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B R N O A J I Ž N Í M O R AV A

VILADŮM SLUNNÉ ÚDOLÍ V LÍŠNI www.bytylisen.cz

Luxusní byty 3+kk a 4+kk ihned k nastěhování, více na str. 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

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

PRODEJ OV 1+1
BRNO-VEVEŘÍ, UL. SLOVÁKOVA
Cihlový, prostorný, slunný byt po rekonstrukci
o CP 53,15 m2. K bytu patří i sklep.
Prohlídky možné dle dohody.
3 790 000 Kč

G

PRONÁJEM ÚTULNÉHO BYTU 1+KK
BRNO-STŘED, UL. HYBEŠOVA
Cihlový, pěkný byt o CP 17 m2. K dispozici
prádelna, ale i parkování. Byt je plně vybaven
a vhodný max. pro 2 osoby. Volné ihned!
9 905 Kč / měsíčně

B

PRONÁJEM KRÁSNÉHO BYTU 3+1
BRNO - ŽABOVŘESKY, UL. JELÍNKOVA
Prostorný byt o CP 86 m2, 2. NP cihl. domu
v žádané lokalitě s výbornou dopr. dostupností.
Volný od 7. 10. 2019, prohlídky po dohodě.
14 000 Kč / měsíčně

G

G

PRONÁJEM ZAŘÍZENÉHO BYTU 1+KK
BRNO, UL. VÍDEŇSKÁ
Cihl. byt je plně vybaven nábytkem, velkou
výhodou je klimatizace v bytě. Možnost parkování,
prádelny, ale i využívání posilovny v ceně nájmu!
9 900 Kč/ měsíčně

PRONÁJEM LUXUSNÍHO BYTU 3+KK
JINAČOVICE
Cca 5 min. od BM s výbornou dost. IDS. CP 95 m2.
Lux. byt s klimatizací, park. stáním. Možno zakoupit
vybavení, prohlídky možné ihned, klíče v RK!
13 000 Kč / měsíčně

G

PRONÁJEM MEZONETOVÉHO BYTU 2+KK
BRNO, UL. VÁCLAVSKÁ
CP 45 m2. Krásný mezonetový, plně vybavený byt,
určen max. pro 3 osoby. Volný ihned, možnost
užívání prádelny, ale i parkování na pozemku.
15 605 Kč/ měsíčně

PRONÁJEM NOVOSTAVBY 3+KK
BRNO-SLATINA, Ul. Kigginsova
Moderní bezbariérový byt se sklepem
a parkovacím stáním v ceně o CP 74,25 m2
+ terasa 6,39 m2. Prohlídky možné kdykoliv!
18 000 Kč / měsíčně

G

PRODEJ POZEMKŮ
RATÍŠKOVICE, OKR. HODONÍN
5 pozemků v řadě o CP 4.081 m2.
Výborná poloha, žádaná lokalita!
Více informací v RK.
433 100 Kč včetně provize RK

G

PRODEJ CHATY 3+KK
IVANČICE
Sam. stojící chata se nachází v zahrádkářské
kolonii Stříbský Mlýn. CP 412 m2, z toho UP chaty
je cca 50 m2. Krásné místo, klíče v RK!
1 190 000 Kč

PRODEJ ZAHRADY
OSTOPOVICE
Chatová oblast Ostopovice, vzdálená cca 5 min.
od Brna. CP 280 m2, tvar nepravidelného
obdélníku o rozměrech cca 30 m x 9,50 m.
280 000 Kč

G

RD 7+1 + RD 3+1
VACENOVICE, OKR. HODONÍN
Patrový, podskl. RD s garáží a zahradou o CP
2.301 m2 z toho ZP 1.226 m2. Druhý dům je vhodný
buď k rekonstrukci, nebo jako stavební parcela.
4 980 000 Kč

PRODEJ POZEMKU
SUDOMĚŘICE, OKR. HODONÍN
Prodej jednoho pozemku - orné půdy
o CP 6.652 m2. Dobrá bonita půdy.
Více informací v RK!
296 080 Kč včetně provize RK

