, 129 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 734 790 263
1 830 000 Kč

ŠARDICE
www.realcity.cz/rc/E5MM

Dům, 120 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 790 000 Kč

VRBICE
www.realcity.cz/rc/E5MP

Dům, 59 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 000
1 890 000 Kč

ČERMÁKOVICE
www.realcity.cz/rc/E5MN

Dům, 283 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 800 000 Kč

BLÍŽKOVICE
www.realcity.cz/rc/E5MQ

Dům, 108 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 960 000 Kč

DYJÁKOVICE
www.realcity.cz/rc/E4N1

Dům, 120 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 990 000 Kč

KUŘIMSKÁ NOVÁ VES
www.realcity.cz/rc/E5MS

Dům, 250 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
2 800 000 Kč

MORAVSKÁ NOVÁ VES
www.realcity.cz/rc/E5MR

Dům, 108 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 999 000 Kč

BOHDALICE-PAVLOVICE
www.realcity.cz/rc/E5MT

Dům, 275 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 734 891 538
2 865 000 Kč

HLUBOKÉ MAŠŮVKY
www.realcity.cz/rc/E4NE

Dům, 80 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 774 145 692
2 700 000 Kč

SEDLEC
www.realcity.cz/rc/E55E

Dům, 121 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 602 660 841
3 190 000 Kč

STŘELICE
www.realcity.cz/rc/E5MU

Dům, 120 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 603 821 159
3 200 000 Kč

KLOBOUKY U BRNA
www.realcity.cz/rc/E5MY

Dům, 230 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 495 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E5MV

Dům, 80 m², tř. C
RK STING

tel.: 800 103 010
3 450 000 Kč

PODOLÍ
www.realcity.cz/rc/E55O

Dům, 60 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 750 000 Kč

HUSTOPEČE
www.realcity.cz/rc/E5MX

Dům, 170 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 000
3 490 000 Kč

ŠVÁBENICE
www.realcity.cz/rc/E5MZ

Dům, 103 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 750 875 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5N1

Dům, 5+kk, 185 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 777 749 499
3 800 000 Kč

BUČOVICE
www.realcity.cz/rc/E5N4

Dům, 140 m²
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
3 900 000 Kč

PUSTIMĚŘ
www.realcity.cz/rc/E5N2

Dům, 370 m², tř. E
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 850 000 Kč

NĚMČANY
www.realcity.cz/rc/E5N5

Dům, 150 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
3 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5N3

Dům, 140 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 890 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E55R

Dům, 1968 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 990 000 Kč

SKALIČKA
www.realcity.cz/rc/E5NB

Dům, 360 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
4 999 000 Kč

LEDCE
www.realcity.cz/rc/E5ND

Dům, 4+kk, 230 m², tř. C
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 777 749 499
6 200 000 Kč

ČERNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E5NC

Dům, 214 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 603 564 101
5 400 000 Kč

ZAJEČÍ
www.realcity.cz/rc/E5NE

Dům, 150 m², tř. B
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 319
6 690 000 Kč

PŘIBYSLAVICE
www.realcity.cz/rc/E5BI

Dům, 606 m², tř. B
Gaute a.s

tel.: 731 185 908
5 850 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5NF

Dům, 159 m², tř. G
MakléřkyCZ s.r.o.

tel.: 732 774 265
7 700 000 Kč

RUPRECHTOV
www.realcity.cz/rc/E5N6

Dům, 470 m², tř. G
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
3 990 000 Kč

JAVŮREK
www.realcity.cz/rc/E5N9

Dům, 180 m², tř. G
MakléřkyCZ s.r.o.

tel.: 732 774 265
4 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5N7

Dům, 293 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
4 250 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E5NA

Dům, 230 m², tř. G
AvrioReal

tel.: 733 592 323
4 900 000 Kč

BOŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E5N8

Dům, 97 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
4 900 000 Kč

PRŠTICE
www.realcity.cz/rc/E4UG

Dům, 145 m², tř. B
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
4 950 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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BOHDALICE-PAVLOVICE
www.realcity.cz/rc/E5NG

Byt, 2+kk, 78 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 160 000 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

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E5NH

Byt, 2+1, 45 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 250 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E5NJ

Byt, 2+1, 45 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 400 000 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/E5NI

