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HILLEHO 6: ŽIVOT V NEORENESANČNÍM DUCHU
Nenechte si uniknout poslední volné byty v nabídce

OKAMŽITÉ
ZASTAVENÍ EXEKUCE

NA VAŠÍ NEMOVITOSTI
GARANTUJEME VÁM RYCHLÉ JEDNÁNÍ S PRÁVNÍ ZÁRUKOU

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

POSKYTUJEME BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
VOLEJTE ZDARMA

775 185 005
www.brnenskyzvonec.cz

800 100 455

B R N O A J I Ž N Í M O R AV A

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

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

G

PRONÁJEM KRÁSNÉHO BYTU 2+KK
BRNO-ŘEČKOVICE
Ulice Jezerůvky. Jedná se o moderní, cihlový byt 2+kk o velikosti 51 m2
s prostornou terasou 18,25 m2, nacházející se ve druhém NP bytového domu s výtahem
ve velmi vyhledávané lokalitě s výbornou dostupností. Volný ihned. Klíče v RK!

PRONÁJEM CIHLOVÉHO BYTU 3+1 S BALKÓNEM
BRNO-LESNÁ
Ulice Jurkovičova. Jedná se o pěkný, prostorný byt o celkové ploše 65,90 m2 včetně balkónu,
nacházející se v prvním patře cihlového bytového domu v nádherné lokalitě obklopené přírodou.
Byt bude volný od 1. 8. 2019, prohlídky jsou možné již nyní po dohodě.

12 500 Kč / měsíc

13 350 Kč / měsíc

G

G

PRODEJ PROSTORNÉHO BYTU 4+1
BRNO-MEDLÁNKY

PRONÁJEM KRÁSNÉHO BYTU 3+KK
JINAČOVICE U BRNA
Nabízíme Vám pronájem krásného nově zbudovaného cihlového bytu,
který se nachází ve dvoupodlažním domě. V ceně je jedno parkovací místo.
Celková plcoha je 120 m2. Klíče v RK!

Prostorný, velmi pěkný a světlý byt o dispozici 4+1 s balkónem a sklepní kójí o celkové ploše 94,76 m2,
v pátém nadzemním podlaží bytového domu s výtahem. V bytě jsou samostatné pokoje,
samostatné WC, balkón s krásným výhledem. Uvolnění je možné ihned, klíče máme v RK!

15 000 Kč / měsíc

5 199 000 Kč

G

G

G

PRODEJ CHATY S TERASOU
BRNO-KNÍNIČKY

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

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+2
BRNO-SLATINA

Chata 1+kk s číslem evidenčním, hezkou teráskou
na zděném a část. kamenném základu. ZP cca 45 m2,
z toho UP cca 30 m2. Chata je volná ihned, klíče v RK!

Sam. stojící RD 3+1 se zahradou a garáží, který prošel
částečnou rekonstrukcí. CP 325 m2, z toho ZP domu
je 141 m2, UP cca 110 m2. Volný ihned, klíče v RK!

Prodej třípodlažního rodinného domu o dispozici 4+2 s terasou a zahradou o CP 229 m2,
z toho ZP 125 m2, který se nachází ve Slatině, na krásném a klidném místě v přírodě.
Dům je volný ihned, klíče v RK!

399 000 Kč

1 550 000 Kč

5 490 000 Kč

C

C

PRODEJ PROSTORNÉHO RD 4+1
BRNO-ŽABOVŘESKY

PRODEJ NOVOSTAVBY LUXUSNÍHO RD 4+KK
MORAVANY U BRNA

Atypický, řadový, rodinný dům 4+1 s pozemkem a zahradou o CP 451 m2, z toho ZP činí 188 m2.
UP objektu je cca 201,5 m2. Dům disponuje prostornou garáží a zahradou za domem s posezením
a malým zahradním sklepem. Prohlídky jsou možné kdykoliv po dohodě. Klíče v RK!

Po výrazné slevě Vám nabízíme novostavbu sam. stojícího RD s garáží a zahradou, CP 674 m2, která se
nachází v luxusní lokalitě na okraji města Brna. ZP 141 m2 a zahrada 533 m2. Dům je částečně vybaven
nábytkem a působí velmi prostorným dojmem. Prohlídky jsou možné kdykoliv, klíče v RK!

11 990 000 Kč

13 699 000 Kč

W W W. C R E D O R E A L . C Z

Mezírka 775/1
602 00 Brno
+420 733 525 123
info@ambienten.cz
Investujte do zahraničních
nemovitostí
Využijte velice příznivé situace na realitním
trhu ve Španělsku a investujte do luxusních
nemovitostí přímo na Mallorce. Na našich
stránkách www.ambieten.cz vám
představujeme nejnovější nabídky těchto
novostaveb. Je pro vás zajištěno veškeré
projektové, právní a finanční poradenství.
Dohodněte si osobní setkání v sídle naší
společnosti, rádi s vámi projdeme veškeré
detaily této investiční příležitosti.

Zaměřujeme se na prodej rezidenčních vil a usedlostí
v Brně i širokém okolí Jihomoravského kraje. V naší
nabídce naleznete mnoho nemovitostí, které mohou
být vaším novým vysněným domovem, například jako
tato stylová venkovská vila v Kuřimském Jestřabí.
Hledáte spojení luxusního bydlení, krásné přírody
a soukromí? Kontaktujte naše realitní specialisty, kteří
vám nabídku těchto exkluzivních nemovitostí rádi
představí.

WWW.AMBIENTEN.CZ

Bayerova 40
Brno 602 00
tel.: 755 185 005
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA

-

TRADICE

-

STABILITA -

PRÁVNÍ GARANCE

Zdeněk MATĚJKA

SAMOZŘEJMOSTÍ JE:

matejka@brnenskyzvonec.cz

•	odhad reálné tržní ceny s ohledem na aktuálně
realizované transakce ve Vaší lokalitě
•	profesionální prezentace Vaší nemovitosti
na největších realitních serverech
•	zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší
nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu
•	zveřejnění nabídky Vaší nemovitosti
v inzertním časopise
•	100% informovanost o průběhu prodeje
Vaší nemovitosti
•	veškerý právní servis realitního obchodu, včetně
úvodní bezplatné právní konzultace a poradenství
• advokátní či notářskou úschovu kupní ceny
•	zajištění vypracování průkazu energetické

777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ
VAŠÍ NEMOVITOSTI

náročnosti budovy – tzv. energetický štítek

G

Cena: 990 000 Kč | Tel.: 777 730 521

CHATA 2+1 MALÁ ŠTÁLE, OKR. BRUNTÁL, REKR. OBLAST JESENÍKY
Podskl. chata 2+1, CP 70 m2, vlast. pozemek 948 m2. V přízemí kuchyně, obýv. pokoj s
krbem, koupelna a wc, v patře ložnice. Chata prošla částečnou rekonstrukcí.

Máte více otázek týkajících se koupě
nebo prodeje nemovitosti?
VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ
REÁLNÉ TRŽNÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI
UVAŽUJETE
O PRODEJI VAŠÍ
NEMOVITOSTI
A ZAJÍMÁ VÁS
REÁLNÁ TRŽNÍ CENA?

G

Cena: 3 790 000 Kč | Tel.: 777 730 521

OV 3+1 ONDROUŠKOVA, BRNO

Byt v OV 3+1 s lodžií o CP 71 m2. Po část. rekonstrukci, prodává
se i s vybavením. Bytové jádro je původní, dům revitalizovaný.

VÍTE, CO OVLIVŇUJE
CENU VAŠÍ
NEMOVITOSTI?
CHCETE PRODAT
ZA NEJVYŠŠÍ CENU?

C

Cena včetně vybavení: 7 000 000 Kč | Tel.: 775 185 005

OV 4 +KK BRNO, POTOČNÍ

Cihl. byt, 99,4 m2 s terasou a rozšířením bytu o dalších 45 m2, dům
o třech bytech, oboje po celk. reko. Luxusně vybavený a zařízený.

ZAVOLEJTE MI,
VÍM JAK PRODAT
VAŠI NEMOVITOST
+420 777 730 521

G

Cena: 3 490 000 Kč | Tel.: 775 788 817

BRNO, SPORTOVNÍ

OV 2+1 (možno 3+kk) o CP 50 m2. Zvýš. přízemí domu se 4NP, sam.
pokoje, koupelna se sprch. koutem, WC a oddělená kuchyně.

VYHOTOVÍME VÁM ZDARMA ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
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INZERENTI:
REALITY
AMBIENTEN VIP s.r.o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.
CREDO REAL, s.r.o.
HOME Hunters, s.r.o.
MP CZECH real
Realitní kancelář Brněnský zvonec
Realitní kancelář Karel Gruber
Nová Zelená úsporám
Jak získat dotace na zelenou střechu?