G

PRODEJ CHATY U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
BRNO-KNÍNIČKY
Sam. stojící, podskl. chata s č. e. 2+kk. ZP 46 m2,
užitná plocha cca 35 m2. Chata je obložená
dřevem, stojí na krásném místě. Klíče v RK!
399 000 Kč

G

PRODEJ NOVOSTAVBY LUXUSNÍ CHATY 3+KK
BRNO-BOSONOHY
Samostatně stojící, podsklepená exklusivní chata
3+kk s nádherný výhledem o CP 2.675 m2,
UP chaty cca 120 m2. Volná ihned, klíče v RK!
5 999 000 Kč

PRODEJ CHATY
OCHOZ U BRNA
Samostatně stojící chata s č. e. v obci Ochoz
u Brna. CP 387 m2, z toho užitná plocha
cca 40 m2. Nádherné místo, klíče v RK!
850 000 Kč

G

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
BRNO-STŘED, UL. PEKAŘSKÁ
CP cca 100 m2 s okny a výlohami na
frekventovanou ulici, samostatný vstup. Vhodné
na kanceláře, bar, prodejnu atd.. Klíče v RK!
13 000 Kč / měsíčně

Bayerova 40
Brno 602 00
tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA - TRADICE - STABILITA - PRÁVNÍ GARANCE
Zdeněk MATĚJKA

SAMOZŘEJMOSTÍ JE:
• 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
náročnosti budovy – tzv. energetický štítek

matejka@brnenskyzvonec.cz

777 730 521
POSTARÁM SE
O PRODEJ
VAŠÍ NEMOVITOSTI

G

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

Cena: 4 890 000 Kč | Tel.: 777 730 521

OV 3+1 S TERASOU A BALKONEM, BRNO, MÁNESOVA

Prodej bytu 3+1 o CP 78 m2, balkon a terasa 10 m2, v pokojích renovované parkety,
neprůchozí pokoje, nová výmalba, dům po revitalizaci.

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

C

Cena: 20 000 Kč/měs. | Tel.: 777 730 521

PRONÁJEM 4+KK, BRNO, POTOČNÍ

Novostavba mezonet. bytu vč. lux. vybavení v kompletně
zrekonstr. domě. CP 100 m2, terasa s orientací do zahrady.

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

G

Cena: 2 790 000 Kč | Tel.: 777 730 521

RD 4+1, SUCHÝ

Samostatně nově rekonstruovaný RD 4+1 s garáží, udírnou, krbem
a zastřešenou terasou. Pozemek o CP 308 m2.

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

G

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

RD 4+1, OMICE

ŘRD 4+1, ZP a nádvoří 241 m2 a zahradou 125 m2. Část. podskl., nap.
na veškeré sítě, vl. studna. Půdu domu lze rozšířit o obyt. místnosti.

VYHOTOVÍME VÁM ZDARMA ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
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INZERENTI:
REALITY

Realitní trh se mění
Skončí prodej předražených nemovitostí?

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
REALITY MUZEJKA s.r.o.
REALmix s.r.o.
30

SOVA reality s.r.o. realitní kancelář
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
AC Real, s. r. o.
GROUND LINE s.r.o.
MIG s.r.o.
Moravská stavební - INVEST, a.s.
OSTATNÍ
ABF, a.s.
ARK ČR - Asociace realitních
kanceláří České republiky
HYPOASISTENT s.r.o.
swREALKO s.r.o.

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

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: 14. 10. 2019

For Interior 2019
Co všechno nabídne?

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-STŘED, ULICE JANA UHRA
Třída G

G

BRNO-BYSTRC, ULICE FLEISCHNEROVA
Třída C

B

G

BRNO-SLATINA, UL. ZEMANOVA
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

6

SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

BROD NAD DYJÍ, OKR. BŘECLAV
Třída B

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E4VA Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E6JZ
Převod slunného a velmi pěkného družstevního bytu 3+1 po kompletní Prodej velmi pěkného bytu 2+1 po kompletní rekonstrukci v 7. NP/8 by2
2
a vkusné rekonstrukci, CP 71 m . Byt je ve 3.NP/4 cihlového domu. Ori- tového domu po revitalizaci. CP bytu je 62 m + prostorná lodžie 5,3 m2.
00006
00060
entace na JV a SZ.
775 077 502
775 077 502
4 450 000 Kč
3 550 000 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

