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REZIDENCE AUSTERLITZ – SLAVKOV U BRNA

DOKONČUJEME HRUBÉ STAVBY  – 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!

775 185 005
VOLEJTE ZDARMA
www.brnenskyzvonec.cz

800 100 455

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

Máte více otázek týkajících se koupě
nebo prodeje nemovitosti?

Cena: 4 790 000 Kč | Tel.: 777 730 521

OV 3+1 BRNO, MENDLOVO NÁMĚSTÍ

VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

Byt v OV s lodžií o CP 72 m2, po rekonstrukci, nová výmalba, zděné jádro,
revitalizovaný dům.

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

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

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

!
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T
O
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Á
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O
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Cena: 3 690 000 Kč | Tel.: 777 730 521

OV 2+KK BRNO, NOVODVORSKÁ

Novostavba bytu v OV s lodžií o CP 51,2 m2, nadstandardní
materiály, kuchyně na míru, v ložnici klimatizace, kolaudace 2015.

G

Cena: 3 190 000 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.

C

Cena včetně vybavení: 7 390 000 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.

VYHOTOVÍME VÁM ZDARMA ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
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INZERENTI:
REALITY

For Arch 2019
30. ročník přinese spoustu novinek

AMBIENTEN VIP s.r.o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.
HOME Hunters, s.r.o.
MP CZECH real
Realitní kancelář Brněnský zvonec
REALITY MUZEJKA s.r.o.
REALmix s.r.o.
SOVA reality s.r.o. realitní kancelář
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
12

All Inclusive Development a.s.
FIEDLER REALITY s.r.o.
GROUND LINE s.r.o.
Jiří Radouš – Rezidence Koperník
KALÁB - BS, s.r.o.
KOMFORT, a.s.
MIG s.r.o.
Moravská stavební - INVEST, a.s.
REKO a.s.
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
OSTATNÍ
ABF, a.s.
ARK ČR - Asociace realitních
kanceláří České republiky
HYPOASISTENT s.r.o.
SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.

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

swREALKO s.r.o.
TipCars
swREALKO s.r.o.
TipCars

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

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 36 000 ks
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: 23. 9. 2019

7 tipů, jak pečovat
o mořený nábytek

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

www.realmix.cz
G

ŽELEŠICE
Třída G

Ing. David Novák
+420 775 077 502

Tomáš Silnický
+420 775 077 503

Komerční objekt
www.realcity.cz/rc/E53F
Admin. budova (zámeček) s kanc. a sklad. prostory po rekonstr., s vl. parkováním. CP pozemku 5277 m2 vč. dalšího staveb. poz. 1 269 m2, ZP domu
2
2
300 m , UP k pronájmu 533 m . Výnosnost až 750 000 Kč/rok. Objekt má 5NP, etážové topení v každém patře + prost. půda vhodná k vestavbě ve
1003
4. a 5.NP. Všechny IS, pův. stavba z roku 1903, kompl. rekonstr. 2005-2014, celý objekt je ve výborném stavu.
775 077 502
15 500 000 Kč
E53F1

G

G

BRNO - KRÁLOVO POLE, UL. ŠTEFÁNIKOVA

BRNO-STŘED, ULICE JANA UHRA

Třída G

Třída G

B

G

BROD NAD DYJÍ, OKR. BŘECLAV

Třída B

Třída B

Dům
www.realcity.cz/rc/E59A
Prodej novostavby tří RD s dispozicí 5+kk na ul.Zemanova. CP pozemku
2
2
390 m , ZP domu 90 m , UP domu cca 180 m2. Za domem se nachází
1004
zahrada o výměře cca 220 m2.
775 077 502
8 900 000 Kč

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6EF
Prodej novostavby bezbariérového bytu 3+kk v přízemním bytovém
domě (typ bungalov) v malebné vesničce. Byt 3+kk, CP bytu 71 m2, orien00051
tace do pěkného vnitrobloku.
775 077 502
2 750 000 Kč

6

BRNO-BYSTRC, ULICE FLEISCHNEROVA
Třída C

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E4UB Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E6JZ
Prodej prostorného bytu po kompletní rekonstrukci s dispozicí 4+kk Prodej velmi pěkného bytu 2+1 po kompletní rekonstrukci v 7. NP/8 by2
2
+ balkón a zimní zahrada, šatna, sklep, komora na chodbě, CP 164 m , tového domu po revitalizaci. CP bytu je 62 m + prostorná lodžie 5,3 m2.
1066
výška stropů 3,6 m.
00060
775 077 502
775 077 502
6 990 000 Kč
3 550 000 Kč

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

BRNO-SLATINA, UL. ZEMANOVA

G

G

RUPRECHTOV, OKR. VYŠKOV

Dům
www.realcity.cz/rc/E5N6
Prodej budov a pozemků v centru obce. Velký dvoupodlažní RD (UP
2
2
180 m ), výrobně skladovací objekt UP 198 m a velká garáž s montážní
783
jámou, skladem a půdou.
775 077 502
3 990 000 Kč

WWW.REALCITY.CZ

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

www.realmix.cz

KORYČANY, OKRES KROMĚŘÍŽ

KANICE, BRNO-VENKOV

DAMNICE, OKRES ZNOJMO

STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV

Pozemek
cz/rc/E5N6
Prodej rovinatého stav. pozemku 3682 m2. Vhodný na 1-4 RD, ul. šíře
48m. Pozemek je umístěn na klidném místě na okraji obce, na pozemku
www.realcity.
se nachází rozsáhlejší dům.
775 077 502
1 500 000 Kč

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E6KD
Prodej stavebního pozemku 647 m2. Klidná boční ulice, uliční šíře 9,5m,
rozvody vody a elektřiny, na hranici pozemku kanalizace. Pěkný výhled do
00053
okolní krajiny.
775 077 502
750 Kč/m²

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

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E59C
Prodej pozemku o CP 1 195 m2. Dle návrhu nového ÚP určeno pro
rodinnou rekreaci. Schválení návrhu ÚP je ve druhé polovině roku 2019
1027
(probíhá připomínkové řízení).
775 077 502
828 Kč/m²

SYROVICE, BRNO-VENKOV

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

VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E59B
Prodej komerčního stavebního pozemku, CP 13 800 m2. Uliční šíře
120 m, hloubka 115 m. Pozemek je územním plánem určený jako plocha
00010
pro výrobu a skladování.
775 077 502
590 Kč/m²

Zde může
být i vaše
nemovitost!
Telefonní kontakt
BRNO-KOMÍN, ULICE KNÍNIČSKÁ

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E5RU
Prodej pozemku vhodného jak pro rybáře k umístění maringotky s blíz2
kostí vodního toku či jako investice, CP 663 m (šířka pozemku cca 3,8m
1012
a délka cca 175m).
775 077 502
800 Kč/m²

ZAJEČÍ, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E6EF
Pozemek
Prodej komerčních pozemků tvořící jeden celek o CP 9 286 m2. IS
dostupne - el. a voda. Na pozemcích se nachází stavby (staré kravíny,
využívané jako sklady sena).
00054
775 077 502
530 Kč/m²

775 077 502
7
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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

Mladý muž hledá ke koupi byt 2+kk až 3+1,
může být i před rekonstrukcí nebo s původním
umakartovým jádrem. Podmínka ne přízemí
a výtah v domě.
Starší manželé hledají ke koupi dům v Brně.
Podmínkou jsou minimálně 2 byty v domě.
Na stavu nezáleží. Platí hotově.

Starší paní hledá byt ke koupi v posledním
patře v lokalitě Bohunice, Starý a Nový Lískovec.
Manželský pár hledá bezbariérový RD
v Brně nebo do 15 minut od Brna.

Mladí manželé hledají ke koupi dům v okruhu do 15 km
od Brna. Menší zahrádka vítána. Jen v dobrém stavu.

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

Pro paní doktorku s hotovostí hledám pěkný byt v dobrém
stavu a v příjemné lokalitě. Byt 1+kk až 2+1 kdekoli v Brně.

Mladší pár s dítětem hledá domeček s menší zahrádkou
v dostupnosti do Brna.

Mladá rodina s dítětem koupí dům 3+kk až 5+1. Menší rekonstrukce
nevadí. Modřice, Rajhrad, Želešice, Rosice, Ostrovačice. Platí hotově.

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

Naši klienti koupí ihned stavební pozemek vč. sítí
v okolí Brna do 25 km. Mají hotovost a spěchají.
Pro starší manžele hledám byt 2+1 nebo 2+kk, cihla a balkon.
V Králově Poli, Žabovřeskách, Černých Polích, Židenicích nebo Veveří.
Podmínkou je výtah nebo přízemí. Platí hotově, byt do 4 mil. Kč.
Pro manželský pár hledám byt 2+kk nebo 2+1 v cihlovém domě
kdekoli v Brně. Balkon nebo lodžie a výtah je podmínkou.
Pro mladého muže hledám byt 3+kk nebo 3+1 min 70 m2 v centru města.
Manželský pár koupí dům, raději novostavbu 5+1 nebo 4+1
do 25 km od Brna. Jen v dobrém stavu po rekonstrukci.
Zahrada min 400 m2, v klidné části. Platí hotově, do 14 mil. Kč.

Pro konkrétní zájemce hledáme bytový dům ke koupi
ideálně k nástavbě nebo rekonstrukci v Brně.
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.
Dlouholetý obchodní partner hledá prvorepublikovou vilu v Brně.
Financováno hotovostí bez úvěrů.

Martin Dubáň

Alexander Vincze

duban@mpczech.cz, +420 736 151 675

vincze@mpczech.cz, +420 736 184 737

Pro větší počet skupin studentů hledám
k pronájmu byty 2+1, 3+kk nebo 3+1
v Brně v dosahu MHD.
Pro klienta s hotovostí hledám RD minimálně
2+1 směr Znojmo, pozemek alespoň 800 m2.

Pro klienta s hotovostí hledám byt 2+1,
2+kk v Jundrově nebo v Komíně.
Pro rodinu s dvěma dětmi hledám
byt 3+1 v Novém Lískovci.