REALITY MUZEJKA s.r.o.
REALmix s.r.o.
16

SOVA reality s.r.o. realitní kancelář
STRABAG a.s.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
AvrioReal, s. r. o.
KOMFORT, a.s.
MIG s.r.o.
Moravská stavební - INVEST, a.s.
REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.
REKO a.s.
OSTATNÍ

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

HYPOASISTENT s.r.o.
SPACE 4U s.r.o.

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš
on-line magazín o bydlení!

www.realcity.cz/magazin

Ceny nemovitostí stále rostou.
Jak je to možné?

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
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: 5. 8. 2019

Při výběru realitní kanceláře buďte
tvrdí: tohle všechno si ohlídejte
Realitních kanceláří je na trhu jako máku – a vybrat tu pravou není žádný med. Proto
jsme sepsali seznam nejdůležitějších věcí, služeb a záruk, které by vám dobrá realitní
kancelář měla poskytnout. Když je budete všechny nekompromisně vyžadovat, existuje
velká šance, že se při výběru nespálíte. Připraveni? Tak pojďme na to.
První kontakt: internet
V dnešní době má každá slušná realitní kancelář
vlastní webové stránky. Určitě na ně zavítejte –
a trošku si firmu proklepněte. Zaměřte se na kategorie „O nás“, „Proč si vybrat nás“ a „Ohlasy
zákazníků“. Zkontrolujte, zda je RK členem nějakého profesního sdružení – např. členství v Asociaci realitních kanceláří ČR už je pro vás signálem toho, že se jedná o solidní firmu. Reference
a ohlasy z webových stránek mohou být zkreslené
(či v dokonce některých případech úplně vymyšlené), proto se porozhlédněte i po diskuzních fórech
a recenzích. Vůbec nejrelevantnější zpětnou vazbu
vám dá vaše okolí, takže se nebojte zeptat. Třeba
i skrze sociální sítě.
Nabídka není rozhodující
Spousta lidí žije v domnění, že čím více nemovitostí realitní kancelář nabízí, tím důvěryhodnější
je. Bohužel však v tomto případě přímá úměra
neplatí. „Může se jednat o zakázky ve spolupráci s jinými realitními kancelářemi. Mnohočetná inzerce jedné nemovitosti u více RK pak způsobuje rozdíly mezi
cenami nabídkovými a konečnými kupními. Proto
vždy vyžadujte exkluzivní smlouvu, která zaručí vaší
nemovitosti ty nejlepší podmínky. Do smlouvy si nechte
zapsat i vlastní návrhy podmínek prodeje – pokud nějaké máte,“ uvádí jednatel společnosti Marek Bartoš.

Klíč k úspěchu? Doprovodné služby
Naprostou samozřejmostí v nabídkách RK jsou
právní služby. Jenže – komplexním právním servisem se dnes ohání prakticky všichni. Proto si zjistěte, co se pod oním magickým spojením „komplexní služby“ skutečně skrývá. „Právní servis by
měl zahrnovat služby advokáta s úschovou kupní ceny,
zhotovení právních dokumentů, zajištění znaleckého posudku nebo zpracování průkazu energetické náročnosti
budovy (PENB). Dále vyžadujte poradenství v oblasti
daňové povinnosti, zajištění financování a přepis energií,“ radí jednatel společnosti Marek Bartoš.
Dejte na svůj šestý smysl
Ještě před zahájením spolupráce s realitní kanceláří se vždy osobně zastavte v jejím sídle, popovídejte si zde se svým makléřem a zeptejte se ho
na cokoliv, co vám není úplně jasné. Musíte vědět,
komu svůj dům, byt či pozemek vlastně svěřujete.
Ze schůzky byste měli mít dobrý pocit – cítit, že
realitní kanceláři na vás a vaší spokojenosti skutečně záleží.

Rozumíme vašim potřebám i přáním. Dobře
víme, že každý z klientů je jiný. A právě proto
ke každému z vás přistupujeme zcela individuálně. Detailně posoudíme vaši situaci a navrhneme řešení na míru. Tak, aby bylo maximálně
efektivní a vedlo k vaší spokojenosti.
Víte například, že všichni naši makléři dodržují
přísný etický kodex? Kodex dodržují hned ze
dvou důvodů. Zaprvé musejí, protože je k tomu
váže členství naší realitní kanceláře v ARK ČR.
A za druhé (a hlavně) chtějí, protože si váží každého svého klienta a dělají vše pro to, aby byl
s jejich prací spokojený.
V naší realitní kanceláři neznáme slovo „problém“. V našich očích je totiž problém jen určitá (byť třeba nestandardní) situace, na kterou

jednatel společnosti

Realitní kancelář
Brněnský zvonec
- reality s.r.o.
Bayerova 40
602 00 Brno
tel.: +420 775 185 005
bartos@brnenskyzvonec.cz
www.brnenskyzvonec.cz

Pokud bude jakákoliv odpověď makléře vyhýbavá
nebo se vám cokoliv nebude zdát, dejte od firmy
ruce pryč. Hned za rohem čeká další – a dost možná taky mnohem lepší.

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

Brněnský zvonec - reality s.r.o. je tradiční brněnská realitní kancelář s historií na trhu s nemovitostmi. Důraz klademe na individuální
a vstřícný přístup ke klientovi a nabídku komplexních služeb jak při prodeji, tak i při nákupu
bytů a nemovitostí. Tyto služby vám s ochotou
zajistí naši profesionální makléři a renomovaná
advokátní kancelář.

Marek Bartoš

vždy existuje řešení. A my jsme tu od toho, abychom toto řešení našli. Nabídli vám ho. A následně ho taky aplikovali do praxe. Právě tomu
říkáme flexibilní přístup.
Potřebujete-li prodat nemovitost zatíženou exekucí nebo jiným omezením, vždy se na nás můžete obrátit. Na oplátku přispěcháme s řešením,
které naplní a mnohdy dokonce i předčí vaše
původní očekávání. A to proto, že každý případ posuzujeme individuálně a vždy s ohledem
na vaše přání.
Cílem naší realitní kanceláře je vždy nalézt optimální řešení vaší situace. A to bez ohledu na to,
jak složitá tato situace je. Jednáme rychle, diskrétně a maximálně efektivně. Naším jediným
cílem je vaše spokojenost – od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
Za každých okolností děláme vše pro to, abyste
měli s realizací obchodu co nejméně starostí.
Poskytujeme proto komplexní realitní služby
včetně právnického nebo finančního servisu.
Zastupujeme vás na všech jednáních a připravujeme veškeré smlouvy. Vždy tak, aby byly vyvážené a v souladu s aktuální platnou legislativou.

NABÍZÍME:
•	bezplatné posouzení
a vyhodnocení ceny
nemovitosti
•	právní poradenství
•	garanci kvalitního
a rychlého prodeje
• zálohu na kupní cenu
ZARUČUJEME:
•	profesionální
a vstřícné jednání
•	prodej s právní zárukou
•	prodej za nejvyšší
tržní cenu
ŘEŠENÍ
NESTANDARDNÍCH
PŘÍPADŮ:
•	zadlužené nemovitosti
v exekuci
•	spoluvlastnické podíly
•	okamžitý výkup nemovitostí a bytů s hotovostní
platbou do 24 hodin
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REALmix s.r.o.
Bayerova 23, 602 00 Brno
T: 775 077 502, realmix@realmix.cz

www.realmix.cz
G

G

BRNO-STŘED, ULICE JANA UHRA

ŽELEŠICE

Třída G

Třída G

Ing. David Novák
+420 775 077 502

Tomáš Silnický
+420 775 077 503

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E4VA
Převod slunného a velmi pěkného družstevního bytu 3+1 po kompletní
2
a vkusné rekonstrukci, CP 71 m . Byt je ve 3.NP/4 cihlového domu. Ori00006
entace na JV a SZ.
775 077 502
4 450 000 Kč

Komerční objekt
www.realcity.cz/rc/E53F
Prodej reprezentativní administrativní budovy-zámečku po rekonstrukci.
2
Celkem 5 NP, CP pozemku 5 277 m včetně dalšího stavebního pozemku
1003
1 269 m2, ZP 300 m2, parkování.
775 077 502
15 500 000 Kč
E53F1

G

G

BRNO - KRÁLOVO POLE, UL. ŠTEFÁNIKOVA
Třída G

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E4UB
Prodej prostorného bytu po kompletní rekonstrukci s dispozicí 4+kk
+ balkón a zimní zahrada, šatna, sklep, komora na chodbě, CP 164 m2,
1066
výška stropů 3,6 m.
775 077 502
6 990 000 Kč