K JEDNÁNÍ

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E723
Prodej designové novostavby RD 5+kk s garáží a tech. místností, ZP
2
2
domu 136 m , ZP garáže 59 m , UP domu cca 320 m2, CP pozemku
00078
1 220 m2. Dvoupodlažní funkcional. dům se zahradou.
775 077 502
14 500 000 Kč

G

SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

K JEDNÁNÍ

Třída G

Dům 6+kk
www.realcity.cz/rc/E724
Prodej pěkného RD 6+kk s garáží, UP domu cca 360m2, CP pozemku
2
1 742 m . Za domem hosp. stavení, dvorek se zastřeš. posezením a ba00077
zénem, zahrada, tenisový kurt.
775 077 502
9 500 000 Kč

WWW.REALCITY.CZ

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

www.realmix.cz

KANICE, BRNO-VENKOV

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

STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV

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

DAMNICE, OKRES ZNOJMO

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E53T
Prodej posledních 2 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
3 509 Kč/m²

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

VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV

BRNO-KOMÍN, ULICE KNÍNIČSKÁ

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

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

Zde může
být i vaše
nemovitost!
Telefonní kontakt
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
470 Kč/m²

KORYČANY, OKRES KROMĚŘÍŽ

Pozemek
Prodej rovinatého stav. pozemku 3682 m2. Vhodný na 1-4 RD, ul. šíře
48 m. Pozemek je umístěn na klidném místě na okraji obce, na pozemku
1027
se nachází rozsáhlejší dům.
775 077 502
1 500 000 Kč

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

Mladá rodina hledá ke koupi dům 3+kk nebo větší
do 10 km od Brna. Modřice, Rajhrad, Rosice,
Kuřim, Bílovice apod. Nabídněte. Platí hotově.

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

Pro mladou rodinu hledám ke koupi dům
v okruhu do 15 km od Brna. Jen v dobrém stavu.

Manželé s dítětem a svými rodiči
hledají vícegenerační dům.

Pro manžele hledám ke koupi dům v Brně.
Podmínkou jsou minimálně 2 byty v domě.
Na stavu nezáleží. Platí hotově.

Hledáme komerční nemovitosti ke koupi,
možno i k rekonstrukci.

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

Hledáme pozemky a zahrady v Brně ke koupi.

Klienti koupí ihned stavební pozemek vč. sítí v okolí Brna do 25 km.
Mají hotovost.

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

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.

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

Pro manželský pár hledám byt 2+kk nebo 2+1 v cihlovém domě
kdekoli v Brně. Balkon a výtah je podmínkou. Platba v hotovosti.

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

Manželský pár koupí dům, raději novostavbu 5+1 nebo 4+1 do 20 km
od Brna. Jen v dobrém stavu, po rekonstrukci. Zahrada min 400 m2,
v klidné části. Platí hotově, do 14 mil. Kč.

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

Pro mladého muže hledám byt 3+kk nebo 3+1 min 70 m2
v centru města. Výhodou je byt po rekonstrukci.

Zahraniční investiční skupina hledá pozemky k výstavbě
developerského projektu v Brně či Praze.

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

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

Hledáme RD nebo pozemek v Rosicích u Brna a okolí

Martin Dubáň

Alexander Vincze

duban@mpczech.cz, +420 736 151 675

vincze@mpczech.cz, +420 736 184 737

Pro čtyřčlennou rodinu hledám byt 3+1 v Bystrci,
možná výměna za byt 2+1 na ulici Kubíčkova.
Pro klienta s hotovostí hledám ke koupi byt 1+1
až 2+1, lokalita Bystrc, Jundrov, Komín, Žabovřesky.
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 byt 2+1,
2+kk v Jundrově nebo v Komíně.
Pro rodinu s dvěma dětmi hledám byt 3+1
v Novém Lískovci.
Pro starší manželský pár hledám byt 2+1
v přízemí v Brně.

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

Pro movitého klienta hledám RD s min. 2 bytovými jednotkami
v Brně Husovicích, Černý Polích, Zábrdovicích, Černovicích do 8 mil. Kč.
Platba v hotovosti.