Byt, 2+1, 55 m²
C21 Reality Macocha

tel.: 734 386 371
1 290 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E5IT

Byt, 2+1, 52 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 700 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5A7

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

tel.: 733 130 768
1 790 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5A9

Byt, 2+1, 56 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 777 729 415
2 050 000 Kč

VESELÍ NAD MORAVOU
www.realcity.cz/rc/E5NK

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

tel.: 800 100 446
1 890 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5NL

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

tel.: 800 100 446
2 050 000 Kč

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E5IV

Byt, 2+1, 57 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 990 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E5IZ

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 050 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E5NM

Byt, 2+1, 57 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 603 564 101
2 099 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5NO

Byt, 2+kk, 62 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 290 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E5J1

Byt, 2+1, 60 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
2 150 000 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E5NP

Byt, 2+kk, 42 m², tř. B
Gaute a.s

tel.: 737 636 891
2 300 644 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E5NN

Byt, 2+kk, 42 m², tř. B
Gaute a.s

tel.: 737 636 891
2 275 620 Kč

MIKULOV
www.realcity.cz/rc/E5NQ

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 350 000 Kč

SLAVKOV U BRNA
www.realcity.cz/rc/E5NR

Byt, 2+kk, 41 m², tř. B
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 778 544 775
2 366 700 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E5NT

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

tel.: 800 100 446
2 400 000 Kč

MIKULOV
www.realcity.cz/rc/E5NS

Byt, 2+1, 56 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 390 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E5AE

Byt, 2+1, 60 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 540
2 400 000 Kč

ZBÝŠOV
www.realcity.cz/rc/E5J6

Byt, 2+kk, 49 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 731 595 711
2 396 600 Kč

MIKULOV
www.realcity.cz/rc/E5NU

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 450 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5O2

Byt, 2+1, 66 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 778 544 779
3 390 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5O3

Byt, 2+1, 80 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 601 321
3 690 000 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/E5O4

Byt, 2+1, 72 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 447
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
3 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5O5

Byt, 2+kk, 59 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 895 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5NV

Byt, 2+1, 64 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5K1

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 731 491 172
3 350 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5NX

Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
CREDO REAL, s.r.o.

tel.: 602 583 853
3 190 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5NZ

Byt, 2+kk, 92 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 540
3 350 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E5NY

Byt, 2+1, 82 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 190 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5O1

Byt, 2+kk, 51 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 390 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 2+kk až 2+1
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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 4 od 18. 3. do 7. 4. 2019



Pozemky jsou v kurzu! 
Realitní trh láká i dolarové milionáře

Zájem o pozemky obecně
Největší procento zájemců 
o koupi pozemku i dnes 
tvoří lidé, kteří plánují 
výstavbu rodinného 
domu. Ve větších 
městech je často 
využíváno menších 
pozemků s plánovanou 
výstavbou řadových 
domů. V menších obcích 
kupující vyhledávají 
naopak rozsáhlejší 
pozemky, protože 
zaručují větší soukromí. 
Tento rozdíl zájmu je 
přímo úměrný cenám 
pozemků ve městech 
a na venkově. Při koupi 
rozhoduje zejména 
cena, ale také lokalita 
a rychlost. Klíčovým 
faktorem bývá možnost 
napojení na inženýrské 
sítě. Kupující mohou 
hledat také pozemky 
od developerských 
společností. Výhodou 
je, že bývají kompletně 
zasíťovány včetně výstavby 
příjezdové komunikace.  

Pěkných stavebních 
pozemků je stále méně, 
proto lze očekávat růst 
jejich cen i v dalších 
letech. Stejně jako 
u jakékoliv jiné 
nemovitosti i zde platí, 
že je důležité vše pečlivě 
prověřit. Jak, se dozvíte 
na našem webu  
www.realcity.cz.

Stavební pozemky
Podle aktuálního průzkumu J&T Bank, který 
proběhl mezi českými i světovými dolarovými 
milionáři, tito nejčastěji investují do staveb-
ních pozemků a start-upů. Co si od toho sli-
bují? To je zřejmé – nejvyšší výnosy. Tato in-
vestice láká 39 procent dolarových milionářů.