Pro konkrétní klientku hledám byt 1+kk nebo 1+1
v Bystrci – možno i k rekonstrukci.

Pro starší manželský pár hledám byt
2+1 v přízemí v Brně.

Pro klienta s hotovostí hledám ke koupi byt 1+1 až 2+1
v lokalitě Bystrc, Jundrov, Komín, Žabovřesky.

Pro mladý pár hledám byt v 2+1 v Bystrci,
Jundrově nebo Komíně.

Pro klienta s hotovostí hledám byt minimálně 3+1
Brno-Žabovřesky, Komín, Jundrov do 5 mil. Kč.
Pro rodinu s hotovostí hledám byt případně rodinný dům
o velikosti minimálně 4+1 v oblastech Bystrc, Žebětín,
Kníničky, Řečkovice, Jehnice a okolí.
Podnikatel hledá na investici byty 1+kk nebo 1+1
v centru Brna a okolí – platba ihned v hotovosti.
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 až 3+kk
ve středu města, ne přízemí, platba v hotovosti.
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.

8

Manželé s dítětem a svými rodiči
hledají vícegenerační dům.

Hledám stavební pozemek ve Slavkově a okolí,
minimálně 1 000 m2.
Pro podnikatele hledám byty 1+1 nebo 1+kk k investici
v lokalitě Brno a Brno-venkov, nejlépe v dosahu IDS.
Pro manželský pár hledám rodinný dům s dispozicí
minimálně 3+1 s garáží.
Pro klientku hledám chatu nebo chalupu, min. 3+kk
na samotě nebo polosamotě, do 40 km od Brna.
Pro studenty a rodiny s dětmi hledám byty 2+kk až 4+1
k pronájmu v Brně.
Starší manželé koupí RD na klidném místě v dosahu IDS,
min. 2+1 s alespoň malou zahrádkou nebo posezením.

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
G

DOPORUČUJEME

OV 1+KK KR. POLE, UL. BOTANICKÁ

www.realcity.cz/rc/E6TI
Byt 1+kk
Byt 1+kk, OV, CP 30 m2, 2.NP v cihlovém domě, v žádané lokalitě Brno
střed na ulici Botanická. Byt je po rekonstrukci, součástí je moderní KL,
MPB1363JM
koupelna s WC a sprchovým koutem.
731 484 294
3 000 000 Kč

G

DOPORUČUJEME

ŘRD 5+KK LIPŮVKA

Dům 5+kk
RD na poz. o CP 730 m2, UP 230 m2, zahrada, bazén. Dvoupatrový dům
s velkým obytným prostorem propojeným s kuchyní a se vstupem na teraMPRD1182JM
su. V obci veškerá občanská vybavenost. Do Brna 16 km.
731 484 294
5 490 000 Kč
DOPORUČUJEME

STAVEBNÍ POZEMEK ŘÍČANY

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E6TJ
Stavební pozemek o šíři 8 m v žádané lokalitě Říčany. Pozemek je rovinatý,
zasíťovaný, jedná se o proluku. Součástí nabídky je hotový projekt pro
MPPOZ1029JM
výstavbu rodinného domu.
731 484 294
1 900 000 Kč

G

DOPORUČUJEME

OV 3+1 KOHOUTOVICE, UL. STAMICOVA

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E6KO
Byt 3+1 v OV , 75 m2, 2 lodžie, Kohoutovice, Stamicova. V bytě jsou plastová okna, na zemi dlažba, lino a plovoucí podlaha, v koupelně zděné jádro,
MPB1364JM
vana, umyvadlo, WC samostatné.
731 484 294
4 100 000 Kč

G

DOPORUČUJEME

OV 3+KK BRNO-BYSTRC, UL. ČERNÉHO

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6MX
Světlý moderně řešený byt 3+KK v cihlové nástavbě z roku 2008, CP 61 m2 +
cca 8 m2 mezonetová nástavba, která slouží jako ložnice. Byt má balkon 4 m2
MPB1359MD
a sklep 2,6 m2. V roce 2016 proběhla modernizace bytu.
731 484 294
4 590 000 Kč

EXKLUZIVNĚ

CHALUPA/HÁJENKA HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Dům 5+1
www.realcity.cz/rc/E6MY
Prodej nádherné hájenky 5+1 na zcela výjimečném místě na samotě
uprostřed lesa na Vysočině. CP pozemku (ne les) 4.479 m2, ZP 180 m2, UP
MPRD1187MD
200 m2. Vhodné jak na rekreaci, tak i k trvalému bydlení.
731 484 294
3 200 000 Kč
doporučujeme

A

G

EXKLUZIVNĚ

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
a 48 m2. Nová KL, lednička, pračka, vana, balkon, výhled do zahrady, or. na
MPP1928JM
jih, franc. okno, el. žaluzie. Parkovací místa po domluvě.
731 484 294
12 900 Kč a 13 900 Kč + energie

EXKLUZIVNĚ

STAVEBNÍ POZEMKY KANICE

www.realcity.cz/rc/E66C
Pozemek
Prodej dvou sousedních stav. pozemků na krásném a klidném místě, 10 km
2
od Brna. Celková výměra 2.061 m , ul. šíře 28 m. Mírně svažitý, IS na hranici
MPPOZ1024M
pozemku. Možnost prodeje jako celku nebo jednotlivě.
731 484 294
3 900 Kč/m2

G

DOPORUČUJEME

EXKLUZIVNĚ

PRONÁJEM BYTU 3+KK BYSTRC, UL. OPÁLKOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6TK
Pronájem nadstandardně a plně vybaveného bytu o CP 100 m2. Plně vybavená KL, lednička, mraznička, myčka, v koupelně bazének, sprcha, dvě
MPP1936JM
umyvadla, WC samostatné. Ideální pro rodinu s dětmi.
731 484 294
21 000 Kč+inkaso+kauce vč. gar.stání a internetu
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Co dělat,

když sám na hypotéku nedosáhnu?
Získat hypotéku nemusí být vůbec snadné a občas se zdá, jako by se proti vám všechny banky spikly. Banky totiž musí ze zákona důkladně prověřovat dostatečnost a stabilitu vašich příjmů a dodržovat další pravidla. Řídí se navíc přísnými doporučeními
České národní banky. Tato doporučení sice zatím nejsou pro banky právně závazná,
ale i tak jsou v naprosté většině případů dodržovaná.
„Z praktických zkušeností víme, že banky posuzují každý případ individuálně. Když klient nesplní
přísné limity, může banka přihlédnout k dalším
parametrům daného úvěru, například zohlední
více vlastních prostředků, odůvodněný předpoklad
zvýšení příjmů v budoucnosti, stabilitu zaměstnání
a podobně. Naopak negativní záznam v registru
může udělení výjimky zcela zabránit,“ uvádí Pavel
Bultas ze společnosti HYPOASISTENT s tím, že
obecné pravidlo na aplikaci výjimek neexistuje.
Dobrou zprávou je, že i v téhle, na první pohled
prekérní situaci, existují možnosti, jak hypotéku
získat. „Zájemci o hypotéku ale budou muset třeba
trochu slevit ze svých nároků, či požádat o pomoc
někoho z blízkých,“ dodává Pavel Bultas.
Požádejte o radu odborníka
Když na hypotéku nedosáhnete v jedné bance,
neházejte hned flintu do žita. Ještě to totiž neznamená, že úvěr nezískáte jinde a třeba i za výhodnějších podmínek. Na trhu existuje mnoho
bank a každá má svoji vlastní metodiku a vlastní
pravidla. „Zkušený hypoteční specialista dokáže
rychle posoudit, jestli pro vás nenabízí lepší řešení
jiná banka, případně jestli neexistuje jiný vhodný
produkt, který vám hypoteční financování vyřeší,“
říká Pavel Bultas z HYPOASISTENT.
Žádejte o úvěr společně
Jestliže sami nemáte šanci splnit limity pro získání hypotéky, a přesto se nechcete vzdát vlast-

ního bydlení, sežeňte si někoho, kdo se s vámi
o hypotéku podělí. Takzvaným spoludlužníkem
může být kdokoli, kdo má vlastní prokazatelný
příjem a splňuje pravidla pro získání úvěru. Osoby v důchodu banky obvykle neakceptují, hypotéku je totiž potřeba splatit do konce očekávaného produktivního věku. Příjmy všech žadatelů
se sčítají, a tím pádem se zvýší šance na získání hypotečního úvěru. Jako spoludlužník pak
může vystupovat například druh, sourozenec,
nebo jiná blízká osoba. Některé banky umožňují počítat splatnost podle mladšího žadatele,
díky čemuž mohou pomoci i rodiče. Pokud se
v budoucnu příjem hlavního žadatele zvýší, je
možné příjem bance znovu prokázat a požádat
o vyvázání spolužadatele z úvěru.
Požádejte o pomoc rodinu
Jestliže nemáte potřebnou desetinu z ceny nemovitosti k získání hypotéky, vyzkoušejte štědrost vašich příbuzných či známých. Nedostatek
vlastních zdrojů můžete vyřešit i pomocí další
nemovitosti, kterou nabídnete bance do zástavy.
Do zástavy je ale potřeba dát bance celou nemovitost, i když chybějící částce odpovídá jen
část nemovitosti. Po určité době splácení (většinou když se poměr jistiny hypotéky k hodnotě
zajištění první nemovitosti dostane na 80 nebo
90 %) je možné požádat banku o vyvázání druhé
nemovitosti ze zástavy.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Příklad:
Mladí manželé si chtějí
koupit byt za čtyři miliony
korun. Banka jim nabídla
hypotéku na 80 % hodnoty
nemovitosti s nízkou
sazbou nebo na 90 %
hodnoty s vyšší sazbou.
Mladí však nemají žádné
úspory, proto využijí
nabídky rodičů, kteří
dají do zástavy svůj byt
v hodnotě pět milionů
korun a banka manželům
dá hypotéku s nízkou
úrokovou sazbou. Jakmile
manželé splatí potřebnou
část hypotéky, požádají
banku o uvolnění bytu
rodičů ze zástavy. Toto
řešení však představuje
do doby vyvázání druhé
nemovitosti pro rodiče
riziko – pokud by hypotéka
nebyla řádně splácena.