Hledám stavební pozemek ve Slavkově a okolí,
minimálně 1000 m2.

Pro klienta s hotovostí hledám RD minimálně 2+1 směr Znojmo,
pozemek alespoň 800 m2.

Pro podnikatele hledám byty 1+1 nebo 1+kk k investici
v lokalitě Brno a Brno-venkov, nejlépe v dosahu IDS.

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

Pro manželský pár hledám rodinný dům s dispozicí
minimálně 3+1 s garáží.

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.
Pro podnikatele hledám na investici byty 1+kk nebo 1+1
v centru Brna a okolí – platba ihned v hotovosti.
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Manželský pár hledá bezbariérový RD v Brně nebo do 15minut od Brna.

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 – 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
C

DOPORUČUJEME

KRAJNÍ ŘRD 3+KK ŠUMICE, OKR. BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E71F
RD 3+kk
Novostavba přízemního rodinného domu 3+kk, dvůr, garáž + další dvě
parkovací stání, CP 350 m2, ZP 170 m2, orientace domu východ/západ.
MPRD1192AV
Doporučujeme prohlídku. Cena k jednání.
731 484 294
3 699 000 Kč

G

DOPORUČUJEME

OV 3+1 KOHOUTOVICE, UL. STAMICOVA

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E71G
Byt 3+1 v žádané lokalitě, CP 75 m2 vč. 2 lodžií. Byt je po rekonstrukci,
samostatná koupelna a WC. K okamžitému bydlení. Výhodou je veškerá
MPB1364JM
občanská vybavenost v blízkosti. Cena je k jednání.
731 484 294
4 100 000 Kč

EXKLUZIVNĚ

STAVEBNÍ POZEMKY KANICE

DOPORUČUJEME

STAVEBNÍ POZEMEK ŘÍČANY

www.realcity.cz/rc/E66C Pozemek
www.realcity.cz/rc/E6TJ
Pozemek
Prodej dvou sousedních stav. pozemků na krásném a klidném místě, 10 km Rovinatý stavební pozemek v Říčanech vč. sítí elektřina, voda, kanalizace,
2
2
od Brna. Celková výměra 2.061 m , ul. šíře 28 m. Mírně svažitý, IS na hranici plyn. CP 915 m , šíře 20 m. K dispozici již zpracovaný projekt na rodinný dům.
MPPOZ1029JM
pozemku. Možnost prodeje jako celku nebo jednotlivě. MPPOZ1024MD
731 484 294
731 484 294
3 400 Kč/m2
3 750 000 Kč
doporučujeme

G

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 r. 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 r. 2016 proběhla modernizace bytu.
731 484 294
4 290 000 Kč

A
G

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, or. na
MPP1928JM
jih, franc. okno, el. žaluzie. Parkovací místa po domluvě.
731 484 294
12 900 Kč a 13 900 Kč + energie

morrisova@mpczech.cz, +420 730 951 063

Dear Sir or Madam,

Vážená paní, vážený pane,

Are you working or studying here? Are you looking for a place to stay? Or are you
unhappy with the place you are currently staying at? I am here to help.

ráda bych se Vám touto formou představila jako nová
členka týmu MP CZECH real. Realitní činnost jsem
provozovala sedm let ve Spojených státech amerických.
Tato práce mě baví, a proto jsem se rozhodla věnovat
se jí i po přestěhování se zpět do České republiky.
Do specifik zdejšího trhu mě zaučuje tým profesionálů
naší realitní kanceláře. Učím se rychle a mám na koho se
obrátit. Nebojte se mě kontaktovat, můžeme si nezávazně
promluvit o Vašich potřebách.

JIŽ NYNÍ HLEDÁM:

DOPORUČUJEME

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

PŘEDSTAVUJEME: Martina Morrisová, DiS.

I am fluent in English. I lived in Houston, Texas area for 12 years and worked there
as a real estate specialist for seven years. I loved the job there, that‘s why I have
decided to continue working in real estate after moving back to the Czech Republic.
In the States I have learned all about the work ethics, integrity and loyalty to the
client. I have full support and help of our office real estate professionals. Do not
hesitate to contact me for all your real estate needs.