„Důvěru v rezidenční nemovitosti zvyšuje také 
celkový ekonomický rozmach a silná poptáv-
ka po bydlení při dynamicky rostoucích platech 
a nízkých úrokových sazbách. Právě dlouhé ob-
dobí nulových či záporných úrokových sazeb vede 
investory k hledání uchovatele hodnot u reálných 
aktiv, jakými jsou právě nemovitosti nebo růz-
né alternativní investice,“ komentuje průzkum 
Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky, kte-
rá sleduje investice dolarových milionářů už 
osm let. A to je i důvod, proč může chování 
této skupiny poměrně dobře za poslední roky 
porovnat.

Jak je to se zemědělskou půdou
Výše jsme uvedli, jak to vypadá se stavebními 
pozemky. A jak si stojí zemědělská půda? To je 
kapitola sama o sobě. O tu však letošní rok zá-
jem mezi českými dolarovými milionáři klesl. 

Letos v tomto odvětví vidí zajímavé zhodno-
cení „jen” 18 procent dotázaných. Loňský rok 
to bylo 28 procent. V roce 2016 dokonce až 
41 procent. Důvodem je fakt, že zemědělská 
půda strmě roste a ti, co ji budou vlastnit, si ji 
budou jako investici chránit. Propad je podle 
Sklenáře způsoben nejen vyšší cenou oproti 
minulosti, ale také faktem, že hodně jí je již 
skoupeno a jde tedy spíše o „paběrkování“ 
menších polí. Svůj díl na propadu nese po-
dle něj i vnímaný tlak velkých oligarchických 
seskupení, která v oblasti zemědělství působí 
a ovlivňují dění v tomto sektoru.

Čeští vs světoví dolaroví milionáři
I tady je jistý rozdíl. Ti světoví se snaží svoje 
jmění převážně zhodnotit. Celkově v Evropě 
jim jde o investice do dluhopisů a akcií. Zato 
ti čeští se právě zajímají o nemovitosti mimo 
vlastní bydlení a podnikání. Průzkum rovněž 
poukázal na to, že světoví dolaroví milionáři 
jsou mimo jiné i celebrity. Tady je opět oproti 
České republice rozdíl. Bohatí lidé zde vidět 
být nechtějí. Je to i z důvodu, jak Češi vnímají 
bohatství obecně. Snaží si tedy své soukromí 
chránit. 

Stavební pozemky jsou jednou z komodit, které jdou v poslední době velmi na odbyt. 
Jejich cena roste a ani do budoucna to nevypadá, že by měla jejich hodnota být nějak 
ohrožena. Není divu, že lákají nejrůznější investory. Aktuálně i české dolarové mili-
onáře. Ti své vydělané finance většinou získávají prostřednictvím vlastní firmy. Musí 
je někam uložit nebo zainvestovat. A tady se nabízí zajímavý trh.
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www.realcity.cz/rc/E598

www.realcity.cz/rc/E3ZQ

LELEKOVICE, UL. PLÁSTKY 

INFORMACE V RK 

BRNO ŽIDENICE 

SHELL and CORE. K prodeji prostor pro byt nebo kanceláře o užitné 
ploše 250,6 m2 s terasami o ploše 149,1 m2. Proběhne dostavba zimních 
zahrad. Unikátní výhled na celé Brno.

G 

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

JEDINEČNÉ DETAILY S POUŽITÍM  
PŘÍRODNÍHO KAMENE

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

www.realcity.cz/rc/E35Z

www.realcity.cz/rc/ E5KB

BRNO, UL. STAŇKOVA

INFORMACE V RK

BRNO, UL. PŘÍČNÍ

V blízkosti centra města nabízíme k prodeji prostorný byt o dispozici 3+1, 
CP 84 m2 s balkonem a sklepní kójí. Byt se nachází ve 4.NP, v domě je 
výtah. Byt je vhodný i jako investice.

Prodej 4 moderních RD v lokalitě Sadová, které jsou na pozemcích 
343 - 585 m2.  RD jsou dokončeny z 80 % (fasáda, vnitřní rozvody, 
elektro, podlahy anhydrid). Kolaudace 4/2019.

www.smeralka.cz

www.sadovanavysluni.cz

BRNO-STŘED

od 2 750 000 KČ

BRNO-KRÁLOVO POLE

B 

A

Pozemky se nacházejí na okraji nové zástavby a v sousedství lesa. 
Výměry 849 m2 (rovinatý pozemek) a 814 m2 (mírně svažitý pozemek) 
včetně veškerých IS.