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

WWW.REALCITY.CZ

POTŘICÁTÉ

REALITY MUZEJKA s.r.o.

Moravské náměstí 15, 602 00 Brno
M: +420 604 232 218 | T: +420 541 233 462

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

M E Z IN Á R O D N Í S TAV E B N Í V E L E T R H

Pobočky:

POMÁHÁME VAŠIM SNŮM...
E

C

BRNO-ŽABOVŘESKY

Obch. prost. www.realcity.cz/rc/E6MZ
Pronájem obchodu 13 m2 (š. 2,5
x d. 5,3 m) na ul. Horova, bez soc.
zařízení a přívodu vody 000820
604 232 218 4 000 Kč /měs.
G

OD PRVNÍHO TAHU...
...PO POSLEDNÍ ŽÁROVKU

17.–21. 9. 2019
GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ
ODBORNÝ
PARTNER

PARTNER
DOPROVODNÉHO
PROGRAMU

Brno | Ostrava

3D PROHLÍDKA

BRNO - ŠTÝŘICE

Garáž
www.realcity.cz/rc/E6TF
Pronájem garáže na ul. Sovinec.
Šířka je 2,8 m, šířka vrat 2,5 m,
délka 5,5 m a výška 2 m. 000825
604 232 218 2 000 Kč /měs.
G

BRNO - STŘED

Kanceláře www.realcity.cz/rc/E48B
Pronájem klim. zařízené kanceláře
s kuchyňkou a WC,CP 27 m2, v 6.
000775
patře IBC na ul. Příkop
604 232 218 7 200 Kč /měs.
G

www.forarch.cz

BRNO-HUSOVICE

OFICIÁLNÍ
VOZY

Dům
www.realcity.cz/rc/E5BR
Řadový, jednopodlažní, část. podsklepený RD 3+1 po část. rekonstrukcích, menší dvorek 000788
777 645 193 4 000 000 Kč

19_98,5x131.indd 1

KUŘIM

Dům
www.realcity.cz/rc/E5GO
Polořadový RD po kompl. rekonstr.,
4+kk s terasou a vinným sklípkem,
park. místo,klidná ulice 000805
777 645 193 5 900 000 Kč

BRNO -STARÝ LÍSKOVEC

Byt 4+1 www.realcity.cz/rc/E6TG
Pronájem kompl. zařízeného bytu
4+1 s prosklenou lodžií a dvěma
komorami na ulici Labská.000826
604 232 218 20 000 Kč /měs.

Bayerova 40
Brno 602 00

29.05.19 9:28

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA

-

TRADICE

-

STABILITA

-

PRÁVNÍ GARANCE

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH
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 ODKUPUJEME
A ZDARMA VYŘIZUJEME
VEŠKERÉ PRÁVNÍ KROKY A ÚKONY.

VOLEJTE ZDARMA 800 100 455 a na tel.: 775 185 005
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For Arch 2019

30. ročník přinese spoustu novinek
S příchodem nového školního roku přišel čas i pro podzimní veletrhy zaměřené
na stavbu a bydlení. Jedním z těch nejzásadnějších je FOR ARCH, stavební veletrh,
který letos oslaví svůj jubilejní 30. ročník. Opět se bude konat v PVA EXPO PRAHA
v Letňanech, a to ve dnech 17. – 21. září. Návštěvníkům představí mnoho novinek i trendů napříč odvětvími ve stavebnictví. Hlavním tématem bude letos úspora
energií, modernizace vytápění, sofistikované systémy odvětrávání, krby i designová
topná tělesa a další zajímavosti.
Užitečné nástroje a kalkulátory
Veletrh FOR ARCH bude i letos plný inspirace pro návštěvníky, kteří se zajímají o stavbu
nového domu i modernizace všeho druhu.
Kromě jiného budete moci objevovat i nové
zajímavé on-line nástroje a kalkulátory, díky
kterým si je možné porovnat ceny energií i nákladů na vytápění různými způsoby a různými zdroji energií, stejně jako například nový
projekt Výměny kotlů, který reaguje na zpřísnění limitů pro provoz kotlů na pevná paliva.
To samozřejmě není všechno.
Modernizace vytápění má zelenou
Jak bylo naznačeno v úvodu, modernizace vytápění je velké téma, kterým se lidé i odborná
veřejnost poslední roky zaobírají. A není divu.
Rodinné domy postavené v minulém století,
i starší, s velkou spotřebou tepla jsou pro modernizaci vytápění s využitím tepelných čer-

padel přímo ideální. Čím větší potřeba tepla
na vytápění je, tím je i lepší poměr mezi výší
investice a instalovaným výkonem.
O tom, že se to vyplatí, vypovídá i fakt, že
zatímco ekonomická návratnost investice
do zateplení fasády, pokud nebyla vynucena špatným stavem, se pohybuje v řádu 20,
30 a více let, investice do čerpadla se vyplatí mnohem dřív. Šetřit s pomocí tepelného
čerpadla mohou samozřejmě i bytové domy.
Téma tepelných čerpadel, jejich využití i výběr budou jedním z klíčových témat letošního veletrhu For Arch 2019. Jednou z novinek
za všechny bude představení systému, v němž
je energie z fotovoltaických panelů přímo využita na chlazení, přitápění a ohřev vody s pomocí hybridní klimatizace, akumulační nádrž
pro uchovávání přebytečného tepla z kotle
na pevná paliva, tepelného čerpadla, nebo solárních kolektorů.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Nové požadavky
na budovy od ledna 2020
Dalším otevřeným
tématem jsou i nové
požadavky na budovy
od ledna 2020, o kterých
jsme vás také informovali
prostřednictvím našeho
magazínu Realcity. Pro
zopakování – všechny
novostavby realizované
po 1. 1. 2020 musí
splňovat podmínky pro
zařazení do kategorie tzv.
budov s téměř nulovou
spotřebou energie, což
samozřejmě vyvolává
otázky, co bude jinak.
Developeři o tomto
faktu samozřejmě vědí
a výstavbu přizpůsobí.
Nicméně čas ukáže,
zda a jak se projeví tyto
změny i v ceně nových
nemovitostí. V případě,
že se chystáte stavět nový
dům, určitě se na veletrhu
dozvíte mnoho užitečných
rad i k tomuto tématu.
odvezete tam, kam je
třeba.

Krby, krbové vložky
i kamna
Návštěvníci kromě
nejrůznějších typů
vytápění a moderních
systémů větrání uvidí také
až stovku nejrůznějších
krbových vložek,
krbů, krbových kamen
na uhlí. Maximální
luxus daný moderními
technologiemi vytápění
řízenými elektronickými
systémy ovládanými i přes
internet řada lidí touží
doplnit něčím na první
pohled jednoduchým.
Jako relaxaci po duševně
vyčerpávajícím pracovním
dnu nebo i jako výraz
šetření ušlechtilými druhy
energií. Ať tak nebo onak,
výrobci nabídnou široký
výběr designových řešení.
Určitě je na co se těšit.

názor profesionála

VÝVOJ TRHU V DRUHÉ POLOVINĚ 2019
Co je nového na trhu realit po prvním pololetí 2019? Čeká nás krize,
nebo ceny zase porostou? Na tohle téma se bavíme s jednatelem prestižní realitní kanceláře HOME Hunters, Jaroslavem Kováčem.

Jaká je dnes situace na trhu?
Trh nemovitostí v Brně citelně ochladl a vrátil se
do let před nástupem realitního boomu. Pryč jsou
ty časy, kdy se byt prodal za měsíc, někdy i za týden nebo dokonce den. Je opět běžné prodávat
nemovitost 3 až 6 měsíců. Co tuto situaci způsobilo? Zejména zpřísnění úvěrových podmínek ze
strany ČNB a tím pádem mnohem nižší procento
lidí, kteří na hypotéku ještě dosáhnou. Svou roli
hraje ale i přesycenost poptávky, kde velká část
investorů svoje úspory a bonitu využili již v předchozích letech růstu a nemají možnosti nakoupit
další byty.
Meziroční propad v počtu sjednaných hypoték
za první pololetí o 30% vedl banky k vyostření
konkurenčního boje o zbývající úvěrovatelné klienty. Dostali jsme se tedy do paradoxní situace, kdy
ČNB sice zvedla cenu peněz pro banky o 0,5 %,
ale nabízené sazby hypoték od začátku roku klesly
o 0,2 %. I když tedy banky mají dražší získání peněz od ČNB, vydělávají na každé půjčené koruně
ještě méně skrz vlastní nižší marže. Dle posledních
dat z EÚ jsou české banky dokonce mezi třemi nejméně nenasytnými z celé EU, kde se marže dostala vždy pod 1 % z úvěru. Naopak v okolních zemích
jako Polsko a Maďarsko, kde se aktuálně hypotéky
pohybují kolem 5-6 % dělají marže bank i 4 % ze
zapůjčené částky.

Co nás čeká dále?
Velký vliv na další vývoj bude mít zejména stav
světové ekonomiky. Neustále se množí signály ze
zahraničí, že se může blížit další recese. Na druhou
stranu se jak evropská centrální banka, tak americký FED předhánějí ve vyjádřeních o jejich plánech
ekonomiku stimulovat, a tím náběh na recesi zhatit.
Pokud jejich opatření zaberou, dá se v oblasti nemovitostí očekávat dlouhodobější cenová stabilita, kde nebudeme svědky ani výrazného růstu, ale
ani poklesu cen nemovitostí.

Pokud by naopak opatření zůstaly bez kýženého
efektu, je možné, že se recese opravdu objeví. Co
by to znamenalo pro ceny nemovitostí? Troufáme
si říct, že u nás nic moc zásadního. Další recese
by nebyla nemovitostní, tak jako posledně, ale finanční – a sice by se projevila ve slabší kupní síle
obyvatelstva a vyšší nezaměstnanosti, není ale
pravděpodobné, že by se projevila výraznějším poklesem cen nemovitostí v ČR.
ČNB totiž trh opravdu detailně sledovala a díky
svým zásahům v posledních dvou letech předešla
přílišnému přehřátí tohoto odvětví. Vrcholem by
tedy mohla být leda jemná korekce nabídkových
cen, ale nic výrazného.