DOPORUČUJEME

vetší byt nebo rodinný dům pro rodinu se dvěma dětmi
ke koupi v Brně, Kohoutovicích

podnájemníky do bytu 3+1 v Brně - Bystrci

podnájemníky do mezonetového bytu 4+1 v Brně, Kohoutovicích

stavební pozemek v Kohoutovicích nebo blízkém okolí

zájemce o zahradu s chatkou v Brně - Medlánkách
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Virtuální prohlídky nemovitostí

Modní trend nebo budoucnost v realitách?
„V jednom z svých článků jsem se nedávno zamýšlela nad tím, kam se trh s nemovitostmi posunul
od roku 2006, od kdy v realitách působím. Přečíst si ho můžete na našich webových stránkách,“
říká Olga Jarošová z REALITY MUZEJKA s.r.o. „Zmínila jsem se i o moderních nástrojích,
díky kterým lze dnes nemovitost prezentovat. Jedním z nich jsou virtuální prohlídky. Naše kancelář
vám je nabízí také.“
Natáčí je odborná firma, která zajistí jak vlastní
natáčení v nemovitosti speciálním přístrojem,
tak také finální zpracování. Natáčení zabere
zhruba hodinu až hodinu a půl (podle velikosti
dané nemovitosti) a výsledek je hotov většinou
do druhého dne. Zájemce o nemovitost si pak
může procházet třírozměrný model nemovitosti,
jako by ji viděl ve skutečnosti. Může ji procházet
krok po kroku, po jednotlivých místnostech.
Může si prohlížet veškeré detaily a udělat si
přesnou představu o prostorovém uspořádání
nemovitosti. Zážitek z prohlídky ještě mohou

umocnit speciální brýle pro virtuální realitu. Díky
nim skutečně můžete zažít ten intenzivní pocit, že
jste přímo v dané nemovitosti a procházíte si ji.
Podle některých názorů je toto budoucnost
v realitách. Klient přijde do kanceláře a pomocí
brýlí pro virtuální realitu si projde nabízené
nemovitosti a vybere si, kterou si chce koupit nebo
pronajmout. Aniž by ji skutečně fyzicky navštívil...
„Souhlasím, že trh se stále posouvá dál. Dnešní mladá
generace je zvyklá používat jiné komunikační kanály.
Je zvyklá si veškeré informace najít na internetu, hned
a bez čekání. Také některým investorům, kteří kupují
byty ve velkém na pronájem, možná postačí virtuální
prohlídka k získání představy, zda nabízený byt splňuje
jejich základní požadavky. Virtuální prohlídka je bezpochyby skvělá pomůcka, aby si zájemce ještě před
vlastní prohlídkou zkontroloval, zda nemovitost má ty
parametry, které od ní očekává,“ míní Olga Jarošová.
„Ale stejně si myslím, že většina klientů bude chtít svůj
budoucí domov vidět naživo, než se definitivně rozhodne.
Nejde přece jen o byt či dům samotný, ale i o jeho okolí.
Při koupi bydlení také hodně rozhodují emoce, byť si to
často ani neuvědomujeme. Podvědomě ale víme, zda
se v tom prostředí cítíme příjemně a bezpečně. Zda se
tam budeme každý den rádi vracet. Zda si dovedeme
představit, že tam budou vyrůstat naše děti,“ uzavírá
Olga Jarošová.

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

Olga Jarošová
jednatelka společnosti

REALITY
MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15
602 00 Brno
tel.: +420 604 232 218
+420 541 233 462
brno@realitymuzejka.cz
www.realitymuzejka.cz

WWW.REALCITY.CZ

REALITY MUZEJKA s.r.o.