BRNO-STŘED, ULICE ŠPITÁLKA
Třída C

Byt 5+1
www.realcity.cz/rc/E4VC
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 kom00004
pletní rekonstrukci.
775 077 502
5 700 000 Kč

G

G

BRNO-STARÉ BRNO, ULICE KŘÍŽOVÁ
Třída G

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E66Y
Prodej bytu 3+1 (4+kk) v centru Brna, 2 minuty od Mendlova nám. Byt ve
3.NP/6 v cihlovém domě s novým výtahem. Celková plocha bytu je 66 m2.
00045
K bytu patří sklep.
775 077 502
3 640 000 Kč

G

BRNO-BYSTRC, ULICE KURŠOVA

BRNO-BYSTRC, ULICE VONDRÁKOVA

G

BRNO-BYSTRC, ULICE FLEISCHNEROVA

Třída B

Třída B

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E6BY
Prodej bytu po hezkých úpravách 3+1 a velkou lodžií. Byt je v 7.NP/8, CP
2
68 m + lodžie + sklep. Celý bytový dům po revitalizaci. Krásné výhledy
00037
do zeleně.
775 077 502
3 550 000 Kč

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E672 Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E6JZ
Prodej bytu 3+1 po rek. se zasklenou lodžií. Bytový dům po revitalizaci, Prodej velmi pěkného bytu 2+1 po kompletní rekonstrukci v 7. NP/8 by2
2
2
na klidném místě ve slepé ulici. CP bytu 72,5 m + 4 m zasklená lodžie tového domu po revitalizaci. CP bytu je 62 m + prostorná lodžie 5,3 m2.
00037
00060
+ 2 m2 sklep. 4.p.
775 077 502
775 077 502
4 100 000 Kč
3 650 000 Kč
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Třída B

WWW.REALCITY.CZ

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

www.realmix.cz
G

BRNO-BYSTRC, UL. JAKUBA OBROVSKÉHO

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E5YG
Prodej malého bytu 1+kk v OV. Byt se nachází v 1.NP/4, je bezbariérový
a orientovaný na JZ do zeleně. Před cca 5-ti lety proběhla rekonstrukce.
00035
CP 22m2.
775 077 502
1 750 000 Kč
G

BŘEZINA, BRNO-VENKOV

Dům
www.realcity.cz/rc/E5K8
Prodej novostavby řadového RD se sedlovou střechou, garáží a zahra2
2
dou 137 m , UP RD vč. garáže 180 m . Nádherná lokalita v Drahanské
00028
vrchovině, na okraji CHKO Moravský kras.
775 077 502
5 600 000 Kč

UJČOV, HORNÍ ČEPÍ

Rekreační objekt
www.realcity.cz/rc/E5RR
Prodej rekreační chalupy v malebné obci na Vysočině, obec je neprůjezdná
a poskytuje naprostý klid a soukromí. Třípodlažní objekt se sedlovou
1025
střechou. ZP 106 m2.
775 077 502
500 000 Kč

G

BRNO-ŽIDENICE, ULICE ROKYCANOVA

www.realcity.cz/rc/E6CK
Dům
Prodej řadového bytového domu. Třípodlažní dům s pěti bytovými jednot2
kami, dvorem a zahradou. CP pozemku je 475 m , uliční šíře domu je 9 m,
délka pozemku 51 m.
00058
775 077 502
12 000 000 Kč

G

BRNO-LESNÁ, ULICE MAJDALENKY

Dům
www.realcity.cz/rc/E6L2
Prodej bytu 2+kk s nádherně zapěstovanou bylinkovou zahrádkou vč. posezení a terasy a park. stání v komplexu Orion. 2. NP, CP bytu 53 m2, sklep
00069
3 m2, terasa 16 m2, zahrádka 77 m2.
775 077 502
5 450 000 Kč

G

OSLAVANY, BRNO-VENKOV

TRPÍN, OKRES SVITAVY

Dům
www.realcity.cz/rc/E5YH
Prodej velkého RD se sedlovou střechou, garáží a pěknou zahradou. ZP
2
2
a nádvoří domu 164 m , zahrada 471 m , CP pozemku 745 m2. UP domu
00038
je cca 160 m2 + sklepy.
775 077 502
3 950 000 Kč

Rekreační objekt
www.realcity.cz/rc/E6CL
Prodej RD/chalupy. V domě je elektřina a voda, plyn je před domem, od2
pad je řešen žumpou. ZP vč. nádvoří je 158 m , UP dmu je cca 66m2, CP
00050
pozemků je 238 m2.
775 077 502
650 000 Kč

KANICE, BRNO-VENKOV

SYROVICE, BRNO-VENKOV

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E5LF
Prodej pěkného a rovinatého stavebního pozemku o výměře 500m2 s
kompletní projektovou dokumentací a vyřízeným stavebním povolením
00031
na stavbu RD.
775 077 502
2 990 000 Kč

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E53T
Prodej posledních 3 stavebních pozemků od 667-793 m2. V ceně IS,
komunikace i veřejné osvětlení. IS již dokončeny a zkolaudovány. Cena
468
včetně DPH!
775 077 502
3 630 Kč/m²
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Hledáme pro naše klienty
Ing. Jitka Mlejnková

Jiří Šmach

mlejnkova@mpczech.cz, +420 736 130 609

smach@mpczech.cz, +420 731 491 172

Pro manželský pár hledám byt 2+kk nebo 2+1
v cihlovém domě kdekoli v Brně. Balkon je
podmínkou. Platí hotově.
Pro našeho klienta s hotovostí hledám pěkný
byt v dobrém stavu a v příjemné lokalitě. Byt
1+kk až 2+1 kdekoli v Brně.

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

Pro rodinu hledám ke koupi RD 3+kk nebo větší do 10 km od Brna.
Modřice, Rajhrad, Rosice, Kuřim, Bílovice apod. Nabídněte.

Starší manželé hledají menší byt 1+kk - 1+1 jako investici,
klidně s nájemníkem.

Klient koupí novostavbu 5+1 nebo 4+1 do 20 km od Brna v dobrém
stavu, po rekonstrukci. Zahrada min. 400 m2, v klidné části.
Cena do 14 mil.Kč. Financování zajištěno.

Manželé s dítětem a svými rodiči hledají vícegenerační dům.
Mladší pár s dítětem hledá domeček s menší zahrádkou
v dostupnosti do Brna.

Pro mladého muže hledám byt 3+kk nebo 3+1, min. 70 m2
v centru města. Byt by měl být po rekonstrukci.

Obchodní ředitel hledá větší byt po rekonstrukci nebo v novostavbě
v Brně s balkonem nebo terasou.

Pro mladou rodinu hledám ke koupi dům v okruhu
15 km od Brna. Nabídněte.

Pro konkrétní zájemce hledáme bytový dům ke koupi ideálně
k nástavbě nebo rekonstrukci v Brně.

Pro manžele hledám ke koupi dům v Brně. Podmínkou
min. se 2 byty. Na stavu nezáleží. Platí hotově.
Hledáme stavební pozemek vč. sítí v okolí Brna do 25 km. Hotovost.
Pro starší manžele hledám byt 2+1 nebo 2+kk, cihla a balkon.
V Židenicích, Veveří, Kr. Poli, Žabovřeskách, Černých Polích
nebo v centru Brna. Hotově do 3, 7 mil. Kč.

Hledáme starší RD s pozemkem k rekonstrukci v okrajových částech Brna.
Vinař hledá k pronájmu prostory pro provozování vinného sklípku v Brně.
Hledáme RD nebo pozemek v Rosicích u Brna a okolí
Zahraniční investiční skupina hledá pozemky k výstavbě
developerského projektu v Brně či Praze.

Martin Dubáň

Alexander Vincze

duban@mpczech.cz, +420 736 151 675

vincze@mpczech.cz, +420 736 184 737

Pro podnikatele hledám na investici byty
1+kk nebo 1+1 v centru Brna a okolí
– platba ihned v hotovosti.
Pro rodinu s hotovostí hledám byt
případně rodinný dům o velikosti
minimálně 4+1 v oblastech Bystrc,
Žebětín, Kníničky, Řečkovice, Jehnice a okolí.
Pro více klientů s hotovostí hledám zahradu s obyvatelnou chatou
(možno k rekonstrukci), pozemek cca 500-700 m2 nebo do 40 km
od Brna do 1,5 mil. Kč.
Pro konkrétní klientku hledám byt 1+kk nebo 1+1 v Bystrci
– možno i k rekonstrukci.
Pro klienta s hotovostí hledám ke koupi byt 1+1-2+1,
lokalita Bystrc, Jundrov, Komín, Žabovřesky.