Co to znamená pro nás?
Pro běžného kupujícího nic – pokud kupuje nemovitost pro dlouhodobé držení, ať už za účelem bydlení nebo pronájmu, ani případný krátkodobý pokles
na něj vliv mít nebude. Na krátkodobé spekulace je
také ještě asi rok nebo dva prostor. Na pozoru by
se měli mít snad pouze developeři, kteří by mohli
špatným načasováním dokončit projekty v dobu,
kdy bude poptávka dočasně oslabena, a kterým by
to mohlo narušit podnikatelské záměry a způsobit
problémy s financemi. Nevyplatí se jít tedy do projektů, které by mohly být na hraně udržitelnosti
při horším než předpokládaném vývoji ekonomiky.
Pro ty, co zvažují prodej, je to ale jasný signál
k prodeji – poptávka postupně oslabuje a čím déle
budete čekat, tím déle se bude Vaše nemovitost
prodávat.
Situaci pro Vás budeme nadále monitorovat a pokud máte dotazy k dalšímu vývoji trhu, neváhejte se přímo obrátit s dotazy na našeho jednatele
na emailu kovac@homehunters.cz, rád Vám je
zodpoví.

V Br ně hledáme ke koupi (mimo jiné) byty :

HOME HUNTERS
„Protože věříme, že v realitách
se dá být úspěšný, i pokud člověk
jedná poctivě a chová se k ostatním
férově.“
Jedna z TOP 5 realitních kanceláří
v Brně, co do kvality práce a spokojenosti klientů. Společnost postavená
na hodnotách férovosti, naslouchání,
držení slova a inovací – učí své makléře zajímat se o klienty 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.

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

www.homehunters.cz
Hledáte luxus v centru? Máme ho!

- byt typu 1kk/2kk pro mladého HR profesionála

- 3+1 v Lískovci nebo Bohunicích pro IT specialistu
- 3+1 nebo 4+1 s dobrou dispozicí k in v estici

Máte? Volejte na 608 150 100 nebo
pište na byty@homehunters.cz
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Veveří, 5kk s terasou - 6 900 000 Kč

REALCITY 11/2019

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

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

FREE
verze

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

REALITNÍ
SOFTWARE
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WEBOVÉ
STRÁNKY

TEXTOVÁ INZERCE
PRONÁJMY
BRNO-KOMÍN, ULICE ABSOLONOVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6TL

Pronájem bytu 1+1 po pěkných úpravách, CP 32 m²
+ 3,5 m² lodžie + 1,5 m² sklep + 1,5 m² komora na
chodbě, 4.NP, výtah, pěkný výhled. Cena + 2.500,-Kč
en. a služby.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
9 000 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.

ROSICE

BRNO - KRÁLOVO POLE

Třída G
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.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
23 000 Kč/měs.

OV 1+1 BULHARSKÁ, BRNO - KR. POLE
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4YR

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

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.: 775 077 502
12 500 Kč/měs.

BRNO - JUNDROV
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6UP

Pronájem nového, vkusně zařízeného bytu 3+kk,
kuchyňská linka se spotřebiči, kompletně klimatizovaný, sklep a 1 vnitřní park. stání. UP 72 m²,
PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
15 000 Kč/měs.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6UQ

Pronájem kompletně zrekonstruovaného RD v žádané lokalitě, krásná zahrada, terasa pro odpočinek i grilování, maximální soukromí. UP 202 m², CP
349 m², PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
40 000 Kč/měs.

VÝHODNÝ BYT PRO INVESTICI, K
PRONÁJMU

Třída C
www.realcity.cz/rc/E6MQ

S NÁMI
NAJDETE!

Byt 1+1k, 32 m² vhodný pro investici na pronájem
vzhledem k umístění v komplexu s recepcí, prádelnou, kolárnou a klidným dvorem s venkovním krbem.

www.bytycejl.cz

tel.: 777 259 000
2 300 000 Kč

BRNO-MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6NG

BRNO - MĚSTO

Pronájem novostavby půdního bytu 3+kk, CP 70 m²
s balkónem. Rodinný dům, samostatný přístup chodbou. Plně zařízený. Max. pro 2 osoby! Cena vč. energií a služeb.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
16 000 Kč/měs.

OV 2+1 SPORTOVNÍ, BRNO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6MH

BRNO - KOMÍN

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4I3

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.

AMBIENTEN VIP s.r.o.
PRONÁJEM 2+1 BRNO, DIVADELNÍ

tel.: 733 525 123
informace v RK

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.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 775 788 817
3 190 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6UK

Pronájem bytu 2+1 o CP 82 m² ve 2. patře bytového domu s výtahem, v centru města. V bytě je
kuch. linka se sporákem, koupelna s vanou a WC,
2 samostatné pokoje.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 730 521
17 000 Kč/měs.

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.

BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Třída C
www.realcity.cz/rc/E6N1

BYT 3+KK, 75 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E6TH

HLEDÁTE

PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

BRNO

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

tel.: 777 259 000
4 400 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6TF

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5BR

K pronájmu zařízený byt o dispozici 4+1 s prosklenou lodžií a dvěma komorami ve 3.patře panelového domu s výtahem ve Starém Lískovci na ulici
Labská.

Pronájem samostatné garáže na ulici Sovinec.
Šířka garáže je 2,8 m, šířka vrat 2,5 m, délka 5,5 m a
výška 2 m. Není zavedena elektřina ani voda,ihned
volná.

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

Prodej luxusně zařízeného bytu 2+kk s vlastním
parkovacím stáním. Byt je plně vybaven a připraven ihned k nastěhování. UP 68 m², PENB: G.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 604 232 218
20 000 Kč/měs.

BRNO - ŠTÝŘICE

tel.: 604 232 218
2 000 Kč/měs.

tel.: 777 645 193
4 000 000 Kč

BRNO - SLATINA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E67R

tel.: 733 525 123
4 650 000 Kč
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
BRNO - VENKOV

OV 3+1 BRNO, MENDLOVO NÁMĚSTÍ

KUŘIM

Byt v OV s lodžií o CP 72 m² s balkonem a sklepem
v 9p/11p, po rekonstrukci, nová výmalba, zděné jádro, revitalizovaný dům. Byt je na lukrativním místě.

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

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6UJ

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 730 521
4 790 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5GO

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 777 645 193
5 900 000 Kč

KOMERCE

OSTATNÍ ČR

CHALUPA/HÁJENKA HAVLÍČKOVA
BOROVÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6MY

Nádherná hájenka 5+1 na výjimečném místě na samotě uprostřed lesa na Vysočině. CP pozemku (ne
les) 4.479 m², ZP 180 m², UP 200 m². K rekreaci i
k trv. bydlení.

MP CZECH real

SVRATKA

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 8.900 m², CP 196.456 m²,
PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 731 484 294
3 200 000 Kč

tel.: 733 525 123
informace v RK

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!
POZEMKY
BYT 3+KK, 80 M² BRNO - ŽABOVŘESKY
Třída E
www.realcity.cz/rc/E5BP
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

POPŮVKY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5S5

ZAJEČÍ, OKRES BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E6NJ

Pěkný, prostorný RD 5+1 na hranici lesa v klidné
části obce, venkovní posezení s krbem, udírna,
venkovní bazén, vlastní studna. UP 185 m², CP 1.621
m², PENB: G.

Prodej komerčích pozemků tvořící jeden celek o CP
9286 m². IS dostupne - el. a voda. Na pozemcích se
nachází stavby (staré kravíny, využívané jako sklady
sena).

AMBIENTEN VIP s.r.o.

REALmix s.r.o.

tel.: 777 259 000
5 400 000 Kč

tel.: 733 525 123
14 000 000 Kč

tel.: 775 077 502
530 Kč/m²

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

VYŠKOV

Nabízíme prodej komerčního stavebního pozemku,
CP 6900 m², uliční šíře 60m, hloubka 115m. Pozemek
je územním plánem určený jako plocha pro výrobu a
skladování.

REALmix s.r.o.

Pronájem exkluzivních kancelářských a laboratorních prostor v nejvyšším standardu v kancelářsko/obchodním areálu. K dispozici prostory od 200
m² až do 800 m².

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
9 EUR/m²/měs.

www.realcity.cz/rc/E5RU

Prodej pozemku vhodný jak pro rybáře k umístění
maringotky s blízkostí vodního toku či jako investice,
CP 663 m² (šířka pozemku je cca 3,8m a délka cca
175m).

OV 4+KK POTOČNÍ, BRNO

Třída C
www.realcity.cz/rc/E6MI

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 775 185 005
7 390 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KM

tel.: 775 077 502
640 Kč/m²

BRNO-KOMÍN

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.

CAMPUS BRNO

REALmix s.r.o.

PRODEJ RD 4+KK

tel.: 775 077 502
800 Kč/m²

Třída B
www.realcity.cz/rc/E6TZ

BRNO

Prodej RD 4+kk s garáží o podlahové ploše 133
m², řadový, cihlový dům se zahradou, dvě venkovní
parkovací stání. Veškeré IS (elektro, voda, plyn, kanalizace).

KALÁB - BS, s.r.o.

tel.: 725 688 312
6 530 000 Kč

ZNOJMO

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.
BRNO - ŽEBĚTÍN

tel.: 604 232 218
2 480 Kč/m²/rok

www.realcity.cz/rc/E6UH

St. pozemek ve vyhledávané lokalitě pro výstavbu
samostatně stojícího RD, k dispozici veškeré inženýrské sítě - el., plyn a kanalizace. CP 463 m²,
PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.
BRNO - LÍŠEŇ

tel.: 733 525 123
4 500 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6UO

Klidný a útulný řadový RD 4+1 v okrajové části Brna,
dostavba v r. 2012, krásná vzrostlá zahrada, garáž,
park. stání na pozemku. UP 195 m², CP 474 m²,
PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
12 187 500 Kč
REŠICE

HLEDÁTE

NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!
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BRNO -ŽABOVŘESKY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5S4

BRNO - KRÁLOVO POLE
www.realcity.cz/rc/E6UI

Třída E
www.realcity.cz/rc/E6MZ

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.