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

3D PROHLÍDKA

TIŠNOV

Dům
www.realcity.cz/rc/E6N2
Prodej řadového třípodlažního rodinného domu s možností dalšího
rozšíření na ulici Halouzkova. K domu náleží rovinatá zahrada s dílnou,
sklípkem, pergolou s posezením a bazénem. Garáž pro 3 auta. 000823
777 645 193
7 500 000 Kč
E

G

G

TIŠNOV

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E71E
Prodej cihlového bytu 2+1 s balkónem v OV na ul. K Čimperku. Dům z
r.2006, výměra bytu 60 m2+7,5 m2 balkón. K dispozici zděný sklep a
kočárkárna. Za domem park s dětsk. hřištěm, parkování u domu.000829
777 645 193
2 990 000 Kč

Brno | Ostrava
3D PROHLÍDKA

BRNO-HUSOVICE

Dům
www.realcity.cz/rc/E5BR
Prodej řadového, částečně podskl. domu o dispozici 3+1, za domem
menší dvorek. Dům je po částečných rekonstrukcích. Dům je možné
000788
navýšit o obytné podkroví, v ceně projekt na přístavbu patra.
777 645 193
4 000 000 Kč

C

BRNO-ŽABOVŘESKY

Obchodní prostory
www.realcity.cz/rc/E6MZ
K pronájmu nezařízený obchod o výměře 13 m2 ( 2,5 x 5,3 m) na ul. Horova 50 metrů od zastávky MHD, přímý vstup z ulice, menší výloha. Prostor
000820
nemá vlastní sociální zařízení ani přívod vody.
604 232 218
4 000 Kč /měs.

BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E6TG
K pronájmu kompletně zařízený byt 4+1 s prosklenou lodžií a dvěma
2
komorami na ul. Labská. Dva pokoje ( 12 m a 10 m2) mají samostatné
vstupy, dva pokoje ( 17 m2 a 12 m2) jsou průchozí. Ihned volné. 000826
604 232 218
18 000 Kč /měs.

VELKÁ BÍTEŠ

Chata
Prodej chaty u Velké Bíteše na vlastním oploceném pozemku 719 m2,
připojena elektřina i voda. Veranda, 4 pokoje, kuchyně, koupelna, WC.
Pergola s krbem, poblíž rybníka.
777 645 193
2 000 000 Kč

Realitní kancelář s dobrou pověstí
Vaši nemovitost prodáme
RYCHLE

VÝHODNĚ

BEZPEČNĚ

NÁŠ REALITNÍ TÝM SE SKLÁDÁ
ZE ŠPIČKOVÝCH REALITNÍCH MAKLÉŘŮ.
Nejvíce si zakládáme na budování DOBRÉ POVĚSTI,
a proto se o každou zakázku staráme tak, jako by
to byla nemovitost naše vlastní.

... protože na dobré pověsti nám záleží!
■ naše zkušenosti v oboru jsou více jak 10 let
■ prodáváme stovky nemovitostí ročně
■ stojí za námi tisíce spokojených klientů

INFOLINKA
ZDARMA:

800 536 536

www.rkcoloseum.cz
11

Jak získat hypotéku na koupi bytu?
Přinášíme vám návod krok za krokem.

Hypotéky doznaly v posledních letech výrazných změn. Pokud si plánujete pořídit vlastní
bydlení, řekneme vám, co vás čeká. Přiblížíme vám jednotlivé kroky, které vás úspěšně dovedou až do cíle.
1. Jak drahý byt si mohu dovolit?
Prvním předpokladem žádosti o hypoteční úvěr je
mít vybraný předmět financování, tedy nemovitost,
kterou budu hypotékou financovat. Řada klientů však
volí opačný postup: „Nejprve mi sdělte, kolik si maximálně mohu půjčit, a já si podle toho budu hledat
bydlení.“ V této situaci je neocenitelná pomoc hypotečních makléřů, kteří dokáží spočítat maximální výši
úvěru v různých bankách. „Rozdíly mezi jednotlivými
hypotečními produkty jsou v tomto ohledu obrovské,“ říká
Ing. Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. Až
na výjimky ale platí, že maximální výše všech vašich
úvěrů se musí vejít do devítinásobku čistého ročního
příjmu a zároveň je potřeba na měsíční splátky všech
úvěrů vynaložit maximálně 45 % čistého měsíčního
příjmu.
2. Hledáme ideální bydlení
Jestliže již známe své finanční možnosti, hurá na výběr vysněného bytu. Pokud si vybereme novostavbu,
většinou si budeme muset kromě ceny za byt připočítat náklady na pořízení kuchyně. Nemusíme ale platit 4% daň z nabytí nemovité věci. Pořizovací cena
staršího bytu bude sice obvykle nižší, ale kromě daně
z nabytí nemovité věci počítejme s náklady na rekonstrukci. Při výběru bytu bývá kromě ceny, stavu nemovitosti a dispozice nejdůležitějším kritériem lokalita.
3. Již mám vybráno!
Vybrali a zarezervovali jsme si své vysněné bydlení
a nyní potřebujeme co nejrychleji vyřídit financování.
Hypotéku je dobré mít schválenou ještě předtím, než
podepíšeme kupní smlouvu. Může se totiž občas stát,
že banky nebudou chtít naši představu zafinancovat.
Hypotéky poskytuje na českém trhu více než desítka
bank. Pro urychlení a usnadnění výběru můžeme využít služeb hypotečních makléřů registrovaných u České národní banky. Zkušený makléř nám během chvíle
spočítá úrokové sazby a porovná nabídku celého trhu.
Pomůže také s kompletací potřebných podkladů.
4. Schvalování hypotéky trvá pár dnů, někdy i týdnů
Po podání žádosti o hypotéku do banky banka vyhodnotí, jsou-li příjmy dlouhodobě udržitelné a dosta-