Pro klienta s hotovostí hledám
byt 2+kk nebo 2+1 v Jundrově.
Mladý manželský pár hledá byt 3+1
v Komíně, Kohoutovicích,
Novém Lískovci, Bohunicích.
Hledám stavební pozemek ve Slavkově u Brna.
Mladý pár hledá byt 1+1 nebo 1+kk v Líšni.
Pro solventní klienty hledám RD v Brně a okrese Brno venkov.
Pro starší manželský pár hledám menší rodinný domek
v okolí Brna a v dosahu IDS.
Právník hledá byt 3+1 a větší v centru Brna,
parkovací stání podmínkou.

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

Pro podnikatele hledám malometrážní byty k investici
v Brně a okolí.

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

Kvůli zvýšené poptávce ze strany našich klientů hledáme
byty k pronájmu v lokalitě Brno nebo dosahu IDS,
hlavně Vyškov a okolí

Pro stomatologa hledám ke koupi byt 2+1-3+kk ve středu města,
ne přízemí, platba v hotovosti.
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Akutně hledáme byt 3+1 v Novém Lískovci.
Zájemci mají připravenou hotovost.
K nastěhování do 1. září před nástupem
dětí do školy.

Hledám chatu 2-3+kk na samotě nebo polosamotě, do 25 km od Brna.

WWW.REALCITY.CZ

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

DOPORUČUJEME

G

DOPORUČUJEME

PRODEJ BYTU
BRNO-BYSTRC, UL. TEYSCHLOVA
osobní vlastnictví, CP 78 m2

3.NP/8NP s výtahem, zasklená lodžie, byt
po částečné rekonstrukci, dům po revitalizaci.
OV 3+KK BRNO-ČERNÁ POLE, UL. MERHAUTOVA

www.realcity.cz/rc/E5XH
Byt 3+kk
Byt o CP 76 m2, balkon 5 m2, ul. Merhautova, byt i dům je po rekonstrukci,
v domě je výtah, sklepy, kočárkárna. Byt je prostorný, světlý, v koupelně
MPB1347JM
sprcha i rohová vana, moderní kuchyňská linka.
731 484 294
5 590 000 Kč

G

Byt 4+2
www.realcity.cz/rc/E6KO
Byt 4+2 v opraveném cihl. domě na ulici Vlhká. CP 104 m2 vč. terasy (6 m2).
Byt vhodný na investici, bydlení i podnikání. Lze jej rozdělit na dva samost.
MPB1356JM
byty. Výhodou je blízkost centra města a zastávky MHD.
731 484 294
6 490 000 Kč k jednání

DOPORUČUJEME

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM LIPŮVKA

Dům 5+kk
RD na poz. o CP 730 m2, UP 230 m2, zahrada, bazén. Dvoupatr. dům s velkým
obyt. prostorem propojeným s kuchyní a se vstupem na terasu. V koupelně
rohová vana. V obci veškerá obč. vybavenost. Do Brna 16 km. MPRD1182JM
731 484 294
5 490 000 Kč

Cena 3 890 000 Kč

OV 4+2 BRNO-STŘED, UL. VLHKÁ

EXKLUZIVNĚ

STAVEBNÍ POZEMKY KANICE

www.realcity.cz/rc/E66C
Pozemek
Prodej dvou sousedních stav. pozemků na krásném a klidném místě,
2
10 km od Brna. CP 2.061 m , ul. šíře 28 m. Mírně svažitý, IS na hranici
pozemku. Možnost prodeje jako celku nebo jednotlivě. MPPOZ1024MD
731 484 294
4 000 Kč /m²

Pro více informací

VOLEJTE
A
G

736 151 675
DOPORUČUJEME

PRONÁJEM BYTŮ 1+KK KR. POLE, UL. KOŠINOVA

www.realcity.cz/rc/E6BQ
Byt 1+kk
Pronájem bytů/studií 1+kk v novostavbě, ve vysokém standardu, CP 36 m2
2
a 48 m . Nová KL, lednička, pračka, vana, balkon, výhled do zahrady, franc.
MPP1928JM
okno, el. žaluzie, jiné vybavení a park. místa po domluvě..
731 484 294
13 900 Kč a 12 900 Kč + energie

DÍKY OBROVSKÉ POPTÁVCE ZE STRANY NAŠICH KLIENTŮ

URGENTNĚ HLEDÁME K PRONÁJMU
BYTY A RODINNÉ DOMY
V BRNĚ A VYŠKOVĚ
MOMENTÁLNĚ EVIDUJEME ZV ÝŠENÝ ZÁJEM ZE STRANY VŠ STUDENTŮ,
KTEŘÍ HLEDAJÍ UBYTOVÁNÍ Z DŮVODU NEDOSTATKU KAPACIT NA KOLEJÍCH.
Mezi našimi klienty jsou manažeři, kteří preferují zejména
menší byty spíše v centru, ozvalo se nám i několik rodin s dětmi,
ti budou rádi za větší byt kdekoliv v Brně. Zařídíme pro vás
bezplatně vyhotovení nájemních a podnájemních smluv dle NOZ,
předání bytu vč. fotodokumentace a případně i přepis energií.

KONTAKTUJTE NÁS!

731 484 294
info@mpczech.cz
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JIŽ OD ROKU 1996
JSME TU PRO VÁS

GEISLEROVA 1, 615 00 BRNO ŽIDENICE

G

BRNO-LÍŠEŇ

G

BRNO-JULIÁNOV

G

BRNO-KRÁLOVO POLE

K prodeji nabízíme rodinný dům v Brně-Líšni.
RD je po rekonstrukci, zateplený, podsklepený.
Dispozice 4+kk, balkon, terasa, zahrada, garáž,
sklepní prostor, parkovací stání. Více info v RK.

K prodeji nabízíme pěkný cihlový byt OV 3+1,
ul. Slatinská. Nachází se ve 2. NP. Má balkon
a sklepní kóji, samostatné vstupy do pokojů.
Volný ihned.

K prodeji nabízíme pěkný byt OV 2+1, 70 m2,
2. NP ve velmi vyhledávané čtvrti Brno-Královo pole
ul. Skácelova. K bytu patří sklep, je zde možnost
využití dvorku ve vnitrobloku. Více info v RK.

Cena: 7 600 000 Kč + provize RK
Tel.: 608 769 723

Cena: 3 800 000 Kč + provize RK
Tel.: 608 769 723

Cena: 3 700 000 Kč + provize RK
Tel.: 606 185 325

C

BRNO-SLATINA

G

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

G

ŘÍCMANICE

K prodeji nabízíme pěkný byt 2+kk 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 prodeji nabízíme pěkný byt OV 2+kk v Náměšti
nad Oslavou, ul. Smetanova. Novostavba z roku 2015.
Byt se nachází v přízemí. Celková plocha 38,5 m2.
Má balkon a velkou komoru na patře. Více info v RK.

K prodeji nabízíme 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: Informace v RK
Tel.: 608 769 723

Cena: 1 550 000 Kč + provize RK
Tel.: 606 185 325

Cena: 590 000 Kč + provize RK
Tel.: 608 769 723

CHCETE
DOSTAT VÍC
ZA VÁŠ
DŮM ČI BYT?
+420 608 770 967
12

777 670 967, 608 770 967 | WWW.RKGRUBER.CZ

POPTÁVÁME

PRO PRODÁVAJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!
POPTÁVÁME BYT DB/OV 2+1, 3+1,
BRNO-KRÁLOVO POLE
DO VÝMĚNY OBECNÍ BYT 2+1 /3+1,
NEJLÉPE OKRAJ BRNA
CELOROČNĚ OBYVATELNOU CHATU
BRNO A OKOLÍ
RD RAJHRAD A OKOLÍ
BYTY K PRONÁJMU V BRNĚ A OKOLÍ
RŮZNÝCH VELIKOSTÍ

WWW.REALCITY.CZ

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

David Novák & Tomáš Silnický

Ing. David Novák
+420 775 077 502

Tomáš Silnický
+420 775 077 503

REALmix s.r.o., IČ: 27677044, Bayerova 23, 602 00 Brno, realmix@realmix.cz, www.realmix.cz
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VE VELKÉM
Š PA L Í Č K U
Nabízíme ihned k pronájmu
kancelář 86 m 2 s možností parkování
nebo kanceláře na míru 30 – 180 m 2.
Podrobné informace na tel.: +420 724 212 739,
e-mail: velkyspalicek@velkyspalicek.cz
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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

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ
Pobočky:

G

G

KUŘIM

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E5XU
Převod bezbariérového cihlového DB 2+1 (56 m2) se
zimní zahradou 6 m2 a venkovní zahradou 225 m2.
Anuita splacena,převod do 3 let
000812
777 645 193
3 790 000 Kč
G

Brno | Ostrava
VR PROHLÍDKA

KUŘIM

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E66K
Převod bezbarierového, nadstandardně vybaveného
DB 3+1 s prosklenou zimní zahradou a vlastní zahradou s bazénem 303 m2, anuita splacena
000817
777 645 193
5 790 000 Kč

VR PROHLÍDKA

BRNO

Dům
www.realcity.cz/rc/E5BR
Řadový, jednopodlažní, částečně podsklepený RD
o dispozici 3+1 po částečných rekonstrukcích, menší
dvorek, projekt na přístavbu patra
000788
777 645 193
4 000 000 Kč

PRODEJ CELKU TŘÍ ZEMĚDĚLSKÝCH
POZEMKŮ v k.ú. Předklášteří
o celkové výměře 11 571 m2.