Prodej stylového bytu 3+1 v prvorepublikovém činžovním domě. Byt v OV, 
UP 115 m2, lodžie a balkon. Rekonstrukce 2012, eurookna, parkety, 
2x kryté parkovací stání.

Právě zde vzniká nový projekt. V celkem 6 patrech vytvoříme 18 bytů 
o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk s nadstandardně velkými balkóny 
či zahrádkami ve vnitrobloku. Více na www.smeralka.cz

DOKONČENÍ 
9/2020

B12 500 000 KČ

RESORT FÉNIX 

G4 835 000 KČ

 +420 731 598 271
+420 800 644 644
www.smeralka.cz

Moderní bydlení na ŠMERALCE

byty inspirovány industriálním prostředím

50 % BYTŮ 
PRODÁNO

developer

B
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

tel.: +420 724 012 036

OBCHODNÍ PROSTOR K PRONÁJMU

• Vhodné pro drogerii, hračky, sportovní nebo 
domácí potřeby

• Celková plocha 252 m2

• Cena 3 900 Kč m2/rok

• Prostor lze upravit dle potřeb klienta 
(podhled, dlažba)

KONTAKT: 724 012 011

VEDLE SUPERMARKETU BILLA

BYTOVÝ DŮM B2 – BYTY – PRODEJ

• PRODEJ BYTŮ 2+kk a 3+kk od 3 320 000 Kč

• Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem, 
podlahové topení, příprava na kuchyňskou 
linku

• Parkovací stání v suterénu objektu v ceně

KONTAKT: 724 012 036

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

DOKONČENÍ 
PROSINEC 2019

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST

VÍCEÚČELOVÝ DŮM A – BYTY – PRODEJ
PRODEJ POSLEDNÍCH BYTŮ VE VÍCEÚČELOVÉM DOMĚ

• 2+kk - 63 m2, 4+kk až 132 m2

• Ceny od 3 485 000 Kč vč. DPH

• Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem, 
podlahové topení, klimatizace formou 
chlazených stropů, elektricky ovládané venkovní 
žaluzie, chytré ovládání bytu, videotelefon

• Možnost koupě parkovacího stání v suterénu 
objektu

KONTAKT: 724 012 036
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www.rezidencevranovska.cz    +420 730 166 534

BYTY 1+KK A 2+KK
V BLÍZKOSTI CENTRA

LUXUSNÍ REZIDENCE V SRDCI LESNÉ

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

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 1+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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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

K nastěhování již brzy!
Velikosti bytů 1+kk až 4+kk

Klidná 
lokalita

Parkovací 
stání

Dostupnost 
MHD

tel.: 545 428 120    |    e-mail: info@kukly2.cz    |    www.reckovice-nachova.cz

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

Přečtěte si náš  
on-line magazín o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin 
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pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
w w w . r e a l k o . c zv í c e i n f o r m a c í n a

i n f o @ r e a l k o . c z | + 4 2 0 7 7 5 9 7 8 2 6 8

FREE
verze

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

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY



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

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

PRODEJ NOVOSTAVBY BYTU OV 2+KK
BRNO – BYSTRC

Ul. Hvozdecká. Pěkný byt o CP 50,50 m2. Součástí je 
balkón a sklep. Možnost pronájmu park. stání 
v domě. Prohlídky možné kdykoliv. Klíče v RK!

3 190 000 Kč

G

PRONÁJEM MODERNÍHO BYTU 1+KK
BRNO – SLATINA

Ul. Kigginsova. Krásný byt o CP 47,20 m2 s balkónem, 
sklepem a park. stáním, výborná dostupnost 

do centra Brna. Prohlídky jsou možné po dohodě.
11 500 Kč / měsíc

G

PRONÁJEM KRÁSNÉHO BYTU 2+1
BRNO-ŽABOVŘESKY

Ul. Královopolská. Nově vybudovaný, prostorný byt o 
CP cca 60 m2. Byt je vybaven moderními spotřebiči. 

Volný ihned! Prohlídky jsou možné po dohodě. 
14 000 Kč / měsíc

G

PRONÁJEM LUXUSNÍHO BYTU 2+KK
BRNO – ČERNÁ POLE

Ul. Slepá. Nadstandardní byt 2+kk s lodžií, klimatizací 
a garáž. stáním o CP 62,9 m2 + lodžie 4,2 m2 a 2,58 m2. 