Prodej exkluzivního st. pozemku ve vyhledávané
lokalitě, vhodný pro výstavbu funkcionalistické vily,
veškeré inženýrské sítě na pozemku. CP 667 m²,
PENB: G.

K pronájmu nezařízený obchod 13 m² ( 2,5 x 5,3 m)
na ul. Horova. Prostor nemá vlastní sociální zařízení
ani přívod vody, zavedena je pouze elektřina.Volné
ihned

AMBIENTEN VIP s.r.o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 733 525 123
6 850 000 Kč

tel.: 733 525 123
8 000 000 Kč

tel.: 604 232 218
4 000 Kč/měs.

TEXTOVÁ INZERCE
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.
JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE
www.realcity.cz/rc/DXSU
Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.

BRNO - MĚSTO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5D1

Volejte

tel.: 777 555 920
dohodou

Pronájem obchod. 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.

BRNO

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.

S NÁMI NAJDETE!

tel.: 733 525 123
60 000 Kč/měs.

HLEDÁTE
Třída C
www.realcity.cz/rc/E48B

HLEDÁME

DRAŽBY?

S NÁMI NAJDETE!

tel.: 604 232 218
7 200 Kč/měs.

PRO KLIENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GV
www.realcity.cz/rc/E6D9

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

www.brnenskyzvonec.cz

byty 1+1, 1+kk v Brně v dosahu MHD.

REALmix s.r.o.

stavby určené k rekonstrukci (rodinné domy, byty, …),
Brno a Brno - venkov.

ŽELEŠICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PK

Pronájem celého patra, CP 117 m² + terasa 63
m², historický objekt, možnost parkování, zahrada
za budovou. Dobrá dostupnost na dálnice. Cena
300Kč/m2/rok.

REALmix s.r.o.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6NO

Rozlehlý areál se širokou škálou využití (administrativní a skladovací zázemí), rekonstrukce v roce
2002, nová el. a top. CP 21.122 m², ZP 2.880 m²,
PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

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.: 736 130 609
informace v RK

PRO SVÉHO KLIENTA HLEDÁM
www.realcity.cz/rc/E5GY
dům do 30 km od Brna do 3 500 000 Kč. Platí hotově.

MP CZECH real

tel.: 736 130 609
informace v RK

tel.: 775 077 502
informace v RK

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

MP CZECH real

tel.: 775 077 502
informace v RK

POPTÁVÁME PRO INVESTORY
www.realcity.cz/rc/E6NL
REALmix s.r.o.

Pro klienta, který hledá byty v Brně na investici, hledáme malometrážní byt.

tel.: 775 788 817
informace v RK

POPTÁVÁME PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E6NK

PANSKÉ DUBENKY

HLEDÁTE
POZEMEK?

tel.: 731 484 294
informace v RK

MANŽELÉ HLEDAJÍ

www.realcity.cz/rc/E5GZ

ke koupi byt, který je ihned k nastěhování a blízko
MHD.

MP CZECH real

tel.: 736 151 675
informace v RK

tel.: 733 525 123
15 000 000 Kč

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST

tel.: 775 077 502
19 200 Kč/měs.

prostřednictvím REALCITY?

BRNO

TŘEBÍČ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6UN

Pronájem strategicky situovaných obchodních prostor v nově postavené budově ve 2. NP, vlastní parkovací stání, výtah. UP 336 m², PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
43 000 Kč/měs.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5H2

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

POPTÁVKA

BRNO-MALOMĚŘICE, ULICE SELSKÁ

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT
NEMOVITOST?
www.realcity.cz/rc/E6BO

Pronájem novostavby RD ke komerčním účelům. Objekt vhodný jako sídlo ﬁrmy, kanceláře+showroom, po úpravách i prodejna v 1. NP +
kancelářské prostory ve 2. NP.

Jsme tu pro Vás. Vaše spokojenost je naše radost.
Prodáváme RYCHLE, VÝHODNĚ a BEZPEČNĚ. Absolutní TOP realitní kancelář na Moravě.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PJ

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
50 000 Kč/měs.

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

Požádejte svého makléře,
o možnost inzerce v 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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VZDĚLÁVÁNÍ
V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace pro
realitní makléře

Komu svěřit vaši nemovitost
při prodeji nebo pronájmu?

I v době, kdy na českém trhu rezidenčních nemovitostí převažuje poptávka po koupi
či najmutí rodinného domku nebo bytu nad nabídkou, je důležité, jakým způsobem
budou prodávající a pronajímatelé postupovat. I těm majitelům bytů a rodinných
domků, kteří považují prodej či pronájem takové nemovitosti za jednoduchou záležitost, bychom rádi doporučili, aby se alespoň krátce zamysleli nad níže uvedenými otázkami, než se rozhodnou o způsobu prodeje nebo pronájmu své nemovitosti.
Jaké kroky je třeba uskutečnit při prodeji
nemovitosti určené k bydlení
- zorientovat se v cenách bytů dané velikosti
v příslušné lokalitě a stanovit reálnou prodejní cenu (nedoporučujeme se orientovat
jen podle nabídkových cen v inzerci),
- zpravidla pomocí inzerce hledat zájemce
o koupi bytu, vyjednávat s nimi o podmínkách prodeje včetně prohlídek bytu,
- vybrat nejlepší nabídku, dohodnout se s kupujícím o konečné ceně a dalších podmínkách prodeje,
- zajistit sepsání kupní smlouvy, která by
měla jednak všechny potřebné náležitosti
a odpovídala právním předpisům (tj. zejména občanskému zákoníku, novému katastrálnímu zákonu a mnoha dalším právním

normám), aby ji Katastr nemovitostí akceptoval a provedl vkladem změnu vlastníka
bytu, a současně aby smlouva neobsahovala
žádná ustanovení, která by v případě sporu
byla pro něj nevýhodná,
- řešit daňové aspekty obchodu (daň z nabytí
nemovitých věcí, popř. daň z příjmu),
- dohodnout se s kupujícím o způsobu
úschovy kupní ceny po dobu vkladového
řízení na Katastru nemovitostí.
Poslední uvedený bod je zvláště citlivou otázkou. Ke změně vlastníka nemovitosti nedochází jako např. u movitých věcí podpisem,
resp. nabytím účinnosti kupní smlouvy, ale
vkladem do Katastru nemovitostí. Zde je
zpravidla nejlepší řešení, aby peníze kupujícího byly uloženy do doby uskutečnění

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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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.

vkladu do Katastru nemovitostí u třetí osoby
(notář, advokát, banka za poplatek, popř. bez
poplatku u realitní kanceláře).
Prodávající (pronajímatel) by si měl v takovém okamžiku položit minimálně tyto
otázky: je mi znám celý postup, tj. všechny
jednotlivé fáze uvažovaného realitního obchodu; jsem schopen je sám zvládnout; jsou
mi známa rizika, kterým je třeba se vyhnout či
alespoň minimalizovat možnost, že se uskuteční; jsem přesvědčen, že dosáhnu lepších
podmínek prodeje (cena aj.)?
Pokud si nejste zcela jisti kladnou odpovědí
na výše uvedené otázky, měli byste se rozhodně obrátit na realitní kancelář.
Jak poznat solidní realitní kancelář?
V tom případě je pak nutné jako první řešit
otázku, jak najít tu správnou, tedy realitní
kancelář, která obchodování s nemovitostmi
rozumí, její makléři jednají nejen na vysoké
profesionální úrovni, a zároveň se chovají solidně vůči svým klientům. Nejlepším vodítkem při výběru realitní kanceláře jsou kladné
reference od jejích klientů, které vy zároveň
znáte a jejich stanovisku důvěřujete. Nejsou-li takové reference k dispozici, je vhodné si
v kanceláři sjednat informativní schůzku,
všímat si, v jakém prostředí a atmosféře realitní makléři pracují, způsobu jednání s vámi
i dalšími klienty, seznámit se s návrhem (vzorem) jejich zprostředkovatelské smlouvy, tj.
smlouvy mezi touto realitní kanceláří a jejich
klientem.
Každého potenciálního klienta zajímá, zda
a jakou bude platit provizi – některé realitní
kanceláře účtují provizi prodávajícímu /pronajímateli/, jiné zase kupujícímu /nájemci/.
Než se jako klient začnete ptát v realitní kanceláři na výši její provize, zjistěte si nejdříve,
jaké jednotlivé služby zajistí kancelář v rámci
své provize a jaké si popř. bude klient hradit
sám (znalecký posudek, poplatek na katastr
nemovitostí apod.).
Jedním z důležitých vodítek při výběru realitní kanceláře je její případné členství v profesním sdružení realitních makléřů, dražebníků
a správců nemovitostí – Asociaci realitních
kanceláří České republiky (ARK ČR). Členové ARK ČR se dobrovolně zavazují dodržovat mimo jiné Etický kodex, pravidelně se
odborně vzdělávají, jsou pojištěni na profesní
odpovědnost).
Každý, kdo prodává, kupuje, najímá či pronajímá nemovitost i prostřednictvím realitní
kanceláře, by měl postupovat promyšleně,

každý svůj krok pečlivě zvážit, u smluv v případě pochybností se obrátit na právníka.
Profesionalita makléře
Přesto, že každá solidní realitní kancelář spolupracuje (zejména při přípravě kupních či
nájemních smluv pro své klienty) s advokátem či notářem, je zapotřebí, aby se každý
makléř alespoň v určité míře seznámil s právními předpisy, které souvisí s obchodováním
s nemovitostmi, neboť jinak by nemohl být
odborně fundovaným partnerem v komunikaci ani se svými klienty ani s právníkem
připravujícím smlouvy. Jen namátkou vyberme takové věci, jako je např. zásada materiální publicity a důsledky jejího uplatňování,
změny v oblasti předkupního práva, či vedlejší ujednání při kupní smlouvě a samozřejmě
celá řada dalších věcí.
Důležitou informací pro klienty realitní kanceláře je také skutečnost, zda je kancelář,
resp. konkrétní makléř pojištěn na profesní
odpovědnost. Členové ARK ČR jsou na své
případné pochybení pojištěni již řadu let.
Návrh zákona o realitním zprostředkování
obsahuje také povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na profesní odpovědnost.
Podrobnější informace o připravovaném zákonu o realitním zprostředkování najdete
také v čísle 10 tohoto časopisu.
Dalším důležitým vodítkem při výběru realitní kanceláře, resp. realitního makléře/ky, je
to, zda vlastní osvědčení o odborné způsobilosti pro obor Obchodník s realitami. Toto
osvědčení lze získat úspěšným absolvováním
zkoušky odborné způsobilosti. Organizovat
tuto zkoušku a vydávat osvědčení úspěšným
absolventům mohou jen tzv. autorizované
osoby pověřené touto činností ministerstvem
pro místní rozvoj. Získat toto osvědčení odborné způsobilosti mohou zájemci z řad realitních makléřů také u Asociace realitní kanceláří ČR, resp. jejího Informačního centra
ARK, spol. s r.o.