BRNO

Chata
www.realcity.cz/rc/E5XT
Prodej podsklepené chaty v zahrádkářské kolonii,
dostupnost MHD, elektřina, sezónní voda,suché WC,
sporák na PB, cena vč.provize
000810
775 620 237
400 000 Kč

Kontakt: +420 602 539 630
Bayerova 40
Brno 602 00
tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA

-

TRADICE

-

STABILITA

-

PRÁVNÍ GARANCE

OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
HOTOVOST DO 24 HOD

VYPLATÍME ZA VÁS !!!
Exekuce, dluhy, zástavy, dražby,
najdeme Vám nové bydlení.

100% PRÁVNÍ DOHLED – SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ CENU NA TRHU
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Zelená střecha je částečně
nebo zcela pokrytá střecha
vegetací a půdou, případně
pěstebním substrátem
vysazovaným nad
hydroizolační membránu.
Může obsahovat i další
vrstvy, jako kořenovou
bariéru, odvodnění
a zavlažování.

Vila v Záhorských sadech | zdroj: www.ecoholding.sk

Nová Zelená úsporám

Jak získat dotace na zelenou střechu?
O programu Zelená úsporám jsme psali již vícekrát. Dnes se zaměříme na dotace
směrované na střechu vašeho domu. Zelená střecha má mnoho výhod a začíná se
postupně vyskytovat i u nás. Jde o účinné opatření v rámci životního prostředí. Proč
byste o ní měli uvažovat a na co se připravit? Co dělat, abyste od státu na zelenou
střechu dostali nějaké finance?
Proč zatravněné střechy
Důvodů, proč jsou zatravněné střechy in, je
celá řada. Tyto „zelené“ střechy mají důležité vlastnosti, které se projevují nejen v domě
jako takovém, ale i v jeho okolí. Za zmínku
rozhodně stojí fakt, že zlepšují mikroklima.
Také snižují náklady na vytápění, omezují
hluk a celkově zlepšují tepelnou izolaci. Mezi
další výhody patří i optimalizace zadržování vody a její následné využití. Co nadchne
všechny, nejvíce však alergiky, je fakt, že snižují množství částic prachu a oxidu uhličitého
v ovzduší. To všechno jsou důvody, proč se
stát výstavbu podobných střech pomůže finančně dotovat. Kolik dostanete? Je to vlastně
jednoduchý počet. Za každý metr čtvereční
dostanete v rámci programu Nová Zelená
úsporám 500 Kč.

do 5°. Pokud se jedná o střechu s velkým sklonem, musí substrát být zajištěný proti sesuvu.
A to je v podstatě celé.

Podmínky pro zelenou střechu
Mnohým z vás se jistě teď honí v hlavě myšlenka, jak lze z normální střechy udělat zelenou. A zda to vůbec z každé střechy lze. Odpověď zní, že to lze, neboť každá střecha se dá
zatravnit. Ideální podmínky jsou samozřejmě
v případě, že střecha je plochá se sklonem

Dotace se dávají nyní, možná až do roku
2021. Informace je dobré sledovat na webu
www.novazelenausporam.cz. Pro každý rok
mohou platit jiné podmínky. Realizaci střechy
si můžete zadat na klíč u odborné firmy. Je
dobré si ověřit, zda je certifikovaná a splňuje
podmínky dotace.

Jaká střecha je ta nej
Chcete-li vytvořit nejlepší podmínky pro zelenou střechu, je dobré myslet na to předem.
Zejména, pokud teprve plánujete stavbu.
Vhodná je jednoplášťová střešní konstrukce.
Konstrukce střechy je od konstrukce zatravnění střechy oddělená dělicí, dilatační a ochrannou vrstvou proti prorůstání kořínků. Vlastní
vegetační vrstvu pak tvoří drenážní vrstva. Ta
je variabilní. Pak je tu filtrační vrstva, kterou
tvoří zpravidla syntetická textilie nebo třeba
minerální rohože. Následuje hydroakumulační vrstva tvořená např. rašelinou, a nakonec
vrchní vegetační vrstva.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Co na zelené střeše
poroste
Otázkou zejména pro
ženy je, co si na zelenou
střechu zasadit za rostliny.
Volba záleží především
na únosnosti střechy.
K tomu slouží přesné
parametry a pravidla.
Při únosnosti 60–300
kg/m2 lze využít mechy
a koberce trávy, pro
které je vhodná tloušťka
substrátu 3–6 cm. Určitě
stojí za zmínku i trvalky,
skalničky nebo plazivé
a suché rostliny, které
zvládnou ty nejextrémnější
podmínky, které na střeše
panují. Střídají se tu
teploty, je tu sucho
a v zimě mráz. I tímto
úhlem pohledu je dobré
se dívat. Tyto zmíněné
rostliny potřebují tloušťku
substrátu 15–20 cm.
Opravdovou zahrádku
lze realizovat na střešních
konstrukcích, které mají
únosnost až 1000 kg/m2.
Tam je možné použít
zeminu v tloušťce 1 až
1,3 m, která je vhodná
pro vytvoření zahrady
s použitím květin, keřů
a nízkých stromů.
Střechu tedy můžete
nejen zatravnit, ale
přidat jí i rekreační
a obytnou funkci. Může
simulovat malou zahrádku
pro pěstování květin
a zeleniny, která vám
dosud chyběla, šířit vůni
a stát se ideálním místem
vašeho letního odpočinku.

očima profesionála

BUDOU CENY BYTŮ PADAT?
Jakým směrem se trh v letošním roce vyvíjí?

Čeká nás další nárůst

cen nebo naopak jejich pokles? Na tohle téma se bavíme s jednatelem prestižní realitní kanceláře HOME Hunters,

Jaroslavem Kováčem .

Jaká je dnes
situace na trhu?

Co nás čeká
v nejbližších měsících?

Po opojných letech 2015 až 2017, které trhaly rekordy hypoték i prodejů, přichází postupně
ochlazování brněnského trhu nemovitostí. Růst
nastartovaly padající sazby hypoték, které klesaly až k rekordnímu minimu (průměrně 1,77%)
koncem roku 2016. Samotný pokles sazeb by
však nestačil, situaci nahrával i vysoký výkon
českého hospodářství a s ním ochota obyvatel
utrácet a půjčovat si, nejnižší nezaměstnanost
v celé EU (ČR předčilo i Německo) a zejména nedostatečná nabídka bytů na trhu.