Volný od 1. 4. 2019, prohlídky možné již nyní. 
16 000 Kč / měsíc

C

PRONÁJEM LUXUSNÍHO RD 5+KK
BRNO – JINAČOVICE

Velmi prostorný a částečně vybavený RD o CP 
1 045 m2 z toho ZP 181 m2. Součástí domu je zahrada 
a garáž. Prohlídky jsou možné kdykoliv po dohodě.  

38 720 Kč / měsíc včetně poplatků  

PRODEJ LESNÍHO POZEMKU
BOŠOVICE, OKR. VYŠKOV

Lesní pozemek o CP 640 m2, nacházející 
se severozápadně od obce Bošovice směrem 

na obec Otnice. Prohlídky možné kdykoliv. 
29 800 Kč včetně provize RK

PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉHO POZEMKU
TĚŠANY, OKR. BRNO-VENKOV

Zemědělský pozemek o CP 3 716 m2 s dobrou do-
stupností, severovýchodně od obce Těšany směrem 

na obec Otnice. Prohlídky možné kdykoliv.
119 048 Kč včetně provize RK

G G

PRODEJ RD/CHALUPA 
BÝKOVICE, OKR. BLANSKO

Nemovitost s č. ev., CP 90 m2 a UP cca 100 m2. 
Vhodné k bydlení, ale i k rekreaci. Dobrá dopravní 

dostupnost. Volné ihned, klíče v RK!
390 000 Kč  

G

PRODEJ CHATY
BRNO – KNÍNIČKY

Sam. stojící chata v krásné přírodě s číslem 
evidenčním o ZP 37 m2. V chatě je zavedena 

elektřina, voda je v dosahu. Volné ihned, klíče v RK! 
399 000 Kč 

G

PRODEJ RD / CHALUPA 3+1
PLAVEČ, OKR. ZNOJMO

Sam. stojící RD se zahradou a dvorem s možností 
vybudování podkroví na obytnou část o CP 1 534 m2, 
ZP 683 m2. Ihned obyvatelný. Volný ihned, klíče v RK! 

1 350 000 Kč včetně provize RK

G G

PRODEJ RD/CHALUPA 3+1
UHŘICE, OKR. HODONÍN

Dům po část. rekonstrukci s možností vybudování 
podkroví na obytnou část. CP 324 m2, ZP 140 m2. 
Součástí RD je i garáž. Volný ihned, klíče v RK!

1 650 000 Kč včetně provize RK

PRODEJ VINNÉHO SKLEPU S VINOHRADEM, 
MUTĚNICE

Okr. Hodonín. CP 1 887 m2. Užitná plocha objektu 
je cca 90 m2. Na pozemku se pěstují různé 

odrůdy vína. Volné ihned, klíče v RK!
2 390 000 Kč

G

PRODEJ VÍCEGENERAČNÍHO RD
BUČOVICE-KLOBOUČKY

Rozsáhlý RD ve tvaru L s hospod. objektem, garáží 
a zahradou. CP 873 m2, ZP 458 m2. Možné přestavět 

na více bytů. Volné ihned, klíče v RK!
2 390 000 včetně provize RK

PRODEJ GARÁŽE / SKLADU
BRNO – SLATINA

Udržovaná garáž o CP 18 m2 s elektřinou, dostupná 
z ulice Olomoucká. Možnost využívat i jako sklad 

nebo dílnu. Prohlídky možné kdykoliv. 
280 000 Kč

GG

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
BRNO – ČERNÁ POLE 

Ul. Merhautova. Kompl. zrekonstr. nebyt. prostor 
s výlohou o CP 32 m2, vhodný jako kancelář, obchod 
apod. Volný ihned. Prohlídky jsou možné po dohodě.

Info o ceně v RK 

G

PRONÁJEM LUXUSNÍCH KANCELÁŘÍ 
BRNO – STŘED, UL. MINSKÁ

PO VÝRAZNÉ SLEVĚ nabízíme luxusní nebytové 
prostory s venkovní terasou v novostavbě multif. 

domu o CP 101 m2. Volné ihned. Klíče v RK!  
22 000 Kč / měsíc

A