Rozsah služeb
realitní kanceláře –
člena ARK ČR při
zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky
- v stupní prohlídka
nemovitosti
- s epsání
zprostředkovatelské
smlouvy
-p
 osouzení reálné tržní
ceny
-p
 řevzetí podkladů
potřebných k prodeji
od klienta
b) Příprava zakázky
-p
 rověření podkladů
předaných klientem
z běžně dostupných
zdrojů
- z pracování textových
a grafických výstupů
(exposé, podklady pro
inzerce)
c) Realizace zakázky
-n
 abídka nemovitosti
-o
 rganizace prohlídky
nemovitostí
-p
 růběžná
komunikace
s klientem
-b
 lokace nabídky
nemovitosti
-p
 říprava podkladů pro
kupní smlouvu nebo
smlouvu jí obdobnou
- a sistence u kupní
smlouvy nebo
smlouvy jí obdobné
sepsané k takovému
úkonu oprávněnou
osobou
- v ypořádání kupní
ceny, je-li tak
sjednáno
-d
 oručování smluv
na katastrální úřad,
je-li tak sjednáno
Týká se úkonů RK v rámci
sjednané provize u tzv.
„exkluzivních zakázek“.

Jsme přesvědčeni, že pouze ti realitní makléři,
kteří jsou odborně způsobilí, budou schopni
poskytovat svým klientům kvalifikované služby a nebudou jim i sobě způsobovat komplikace nebo finanční či jiné škody při realitních
obchodech.
Řadu dalších důležitých informací o problematice obchodování s nemovitostmi naleznete na webových stránkách REALITY BEZ
RIZIK, tj. na www.realitybezrizik.org.

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář
ARK ČR
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E6XO

DUBŇANY

www.realcity.cz/rc/E6XP

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E6R7

VESELÍ NAD MORAVOU

www.realcity.cz/rc/E6E8

VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E6RE

ADAMOV

www.realcity.cz/rc/E6EC

Byt, 2+1, 63 m², tř. G
Byt, 3+kk, 59 m², tř. E
Byt, 3+1, 66 m², tř. C
Byt, 3+1, 75 m², tř. G
Byt, 2+1, 60 m²
Byt, 3+1, 57 m², tř. F
RK STING
RK STING
RK STING
COLOSEUM NEMOVITOSTI
CENTURY 21 Relax
REAL SPEKTRUM, a.s.
tel.: 800 103 010
tel.: 800 103 010
tel.: 800 103 010
tel.: 720 212 303
tel.: 734 877 798
tel.: 777 922 733
1 490 000 Kč
1 500 000 Kč
1 790 000 Kč
1 800 000 Kč
1 899 000 Kč
2 000 000 Kč

ZASTÁVKA

www.realcity.cz/rc/E6RB

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E6RD

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E6XQ

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E36N

TIŠNOV

www.realcity.cz/rc/E5NT

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E6RI

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
Byt, 3+1, 63 m², tř. G
Byt, 2+1, 80 m², tř. G
Byt, 3+1, 70 m², tř. G
Byt, 2+1, 58 m², tř. G
Byt, 2+1, 60 m², tř. G
OK REAL
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.
M&M reality holding a.s.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
M&M reality holding a.s.
Broker Consulting a.s.
tel.: 606 589 561
tel.: 733 130 768
tel.: 800 100 446
tel.: 720 212 303
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 164
2 000 000 Kč
2 100 000 Kč
2 100 000 Kč
2 200 000 Kč
2 200 000 Kč
2 399 990 Kč

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E69E

Byt, 3+1, 73 m²
BIDLI reality, a.s.

BRNO

BOSKOVICE

www.realcity.cz/rc/E6XR

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6XS

VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E6XT

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6XU

VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E69P

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Byt, 2+kk, 37 m²
Byt, 3+1, 70 m²
M&M reality holding a.s.
REAL SPEKTRUM, a.s.
M&M reality holding a.s.
CENTURY 21 Dream
CENTURY 21 Relax
tel.: 774 110 007
tel.: 800 100 446
tel.: 533 339 111
tel.: 800 100 446
tel.: 734 799 448
tel.: 777 341 134
2 450 000 Kč
2 550 000 Kč
2 650 000 Kč
2 756 000 Kč
2 850 000 Kč
2 874 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6XV

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6RT

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E6S2

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6XX

BRNO

www.realcity.cz/rc/E657

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6XY

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 3+kk, 73 m²
Byt, 2+1, 56 m², tř. G
Byt, 2+kk, 64 m², tř. G
Byt, 2+kk, 53 m², tř. B
M&M reality holding a.s.
CENTURY 21 Relax
CENTURY 21 Vaše Reality
Broker Consulting a.s.
OK REAL
MIG s.r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 734 790 263
tel.: 722 002 352
tel.: 800 100 164
tel.: 606 589 561
tel.: 731 598 271
2 990 000 Kč
3 086 748 Kč
3 650 000 Kč
3 699 000 Kč
3 790 000 Kč
3 900 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6XZ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6S3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Y1

RAJHRAD

www.realcity.cz/rc/E6Y2

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Y3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E67R

Byt, 3+1, 83 m², tř. G
Byt, 2+kk, 112 m², tř. B
Byt, 2+1, 68 m², tř. G
Byt, 2+kk, 93 m²
Byt, 3+1, 80 m², tř. G
Byt, 2+kk, 68 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.
I.E.T. Reality, s. r. o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
Century 21 All Inclusive
Broker Consulting a.s.
AMBIENTEN VIP s.r.o.
tel.: 724 405 303
tel.: 727 883 902
tel.: 727 884 968
tel.: 775 165 707
tel.: 800 100 164
tel.: 733 525 123
3 990 000 Kč
4 050 000 Kč
4 276 250 Kč
4 400 000 Kč
4 599 000 Kč
4 650 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Y4

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Y5

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Y6

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6SA

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Y7

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6SC

Byt, 3+kk, 84 m², tř. B
Byt, 3+1, 94 m², tř. G
Byt, 3+kk, 80 m²
Byt, 3+1, 132 m², tř. B
Byt, 3+kk, 112 m², tř. G
Byt, 3+1, 96 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.
I.E.T. Reality, s. r. o.
Century 21 All Inclusive
I.E.T. Reality, s. r. o.
REAL SPEKTRUM, a.s.
PATREAL s.r.o.
tel.: 774 110 007
tel.: 727 884 968
tel.: 734 799 456
tel.: 727 883 902
tel.: 602 734 358
tel.: 608 764 166
5 200 000 Kč
5 290 000 Kč
5 490 000 Kč
5 750 000 Kč
8 990 000 Kč
9 500 000 Kč
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem bytů 1+kk až 2+1

BRNO

www.realcity.cz/rc/DQJO

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E4C1

HROZNOVÁ LHOTA

www.realcity.cz/rc/E3IM

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Y8

KUŘIM

www.realcity.cz/rc/E6Y9

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4CC

Byt, 1+1, 27 m²
Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Byt, 1+1, 30 m², tř. G
Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Byt, 1+kk, 22 m²
Byt, 1+kk, 28 m², tř. B
CENTURY 21 Top Home
COLOSEUM NEMOVITOSTI
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
Century 21 All Inclusive
Gaute a.s
tel.: 721 606 487
tel.: 720 212 303
tel.: 774 145 692
tel.: 800 775 577
tel.: 734 488 245
tel.: 737 812 700
5 990 Kč/měs.
7 000 Kč/měs.
7 500 Kč/měs.
8 000 Kč/měs.
8 200 Kč/měs.
8 900 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YA

OSTOPOVICE

www.realcity.cz/rc/E6YB

TIŠNOV

www.realcity.cz/rc/E6YC

ŠLAPANICE

www.realcity.cz/rc/E6YD

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YE

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YF

Byt, 1+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+1, 41 m²
Byt, 1+kk, 32 m², tř. C
Byt, 1+1, 37 m², tř. C
Byt, 1+kk, 30 m²
Byt, 2+1, 56 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.
Century 21 All Inclusive
REALHOF, s.r.o.
AvrioReal
Century 21 All Inclusive
MP CZECH real
tel.: 774 403 434
tel.: 777 604 591
tel.: 774 291 774
tel.: 734 411 163
tel.: 733 163 833
tel.: 736 151 675
9 400 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
9 500 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YG

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YH

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YI

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YJ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YK

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YL

Byt, 1+1, 33 m², tř. D
Byt, 1+kk, 40 m², tř. G
Byt, 1+1, 38 m², tř. C
Byt, 1+1, 42 m², tř. G
Byt, 1+1, 40 m², tř. G
Byt, 1+1, 42 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.
Gaute a.s
RENČ s. r. o.
REAL SPEKTRUM, a.s.
MP CZECH real
KUZO Partners s.r.o.
tel.: 533 339 111
tel.: 737 812 700
tel.: 603 846 609
tel.: 724 405 303
tel.: 731 491 172
tel.: 721 193 613
10 000 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YM

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YN

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YO

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YP

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YQ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YR

Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
Byt, 2+1, 57 m²
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 1+kk, 41 m², tř. B
Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
Broker Consulting a.s.
HOME Hunters, s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
RENČ s. r. o.
AvrioReal
Broker Consulting a.s.
tel.: 800 100 164
tel.: 608 950 110
tel.: 774 110 007
tel.: 603 846 609
tel.: 734 411 163
tel.: 800 100 164
12 000 Kč/měs.
12 000 Kč/měs.
12 900 Kč/měs.
12 900 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YS

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YT

MORAVANY

www.realcity.cz/rc/E6YU

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YV

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YX

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YY

Byt, 2+kk, 58 m², tř. G
Byt, 2+1, 45 m², tř. C
Byt, 2+kk, 50 m², tř. B
Byt, 1+kk, 48 m², tř. A
Byt, 1+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+1, 50 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.
HOME Hunters, s.r.o.
REALHOF, s.r.o.
MP CZECH real
I.E.T. Reality, s. r. o.
Gaute a.s
tel.: 774 403 434
tel.: 608 950 110
tel.: 774 291 774
tel.: 731 484 294
tel.: 727 884 968
tel.: 737 812 700
13 000 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.
13 500 Kč/měs.
13 900 Kč/měs.
14 000 Kč/měs.
14 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6YZ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Z1

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Z2

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Z3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Z4

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6LC

Byt, 2+kk, 58 m², tř. G
Byt, 2+1, 65 m²
Byt, 2+1, 81 m²
Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Byt, 2+1, 68 m², tř. G
Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
AC Real, s. r. o.
Century 21 All Inclusive
Century 21 All Inclusive
KUZO Partners s.r.o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
AMBIENTEN VIP s.r.o.
tel.: 601 133 184
tel.: 734 799 446
tel.: 734 799 456
tel.: 721 193 613
tel.: 727 883 902
tel.: 733 525 123
15 000 Kč/měs.
15 160 Kč/měs.
16 000 Kč/měs.
16 000 Kč/měs.
18 000 Kč/měs.
23 000 Kč/měs.
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Trendy pro rok 2020

Pastelově zelená a multifunkční nábytek
Jestliže jste příznivci kvalitního bydlení a sledujete pravidelně trendové záležitosti
a směry, kam se bydlení ubírá, máme pro vás dobrou zprávu. Jak je dobrým zvykem,
už na přelomu léta jsou známé trendy v bydlení pro následující rok. A tak i my vám
nyní zprostředkujeme ty nejzásadnější. Příští rok rozhodně neočekávejte nějaké velké výstřelky, ale spíše tlumené příjemné barvy a důraz na praktičnost a multifunkčnost.
Barva roku 2020
Začneme, jak jinak, než barvou roku, která
je jedním z témat, o kterých se v souvislosti
s trendy hovoří. Pro rok 2020 to bude pastelově zelená. Používat se bude nejen na výmalbách stěn, ale krásně se bude vyjímat na textiliích, doplňcích i nábytku. Vzhledem k tomu,
že pastelově zelená patří ke světlým barvám,
bude prostor opticky zvětšovat. Zelená je navíc barva uklidňující, navozující harmonii,
spojení s přírodou a rovněž i stimulující srdeční čakru. To vše je zárukou proudění pozitivní až léčivé energie u vás doma, pokud se
rozhodnete jít ve stopách současných trendů.
Vaši vnitřní vyrovnanost pak odzrcadlí i vaše
návštěvy.
Menší prostory jsou in
Další trendovou záležitostí jsou menší prostory, nenáročné na údržbu a vybavené vkusně
a prakticky. Vše má svoje místo i opodstatnění. Každý kus nábytku má nejedno využití.

Multifunkčnost se zkrátka líbí a postupně i zakořeňuje do našich příbytků, nejen do malých
pronajímaných bytů. Úspora prostoru jde
ruku v ruce se zvyšující se cenou nemovitostí a nedostupností bydlení pro střední třídu.
Velkorysé prostory si může dovolit zkrátka jen
hrstka lidí.
Multifunkční nábytek
Multifunkčnost se promítne zejména do zařizovacích předmětů a nábytku. S oblibou
malých prostorů stoupá i potřeba vměstnat
do nich vše, bez čeho se v moderním světě
neobejdeme. To je samozřejmě velmi individuální, neboť někomu stačí „pouze” postel
a skříň, jiný doma počítá třeba s pracovnou.
Nábytek proto bude skladný, rozložitelný,
snadno přemístitelný s nejrůznějším využitím. Stoličky místo nočního stolku, rafinované úložné prostory, variabilita prostoru – to
jsou jedny z charakteristických prvků nastávající doby.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Tradiční rozdělení
bytu je pasé
Další mýtus, který bude
zbořen v roce 2020, bude
tradiční rozdělení bytu.
V moderní domácnosti
nemusejí být obývací
pokoj, ložnice nebo
kuchyň nutně pevně
rozdělené. Prim bude hrát
spíše souhra jednotlivých
prvků. Jednotlivé zóny
budou spíše vymezovat
zařizovací předměty
jako takové než samotné
stěny. Ke slovu tak
přichází opět kuchyňské
bary sloužící místo
jídelního stolu a také třeba
paravany, které oddělí
klidovou zónu pomyslné
ložnice od kuchyně
či obývacího pokoje.
Narůstající trend práce
z domova předurčuje,
že v interiérech bude
vymezený prostor pro
pracovní stůl nebo stolek
a kancelářskou židli.

Konec sbírání
a hromadění
Dalším jasným trendem
bude konec skladování
věcí. S malým prostorem
není místo na zbytečnosti.
A tak není divu, že se
o slovo hlásí i vyklízení
prostoru, které na druhé
straně představuje jisté
osvobození od minulosti
a nové proudění energie
v našich příbytcích.

D EV E LOPERSKÉ PROJEKTY
číslo 11 od 2. 9. do 22. 9. 2019

B R N O A J I Ž N Í M O R AV A

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

ww w. re alc it y.c z

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

MIG s.r.o.

800 644 644

mig@mig.cz

www.mig.cz

Příkop 4, Brno

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

Stavíme pro vás krásný dům

Moderní bydlení na ŠMERALCE

36 bytů na ulici Šumavská! (70 % bytů prodáno)

byty inspirovány industriálním prostředím

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.

BRNO - STŘED, UL. PŘÍČNÍ

Královo Pole, ul. Šumavská

www.realcity.cz/rc/E5KB

B

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

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

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

Poslední volné byty 3+kk
v centru Brna

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

B
79 kWh/m2.rok

Brno, ul. Skopalíkova

Prodej útulného bytu o dispozici 2+kk. CP bytu je 52 m2
4 530
KČdomě,G
+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba
na 000
starším
dům je kompletně po rekonstrukci.

V blízkosti centra města nabízíme k prodeji prostorný byt o dispozici 3+1, CP 84 m2 s balkonem a sklepní kójí. Byt se

www.realcity.cz/rc/E1ak
3 750 000 kč
www.realcity.cz/rc/DZJ6
nachází ve 4.NP, v domě je výtah. Byt je vhodný i jako investice.

2 800 000 kč
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Jak je na tom ČR
v porovnání se světem?

Změny stavebního práva

Dočkáme se zásadní rekodifikace již v roce 2023?
Stavební řízení – strašák mezi stavebními společnostmi i mezi obyčejnými lidmi.
Pokud se v dnešní době chystáte stavět, připravte si zhruba pět let svého času. Tak
dlouho činí v některých případech délka stavebního řízení o povolení stavby v České
republice. Smutná realita, způsobená roztříštěností právní úpravy, nadměrnou delegací pravomocí nejnižším orgánům státní správy či samosprávy, projevující se až
obsedantním odporem k jakékoliv digitalizaci. Ale vypadá to, že změna je v dohledu.
Stavební řízení v České republice je jedním
z nejkomplikovanějších procesů probíhajících v rámci výkonu veřejné správy. Zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, se datuje k počátku tohoto tisíciletí, je proto zřejmé, že nemohl reagovat
na výdobytky moderního technologického
věku. S rozvojem digitalizace a představami
o jednotném místě, kde by mohli občané
řešit své záležitosti vůči státu, se již dlouhou
dobu vytváří na legislativní orgány tlak, aby
byly požadavky, zdaleka nejen všech stavitelů
a developerů, reflektovány.
S potěšením jsme pak přijali zprávu, že dne
24. 6. 2019 došlo ze strany Vlády ČR ke schválení věcného záměru nového stavebního zákona, ve kterém je velké množství výše uvedených problémů alespoň částečně řešeno.

Vláda zároveň uložila ministryni pro místní
rozvoj, aby do 31. 1. 2020 předložila návrh
paragrafového znění nového stavebního zákona, a to tak, aby zohledňoval připomínky
Legislativní rady vlády a odborné veřejnosti.
Jaké jsou tedy stěžejní oblasti, kterými by se
měl nový stavební zákon primárně zabývat?
Jednotná agenda
Jak již bylo uvedeno výše, jednou z výtek
ke stávajícímu systému povolování staveb je
roztříštěnost orgánů nadaných různými pravomocemi. Je pravdou, že nynější existence
téměř 700 různorodých stavebních úřadů,
disponujících velmi často zcela zásadními
rozdíly v odbornosti či interních podmínkách postupů, je pro předvídatelnost a právní
jistotu účastníků řízení v mnoha případech
katastrofální. Co bez problému povolí na jed-

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Světová banka ve svém
každoročním zhodnocení
ekonomické situace
ve světě přistoupila
v roce 2019 k hodnocení
několika kritérií
rozhodných pro rozvoj
podnikání ve 190 zemích
světa. Dle jejích zjištění
byla v roce 2019 Česká
republika na 156. místě
v kategorii rychlosti
a efektivity vyřízení
stavebního povolení.
Za Českou republikou se
tak v tomto pomyslném
žebříčku usadili už
jen státy jako Etiopie,
Rovníková Guinea,
Haiti či Libérie. Naopak
efektivnější procesy pro
udělování stavebních
povolení mají například
v Nigérii, v Panamě či
na Filipínách.