Bankovní rada ČNB v květnu rozhodla o zacho-

Vysoká poptávka a nízká nabídka na druhé straně způsobily instantní výprodej nemovitostí,
kdy zejména v období 2015-2016 bylo běžné
prodat jakýkoliv byt během týdne. Rekordní
objem úvěrů na bydlení z roku 2016 byl o rok
později ještě dorovnán, ale rok 2017 byl posledním, kdy se byty daly prodávat „jako teplé rohlíky“. Ačkoliv různé sponzorované články
na internetu se ještě snaží tvrdit opak, v praxi je
ochlazení trhu v Brně hmatatelně cítit.

celkového dluhu překročila devítinásobek čisté-

Vystřízlivění trhu
Na trhu se tedy udály dvě věci. Jednak byla navýšená nabídka počtu bytů k prodeji, zároveň
byla výrazně omezena poptávka skrz snížení
dostupnosti hypoték na základě „doporučení“
ČNB. Navýšení úrokových sazeb, které se přiblížilo k 3 %, tomu také nepomáhá. Výsledkem
je letos o 30 % nižší počet uzavřených hypotečních úvěrů za první čtvrtletí oproti loňskému
roku a výhled na další měsíce naznačuje také
klesající trend. Dostáváme se tak do situace podobné letům 2014 až 2015. Nicméně to nevnímáme jako špatnou věc – trh se vrátil konečně
do normálního stavu a bude opět stabilnější.

vání současných limitů ukazatelů pro poskytování hypotečních úvěrů. Maximální hranice ukazatele LTV (tedy poměr výše hypotečního úvěru
a hodnoty zástavy) tak zůstává na 90 % s tím,
že banky mohou poskytnout maximálně 15 %
úvěrů s LTV mezi 80 a 90 %.
V platnosti zůstávají také limity příjmových ukazatelů zavedené v říjnu 2018. Banky by i nadále
neměly poskytovat takový úvěr, kdy by výše
ho ročního příjmu žadatele o úvěr (ukazatel DTI)
a domácnost s hypotékou by na splátku dluhu
současně neměla vydávat více než 45 % čisté-

HOME HUNTERS
„Protože věříme, že v realitách
se dá být úspěšný i pokud člověk
jedná poctivě a chová se k ostatním
férově.“

ho měsíčního příjmu (ukazatel DSTI).
Vzhledem na to se dá očekávat pokračování
stávajícího trendu. Počty uzavřených hypoték
klesají, doba prodeje se prodlužuje a už je opět
normální, že se nemovitost prodává 2-3 měsíce. Ceny nemovitostí v Brně snad s výjimkou
výjimečných novostaveb již nemají kam růst
a pokud nás nezasáhne nějaká velká krize ze
zahraničí, čeká nás několik let stability, kdy by
výkyvy cen měly být spíše mírné.

Jedna z TOP 5 realitních kanceláří
v Brně, co do kvality práce. Společnost postavená na hodnotách férovosti, naslouchání, držení slova a inovací – učí své makléře se o své klienty
zajímat a najít jim vždy to nejvýhodnější řešení jejich situace na míru.
Posouvají technické limity, jako první
na světě prodali byt za bitcoiny. Kromě běžných realitních služeb se specializují i na komerční prostory v centru a bytové domy.

Je teď lepší prodávat nebo nakupovat? Z dlouhodobého hlediska je koupě bytu v dnešní době
rozumná volba, pádu cen se není potřeba bát.
Prodeje už mají svůj vrchol za sebou, nicméně
ještě pořád se dají byty v rozumném časovém
úseku prodat a tedy stávající období rovnováhy
přeje oběma stranám obchodu dosáhnout férové ceny pro všechny.

HOME Hunters, s.r.o.
Rašínova 2, 602 00 Brno
tel.: +420 608 150 100
kovac@homehunters.cz

www.homehunters.cz

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

BRNO - MĚSTO

BRNO-LÍŠEŇ, ULICE HÁJKOVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KI

Pronájem bytu 1+kk po rekonstrukci. CP 31 m², 2. NP
domu po revitalizaci. Dům na pěkném místě na konci
neprůjezdné ulice. 2000,- Kč záloha na energie a
služby.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
7 900 Kč/měs.

BRNO-KOMÍN, UL. JOŽKY JABŮRKOVÉ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KF

Pronájem bytu po rekonstrukci 2+1 se dvěmi lodžiemi
a sklepem, CP bytu 55 m² + lodžie 6 m², sklep 3 m²,
2. patro bez výtahu. 3.000,- Kč záloha na energie a
služby.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
12 500 Kč/měs.

ŠLAPANICE, ULICE BRNĚNSKÁ POLE

Třída B
www.realcity.cz/rc/E6KH

Pronájem novostavby bytu 2+kk s terasou a garáž.
stáním, 4.NP/4 s výtahem, cihl. novostavba z r. 2013.
Celý dům je bezbariérový. Cena + záloha na en. a
služby.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
13 500 Kč/měs.

BRNO-KRÁLOVO POLE, MOJMÍROVO NÁM.
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KG

OV 2+1 SPORTOVNÍ, BRNO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6MH

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 375 m², CP 517 m², PENB:
G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 775 788 817
3 500 000 Kč

tel.: 733 525 123
informace v RK

Ušetříme
vám čas
i námahu!

BRNO - SLATINA, UL. KIGGINSOVA
www.realcity.cz/rc/E6KL
Pronájem garážového stání v suterénu novostavby.
Objekt je zabezpečen s vjezdem do objektu na dálkové ovládání. Současně lze parkovat auto i motorku.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
1 200 Kč/měs.

Pronájem mezonetového bytu 3+kk. 3.NP menšího
cihlového domu, CP 89 m². Byt je nabízen kompletně
zařízený nábytkem i spotřebiči. Záloha na energie
2.000,-Kč měs.

REALmix s.r.o.

Prodej OV 2+1 o CP 50 m². Byt je udržovaný se 2
neprůchozími pokoji, samostatná koupelna a WC,
plastová okna a nové dveře. K bytu náleží velká
sklepní koje.

HLEDÁTE
NOVÉ
BYDLENÍ?

OV 3+1 ONDROUŠKOVA, BRNO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6LJ

tel.: 775 077 503
15 000 Kč/měs.

Byt v OV 3+1 s lodžií o CP 71 m² v 5..patře/6. Byt
prošel částečnou rekonstrukcí, prodává se i s vybavením. Bytové jádro je původní, dům revitalizovaný.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 730 521
3 790 000 Kč

HLEDÁTE

NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO-IVANOVICE

www.realcity.cz/rc/E5XT

Starší, částečně podsklepená chata.Pozemek, na
kterém stojí, je i s okolní zahradou ve vlastnictví jiných vlastníků. Elektřina, sezónní voda, suché WC.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 775 620 237
400 000 Kč

BRNO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5BR

Rodinný dům na rozhraní Husovic a Maloměřic.
Jedná se o řadový, jednopodlažní, částečně podsklepený dům o dispozici 3+1.Dům je po částečné
rekonstrukci

REALITY MUZEJKA s.r.o.
BRNO - STŘED

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6LE

Pronájem prostorného bytu 2+kk v samém centru
města Brna, 4.NP, nadstandardně vybaven, klimatizovaný, po rekonstrukci. UP 55 m², PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
16 900 Kč/měs.

OV 1+1 BULHARSKÁ, BRNO - KR. POLE
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4YR
Byt s věcným břemenem doživotního bydlení seniorky, o výměře 29,26 m² ve 3.NP cihlového bytového 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

tel.: 777 645 193
4 000 000 Kč

HLEDÁTE

POZEMEK?

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.
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tel.: 775 077 502
24 500 Kč/měs.

BYT 2+KK, 43 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E6C6

BYT 3+KK, 65 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E5HD

Zdravé bydlení v doteku vodní plochy Brněnské
přehrady s kvalitní dostupností MHD. Byt je prosvětlený a má výhled do zeleně okolního lesa.

Zdravé bydlení v doteku vodní plochy Brněnské
přehrady s kvalitní dostupností MHD. Byt je prosvětlený a má výhled do zeleně okolního lesa.

www.bytyvprirode.cz

www.bytyvprirode.cz

tel.: 777 259 000
2 700 000 Kč

tel.: 777 259 000
4 399 000 Kč

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

TEXTOVÁ INZERCE
ZNOJMO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5Y5

RD 4+KK SE ZAHRADOU JÍLKOVA, BRNO
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5BM

KUŘIM

Velice pěkný, udržovaný byt 3+1 po celkové rekonstrukci, 4. patro panel. domu, krásné výhledy na
Brno. K bytu náleží sklepní kóje a lodžie. UP 73 m²,
PENB: G.

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

Cihlový byt 2+1 se zasklenou zimní zahradou 6 m²
a venkovní zahradou 225 m². Ideální kombinace
bydlení v bytě, spojeného s výhodami bydlení v
domě.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 730 521
9 900 000 Kč

REALITY MUZEJKA s.r.o.

BRNO - MEDLÁNKY

tel.: 733 525 123
4 500 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5XU

tel.: 777 645 193
informace v RK

REŠICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5S4

Krásný rodinný dům 4+1 vhodný k bydlení i rekreaci + dům pro hosty 3+kk, pergola s letní kuchyní,
bazén, stání pro 6 vozů. UP 200 m², CP 1.075 m²,
PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

BRNO - SLATINA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E67R

S NÁMI NAJDETE!

OSTATNÍ ČR
KUŘIM

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5GO

Prodej luxusního, nadstandardně vybaveného
bytu 2+kk v 6. NP, s balkonem a vlastním
parkovacím stáním. UP 68 m², PENB: G.

Polořadový dům po kompletní rekonstrukci a přístavbě. Dům je dispozičně řešen jako 4+kk s terasou a vinným sklípkem, parkovací místo v předzahrádce,klidná ulice

AMBIENTEN VIP s.r.o.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 733 525 123
4 650 000 Kč

BRNO - KOMÍN

RD 6+1 v atrakt. lokalitě s více variantami využití (rodinné bydl., podnik., přebudování na byt. jednot.),
7 - 10 park. míst. UP 365 m², CP 1.400 m², PENB: G.

tel.: 733 525 123
11 750 000 Kč

BYT 3+KK, 80 M² BRNO - ŽABOVŘESKY
Třída E
www.realcity.cz/rc/E5BP

CHATA 2+1, MALÁ ŠTÁHLE, JESENÍKY
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6LI
Podskl. chata 2+1, CP 70 m², vl. pozemek 948 m².
V přízemí kuchyně, obýv. pokoj s krbem, koupelna
a wc, v patře ložnice. Chata prošla částečnou rekonstrukcí.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 730 521
990 000 Kč

POZEMKY

S NÁMI NAJDETE!

Slunný byt s garáží a garážovým stáním ve 2. patře
cihlového domu v těsné blízkosti tramvajových a
autobusových zastávek s vynikající dostupností do
centra.

www.sovareality.cz

tel.: 777 645 193
5 900 000 Kč

HLEDÁTE
POZEMEK?

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4I3

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
6 850 000 Kč

tel.: 777 259 000
5 400 000 Kč
BRNO - KRÁLOVO POLE

Třída A
www.realcity.cz/rc/E5DD

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

Novostavba luxusního atypického domu 4+kk s
venkovním a vnitřním átriem s živou zelení, zajišťující 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

MEDLOV
KUŘIM

Třída G
www.realcity.cz/rc/E66K

Nadstandardně vybavený byt 3+1 s prosklenou
zimní zahradou, vlastní zahradou a parkovacím stáním přímo před domem, v Kuřimi, na ulici Metelkova.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

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

tel.: 777 645 193
informace v RK

OV 4+KK POTOČNÍ,BRNO

Třída C
www.realcity.cz/rc/E6MI

Cihlový byt 99,4 m² s terasou a rozšířením bytu o
dalších 45 m², v domě o 3 bytech. Vl. topení, luxusně zařízený. Byt i dům po celkové rek. Cena vč.
vybavení.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 775 185 005
7 000 000 Kč

TROUBSKO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E3BL

DAMNICE, OKRES ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E6KD

Byt 3+1 OV v 1.NP, 72 m², Lomnice u Tišnova, ul.
Družstevní. Byt je v původním udržovaném stavu,
nová plast. okna, Lze ﬁnancovat HÚ.

Usedlost s více var. využití (bydl. i vícegenerační,
podnik.), bezbariérový s koupacím jezírkem, sadem, saunou a vinotékou. UP 368 m², CP 1.695 m²,
PENB: G.

Prodej stavebního pozemku 647 m². Klidná boční
ulice, uliční šíře 9,5m ,rozvody vody a elektřiny, na
hranici pozemku je kanalizace.
Více info v RK.

RK SATIS GROUP s.r.o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

REALmix s.r.o.

CIHLOVÝ BYT 3+1, LOMNICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6L1

tel.: 734 622 372
2 950 000 Kč

tel.: 733 525 123
16 500 000 Kč

tel.: 775 077 502
750 Kč/m²

19

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

HLEDÁTE

BRNO

BRNO-LÍŠEŇ

www.realcity.cz/rc/E6KE

Prodej pěkně osázené zahrádky v zahrádkářské
osadě za kostelíčkem (Kaple Panny Marie Pomocnice) o CP 294 m², na pozemku je vodoměrná
šachta a elektřina.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
350 000 Kč

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

NOVOSTAVBY?

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5D1

S NÁMI NAJDETE!

Pronájem obchodních prostor (restaurace, ordinace, kanc.) v lukrativní lokalitě v centru Brna,
krásné výhledy na historickou část města. CP 240
m², PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

POPTÁVKA

tel.: 733 525 123
60 000 Kč/měs.

ŽELEŠICE, BRNO-VENKOV

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5CP

Pronájem 2 kanceláří, CP 37,45 m², v hist. objektu. Objekt s nebytovými prostory po komp. rekonstrukci, s parkováním a snadnou dostupností z Brna.
Vč.energií.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
4 000 Kč/měs.
ČECHOVICE - VELKÝ TÝNEC

VRANOVÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6LG

Přízemní RD s krytým bazénem, tenis. kurtem, garáží a velkou zahradou v klidné části obce, možnost bydlení i podnikání. UP 328 m², CP 2.005 m²,
PENB: G.

www.realcity.cz/rc/E5XZ

Stavební pozemek s panoramatickým výhledem
do krajiny, oplocený, bez nutnosti dalších terénních úprav. Přípojka el., vodovod. řád u pozem. CP
1.856 m², PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
2 790 000 Kč

tel.: 733 525 123
11 250 000 Kč

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT
NEMOVITOST?
www.realcity.cz/rc/E6BO
Jsme tu pro Vás. Vaše spokojenost je naše radost.
Prodáváme RYCHLE, VÝHODNĚ a BEZPEČNĚ. Absolutní TOP realitní kancelář na Moravě.

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

KOMERCE
BRNO

Třída C
www.realcity.cz/rc/E48B

Pronájem kanceláře v IBC, CP 27 m² je tvořena
kanceláří s odděleným kuchyňským koutem a WC s
umyvadlem. Klimatizace, 6.patro,vstupy na čipové
karty

REALITY MUZEJKA s.r.o.

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

tel.: 604 232 218
7 200 Kč/měs.

Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.

Volejte

tel.: 777 555 920
dohodou

VRBNO POD PRADĚDEM

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5Y4

SVRATKA

Prodej penzionu Stavař s krásným výhledem v
atrakt. turisticky vyhl. lokalitě Jeseníků, 12 pokojů,
37 lůžek, bazén, wellness. UP 1.530 m², CP 5.545
m², PENB: G.

Třída G
www.realcity.cz/rc/DYU5

Areál hotelu Svratka, 27 nově zrekonstr. a komfort.
vybav. pokojů, zasazen do přírody, sportovní vyžití, kongresový sál. UP 8.500 m², CP 196.456 m²,
PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
informace v RK

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
11 500 000 Kč
HLEDÁME

www.realcity.cz/rc/E6D9

Hledáme byty a domy k prodeji pro registrované
klienty se zajištěným ﬁnancováním.

S NÁMI NAJDETE!

www.brnenskyzvonec.cz
BRNO - BOHUNICE, UL. NETROUFALKY
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KM
Pronájem exkluzivních kancelářských a laboratorních prostor v nejvyš. standardu v
kancelářsko/obchodním areálu Campus Brno, u D1 a
v dosahu centra. 200 m²-800 m².

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
9 EUR/m²/měs.

BRNO-KRÁLOVO POLE, ULICE
ŠTEFÁNIKOVA

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
19 000 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.
BRNO

Třída A
www.realcity.cz/rc/DZV1

Zakládá si vaše ﬁrma na vstřícném chování k životnímu prostředí? Hledáte prostory s nízkými náklady?Hledáte kanceláře s dobrým spojením do
centra i na D1?

REALITY MUZEJKA s.r.o.
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tel.: 604 232 218
2 480 Kč/m²/rok

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

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KN

Pronájem kancelářských prostor po kompletní rekonstrukci s dispozicí 4 x samostatné prostorné kanceláře. 2.p. cihlového domu, CP 164 m². Energie 34000,-Kč měs.

prostorný dům nebo byt na hezkém místě v Brně.
Může být i v dosahu IDS. Cena do 15 mil. Kč.

MP CZECH real
BRNO

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5H2

Prodej prostor celého 27. patra nejvyšší budovy
v ČR - AZ TOWER s famózními výhledy, možnost
bydl. i podnik., 2 garáž. stání. CP 240 m², PENB: B
- 95,08 kWh/m2.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
19 500 000 Kč

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
50 000 Kč/měs.

PRO KLIENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GV
Pro klienta, který hledá byty v Brně na investici, hledáme malometrážní byt.