Mgr. Pavel Malatinský
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.

nom úřadě, může být na jiném neřešitelný
problém. Právě tyto skutečnosti reflektuje plánované sjednocení agendy stavebního povolování, přičemž celý proces by měl spadnout
pod pravomoc nově vzniklého orgánu státní
správy, zcela mimo nynější úsek územní samosprávy.
„1 správní úřad, 1 správní řízení, 1 razítko“
Výše uvedené snahy by pak měly vyústit
v jediné řešení, nazývaný pracovně „1 správní úřad, 1 správní řízení, 1 razítko“. Doslova. Věcný záměr nového stavebního zákona
hovoří o potřebě sjednocení, zjednodušení,
zrychlení a zefektivnění procesů státní správy,
což by mělo bezpochyby jednak vliv na posílení pocitu právní jistoty účastníků řízení
a jednak také na transparentnost celého procesu.
Stavební řízení je v dnešní době komplexem
různých povolovacích a schvalovacích řízení, jejichž výstupy jsou zákonem předvídaná
povolení, více či méně závazná stanoviska
dotčených orgánu apod. Představou věcného
záměru je sjednocení celého procesu v jedno
správní řízení, obsahující všechny nynější
povolovací a schvalovací mezikroky, jehož
výsledkem by bylo už jen jediné rozhodnutí
– o povolení či nepovolení stavby.
A pokud se některý z dotčených orgánů
ve stanovené lhůtě (30, ve složitých případech 60 dní) v rámci tohoto jednoho řízení
nevyjádří? Je zde plánována fikce souhlasu.
Toto už vypadá opravdu slibně. Může to být
ještě lepší?

Digitalizace, digitalizace, digitalizace
Ano, téma digitalizace hýbe světem státní
správy, avšak prozatím ne v tom pozitivním
smyslu slova. Jistě to znáte, v dnešní moderní
době je pro některé z nás nepředstavitelné, že
pokud jeden státní orgán disponuje ve vztahu
k nám nějakým elektronickým dokumentem,
tak jak je potom možné, že jej nemůže v rámci své činnosti předat jinému orgánu státní
správy, ale musíme jej předkládat opětovně,
osobně a nejlépe v analogové formě. A to
platí nejen v případě stavebního řízení, zde
je však situace mnohdy složitější než v jiných
případech.

Dotčené orgány v ČR
Při procesu schvalování
stavby v ČR musí
stavebník v některých
případech jednat až
s 20 úřady a dalšími 50
dotčenými orgány. Mezi
tyto dotčené orgány
patří například krajské
hygienické stanice,
památkové úřady či
hasičské záchranné sbory.

V rámci řízení o povolení stavby musí účastník disponovat rozličnými dokumenty, ať již
projektovou dokumentací, závaznými stanovisky dotčených orgánů či dalšími podklady
nezbytnými k rozhodování. Dnešní stav, kdy
musí účastník tyto podklady v drtivé většině
případů předkládat v analogové formě komplikuje již tak složitý proces stavebního řízení.
Proto je součástí věcného záměru nového stavebního zákona také představa o postupné,
později však plné, digitalizaci stavebního řízení, která by zjednodušila sdílení, případné
opravy a doplnění všech dokumentů, které
jsou pro úspěšné udělení stavebního povolení nezbytné. Jedná se tak o další stěžejní bod
plánované úpravy, který by mohl ve spojení
s těmi předchozími znamenat opravdovou revoluci na poli stavebního řízení. Dle posledních zpráv z legislativních orgánů bychom se
mohli schválení podoby nového zákona dočkat už v roce 2023.

Udělení dodatečného
stavebního povolení
Je obecně známou
skutečností, že v minulosti
bylo možné požádat
o vydání tzv. dodatečného
stavebního povolení pro
stavbu, jejíž výstavba byla
zahájena bez uděleného
povolení. Tento postup
byl a stále je u některých
subjektů poměrně běžný,
neboť pouze u malého
množství staveb došlo
na základě předmětného
řízení k jejich odstranění.
Pro tyto stavebníky
tak bylo výhodnější
začít s výstavbou ihned
a povolení pod nevysokou
sankcí obdržet později.
Věcný záměr nového
stavebního zákona však
počítá s tím, že v případě,
že dojde ke zjištění tzv.
černé stavby, automaticky
úřad zahájí řízení o jejím
odstranění. Možnost
udělení dodatečného
povolení zde již tedy
nebude.
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BYTOVÁ NÁSTAVBA OC UNION

Vídeňská 77, Brno

B
zhotovitel stavby:

investor stavby:

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

1+kk

40 % bytů prodáno

Prodej nových bytů
v blízkosti centra.
Dokončení 8/2020
+420 543 235 507
www.vidensketerasy.cz
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WWW.REALCITY.CZ

Byt A08 04

Byt B08 05

Dispozice: 4+KK

Dispozice: 4+KK

Podlaží: 8. NP + 9. NP

Podlaží: 8. NP

Užitná plocha: 113,10 m

Užitná plocha: 113,7 m2

Terasa: 30,8 m

Terasa: 112,6 m2 / 21,1 m2

Příslušenství: sklepní box, 2x GS

Příslušenství: sklepní box, 2x GS

cena: 10.999.000 Kč

cena: 13.499.000 Kč

2

2

Nadstandardní střešní byty v Brně
REZIDENCE RIVERSIDE

riverside@ms-invest.cz | 601 301 301 | www.rezidenceriverside.cz
29
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K nastěhování již brzy!
Velikosti bytů 1+kk až 4+kk

Klidná
lokalita

Parkovací
stání

tel.: 545 428 120

Dostupnost
MHD

|

e-mail: info@kukly2.cz

|

www.reckovice-nachova.cz

Moderní
byty

Krásné, rodinné bydlení nedaleko Brna
K nastěhování na podzim 2019

604 223 857
30

cena od 39.000,- za m2
parkovací stání od 55.000,-Kč
uvedené ceny jsou včetně DPH

www.bytybucovice.cz

WWW.REALCITY.CZ

Horské apartmány ve Vrchlabí
Skvělá investiční příležitost – předpokládaný výnos až 11 %
Pohodlí jako v hotelu a přitom ve vlastním
Wellnes, recepce s lobby barem, garáže a sklepní kóje

www.vrchlabi-apartmany.cz

+420 775 117 111 Ⅰ zelinkova@acreal.cz
31

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

BOŘETICE – KRAVÍ HORA
Exkluzivní lokalita
s výhledem na Kraví horu
nedaleko Velkých Pavlovic
Vinařská oblast
Dobrá občanská vybavenost
Dobrá dopravní dostupnost
do Břeclavi nebo Brna
Prodej stavebních parcel
pro individuální výstavbu
rodinných domů již zahájen
Plánovaný termín
dokončení inženýrských sítí
je v září 2020
Plánovaný termín zahájení
výstavby řadových domů
je v září 2020

helena.antosova@evtreality.cz | +420 775 125 509 | www.vystavbaboretice.cz
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B

rezidence

Austerlitz
pokračuje IV. etapou
Tato moderní čtvrť ve Slavkově u Brna
se právě rozrůstá o 64 bytů a 21 RD.
Vyberte si vaše vysněné bydlení.

21 domů
RezidenceAusterlitz.cz
T: +420 725 688 312
E: info@rezidenceausterlitz.cz

B

rezidence

Austerlitz
pokračuje IV. etapou
Tato moderní čtvrť ve Slavkově u Brna
se právě rozrůstá o 64 bytů a 21 RD.
Vyberte si vaše vysněné bydlení.

64 bytů
RezidenceAusterlitz.cz
T: +420 725 688 312
E: info@rezidenceausterlitz.cz

33

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

ŠVÉDSKÉ KŘÍŽE Moravany u Brna
Novostavby s výhledem do krajiny

NAVŠTIVTE S NÁMI
UKÁZKOVÝ DŮM







moderní design
pasivní domy – třída A
tepelná čerpadla, zelené střechy, klimatizace
prostorné domy s pozemky od 665 m2
možnost klientských změn a nadstandardů

Více informací na stránkách RK

www.fiedlerreality.cz

FIEDLER REALITY s.r.o., Charvatská 8, 612 00 Brno, Tel.: 604 215 282, info@fiedlerreality.cz, www. fiedlerreality.cz
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Mezírka 775/1
602 00 Brno
+420 733 525 123
info@ambienten.cz
www.ambienten.cz

Ing. Monika Russeggerová

BRNO

KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ

MORAVANY

www.realcity.cz/rc/E6MS
Luxusní moderní vila pro rodinné bydlení i podnikání,
vyhledávaná lokalita s úžasnými výhledy, vlastní výtah,
vnitřní bazén. UP 850 m2, CP 3.014 m2, PEB: G.

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/E6MT
Mimořádná vila 9+2, vnitřní bazén, vzrostlá zahrada,
skládá se ze 3 objektů s vnitřním propojením a zahradním
domem s altánem. UP 614 m2, CP 2.808 m2, PENB: G.

Informace v RK

Informace v RK

28 900 000 Kč

BRNO

MORAVANY

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6U5
Prodej nové luxusní funkcionalistické vily vhodné
k rod. bydlení i podnik., velmi vyhledávaná lokalita,
wellness zóna, dvojgaráž. UP 326 m2, CP 937 m2, PENB: G.

www.realcity.cz/rc/E6U4
Moderní rodinný dům 6+kk s garáží a okrasnou zahradou,
nabízí naprosté soukromí, zahradní jezírka spojená umělým
potokem, bazén. UP 196 m2, CP 594 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.

Informace v RK

12 500 000 Kč

18 900 000 Kč

BRNO - ŽABOVŘESKY

NEBOVIDY

CHORVATSKO

www.realcity.cz/rc/E6LD
Moderní třípodlažní RD rozdělen na 2 bytové jednotky
1+kk a 4+1, terasa, okrasná zahrada, garáž, renovace 2018.
UP 235 m2, CP 243 m2, PENB: G.

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

13 500 000 Kč

7 990 000 Kč

15 000 000 Kč

BRNO

VEVERSKÉ KNÍNICE

TELČ

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

www.realcity.cz/rc/E6U6
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

12 900 000 Kč

8 000 000 Kč