MP CZECH real

tel.: 731 484 294
informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁM DŮM
www.realcity.cz/rc/E5GX
MP CZECH real

tel.: 736 130 609
informace v RK

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

BRNO - MALOMĚŘICE, ULICE SELSKÁ

Pronájem novostavby RD ke komerčním účelům. Řadový dvoupodlažní objekt na hlavní frekventované
ulici. Vhodný např. jako sídlo ﬁrmy, kanceláře +
showroom.

tel.: 731 484 294
informace v RK

3+kk – 4+1 se zahrádkou v Brně a okolí, dosah MHD.

tel.: 775 077 502
19 200 Kč/měs.
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PJ

tel.: 775 788 817
informace v RK

dům do 30 km od Brna do 3 500 000 Kč. Platí hotově.

MP CZECH real

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

STARŠÍ PANÍ HLEDÁ

tel.: 736 130 609
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E5GZ

ke koupi byt ihned k nastěhování, v Brně.

MP CZECH real

tel.: 731 491 172
informace v RK

D EV E LOPERSKÉ PROJEKTY
číslo 9 od 1. 7. do 4. 8. 2019

Hledáte nové bydlení? U nás naleznete denně

stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu.

B R N O A J I Ž N Í M O R AV A

w w w. r e a l c i ty.c z

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
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WWW.REALCITY.CZ

MIG s.r.o.

800 644 644

mig@mig.cz

Stavíme pro vás krásný dům

www.mig.cz

Příkop 4, Brno

Moderní bydlení na ŠMERALCE

36 bytů na ulici Šumavská! (60 % bytů prodáno)

byty inspirovány industriálním prostředím

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

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

B

BYTOVÝ PROJEKT ZA TIŠNOVKOU

www.smeralka.cz | Brno-střed, ul. Stavební
REZIDENCE SOCHOROVA, BRNO – ŽABOVŘESKY

B
www.realcity.cz/rc/E6LA

35 bytů o velikosti 1+kk a 2+kk v blízkosti centra

JEDINEČNÉ DETAILY
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO
KAMENE

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

36 nadstandardních
bytů s vynikajícím

dispozičním řešením
1+kk až 4+kk

prostory,
2 nebytové
jeden s vlastní
terasou

46

parkovacích
míst 7 700 000 KČ

C

Prodej novostavby bytu 4+kk 91 m2, dvě garážová stání, sklad 8,5 m2, balkón, světlý byt na skvělé adrese
s výhledem do zeleně, mhd a obchod 5 minut od domu.

ZASTÁVKA U BRNA

Královo Pole, ul. Šumavská

www.realcity.cz/rc/E6CO

B

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

Brno, ul. HaaSova
Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Poslední volné byty 3+kk
v centru Brna

Garáž a sklep v ceně
bytu
www.zatisnovkou.cz
| Brno-Husovická
www.rumiste.cz

Brno, ul. Skopalíkova

3 650 000 KČ
Prodej útulného bytu o dispozici
2+kk. CP bytu je 52 mB2
Prodej pěkného bytu 2+kk o ploše 67m2 v OV, 2.NP
+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba na starším domě,
cihlového domu. Klidná ulice rodinných domků,
Byt 3+kk o CP parkování
80 m2 v OV,
2016.
Byt bude po
částečně
zařízený – KL, vestavěná
je kompletně
rekonstrukci.
bezproblémové
předbalkon,
domem.sklep, novostavba z rokudům

B
79 kWh/m2.rok

skříň v chodbě a pokoji, k bytu je garážové parkovací stání za 250 000 Kč, klidná lokalita u lesa, veškerá

www.realcity.cz/rc/E1ak
kč min. www.realcity.cz/rc/DZJ6
občanská vybavenost. Dostupnost po D13z 750
Brna000
asi 20

2 800 000 kč
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

www.reko.cz

KLIENTSKÉ CENTRUM
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
+420 545 428 120

B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

VILA POD ZAJEČÍ HOROU - Komorní projekt v klidné a zelené lokalitě Králova Pole
Prodej atraktivních bytů 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)
PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN

B / 47 kWh (m2/rok)

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN

INVESTOR: NOME a.s.

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

www.podzajecihorou.cz
B / 52 kWh (m2/rok)

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

KAMECHY - Vaše ideální bydlení v Brně
Prodej dalších bytů 1+kk až 4+kk

www.byty-kamechy.cz

WWW.REALCITY.CZ

Poslední dva volné střešní byty 4+kk
s terasou a výhledem na jihomoravskou
metropoli v novostavbě Rezidence Riverside
v Pisárkách ihned k nastěhování.
Cena od 4 999 000 Kč
s měsíční splátkou 27 622 Kč na 25 let.

rezidence

RIVERSIDE
riverside@ms-invest.cz | 601 301 301 | www.rezidenceriverside.cz
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

BYTOVÁ NÁSTAVBA OC UNION

Vídeňská 77, Brno

30 % bytů prodáno

B
zhotovitel stavby:

investor stavby:

Vídeňské terasy, s.r.o.
1+kk s pracovnou

1+kk

STAVBA ZAHÁJENA
Prodej nových bytů
v blízkosti centra.
Dokončení 8/2020
+420 543 235 507
www.vidensketerasy.cz
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Lidická 77, Brno

www.realspektrum.cz

Bytový dům LIDO

Specialisté na nemovitosti již
od roku 1991

B

Moderní městský dům z přírodních materiálů

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

www.bdlido.cz
Cena od 2 050 000 Kč

Mladé Vinohrady

B

Rodinné domy v klidné lokalitě Pálavy v obci Zaječí

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

www.mladevinohrady.cz
Cena od 4 799 000 Kč

www.realspektrum.cz | Volejte zdarma 800 800 099

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

Ing. Monika Russeggerová

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

www.ambienten.cz

NOVINKA

KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ

ŽELEŠICE

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6LB
Luxusní, unikátní venkovská usedlost v absolutním soukromí,
altán s vlastní kuchyní, krbem, udírnou, 2x dvojgaráž, vířivka.
UP 405 m2, CP 9.699 m2, PENB: G.

www.realcity.cz/rc/E4VB
Velmi prostorná a luxusní vila 6+kk v klidné lokalitě, garáž,
stání pro 3 vozy, vlastní wellness se swim-spa a okrasnou
zahradou. UP 320 m2, CP 480 m2, PENB: G.

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.

Informace v RK

18 900 000 Kč

Informace v RK

SOKOLNICE

VEVERSKÉ KNÍNICE

CHORVATSKO

www.realcity.cz/rc/E6CP
Novostavba apartmánového domu uprostřed krásné přírody,
30 m od pláže ve vinařské oblasti, garáž, klimatizovaná vinárna.
UP 395 m2, PENB: B - 44 kWh/m2.

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.

www.realcity.cz/rc/E5Y7
Nový prostorný rodinný dům 5+kk včetně vybavení,
odpočinková terasa, infrasauna, garáž, krásné výhledy do okolí.
UP 198 m2, CP 626 m2, PENB: B - 113 kWh/m2.

15 000 000 Kč

Informace v RK

14 500 000 Kč
NOVINKA

BRNO

NEBOVIDY

TELČ

www.realcity.cz/rc/E48P
Mimořádný mezonet. byt 6+kk a více, famózní panoram.
výhledy, 5 park. míst, 3 sklepy, vlastní výtah, skvělá invest.
příležitost. UP 482 m2, PENB: B - 54 kWh/m2.

www.realcity.cz/rc/E6LH
Stavební pozemek s krásným výhledem, žádaná lokalita,
je vhodný k výstavbě jedné nebo dvou vil. Na hranici
pozemku je el. skříň. CP 1.251 m2, PENB: G.

www.realcity.cz/rc/E67B
Bezbariérový RD s celkovou dispozicí 11+2,
lze využít na kombinaci bydlení a částečného pronájmu
nebo jako menší penzion. UP 450 m2, CP 477 m2, PENB: G.

Informace v RK

Informace v RK

8 000 000 Kč
NOVINKA

BRNO-ŽABOVŘESKY

BRNO

BRNO-KRÁLOVO POLE
www.realcity.cz/rc/E6LC
Pronájem nového, krásně zařízeného bytu 2+kk,
právo užívání bazénu, sauny a wellness na střeše objektu,
vlastní balkon, garáž + park. stání. UP 56 m2, PENB: G.

www.realcity.cz/rc/E6LD
Moderní, třípodlažní, řadový rodinný dům ve vyhledávané
lokalitě, disponuje dvěma oddělenými byty: 1+kk a 4+1,
částečně vybaven. UP 234 m2, CP 243 m2, PENB: G.

www.realcity.cz/rc/E67A
Prvorepubliková vila 6+1 v lukrativní a přitom klidné lokalitě,
funkcionalistický styl, krásné výhledy, po rekonstrukci.
UP 200 m2, CP 358 m2, PENB: G.

23 000 Kč/měs.

13 500 000 Kč

Informace v RK