tečné pro bezproblémové splácení úvěru. To probíhá
nyní mnohem pečlivěji, než tomu bylo dříve. Pokud
by banka při posuzování pochybila, klient by se toho
mohl později dovolávat. Hypotéky bez prokazování
příjmů jsou již minulostí, i když v některých případech je možné tzv. zjednodušené dokládání – to však
znamená pouze méně „papírování“. Dostatečnost příjmů dnes banky ověřují vždy.

Pro schválení budeme pro
banku potřebovat zejména
tyto dokumenty:

Banka se také podívá do úvěrových registrů, zda klient
nemá negativní záznam – například, že v minulosti
špatně splácel jiné své úvěry nebo leasingy. Dále se
banka bude zajímat o pořizovanou nemovitost. Požádá znalce o provedení odhadu a výsledek je velice
důležitý i pro samotného klienta. Na základě odhadu
se totiž definitivně určí, jakou maximální částku bude
banka ochotna na nemovitost půjčit. Pokud vyjde
odhad příliš nízký, je potřeba tento rozdíl dofinancovat dalšími vlastními zdroji, nebo dozajistit úvěr
další jinou nemovitostí. Ačkoliv se proces může zdát
zdlouhavý, zpravidla jde vše vyřídit rychle. Schvalování trvá v některých bankách pár dnů, v jiných však
i několik týdnů. „Po schválení úvěru je pak důležité důkladně zkontrolovat, jestli podmínky čerpání hypotéky
odpovídají způsobu úhrady kupní ceny dle navrhované
kupní smlouvy. I v tomto je pomoc hypotečního specialisty
k nezaplacení, protože špatně schválený úvěr může celou
koupi nemovitosti zablokovat,“ dodává Pavel Bultas, ředitel společnosti HYPOASISTENT.

3. Potvrzení příjmu – výpisy
z účtu a potvrzení o příjmu
(na formuláři vybrané
banky) u zaměstnanců
nebo 2 daňová přiznání
u podnikatelů (započítat je
možné i například příjem
z pronájmu, rozdělení zisku
či příjem z rodičovské)

5. Úhrada kupní ceny
Než banka zašle peníze prodávajícímu, je potřeba
uhradit část ceny placenou z vlastních peněz, pojistit
nemovitost a podat na katastr nemovitostí zástavní
smlouvu. To je smlouva, která umožní bance v případě nesplácení úvěru zpeněžit zastavenou nemovitost.
Na klientův příkaz banka odešle peníze a teprve poté
nastává fáze postupného splácení úvěru. Hypotéku
splácíme v pravidelných měsíčních splátkách, jejich
výše se po dobu fixace úrokové sazby nemění (pokud
neuděláme mimořádnou splátku).

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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1. Žádost o hypotéku
(na formuláři vybrané banky)
2. Dva doklady totožnosti

4. Doložení účelu úvěru –
nejčastěji návrh kupní
smlouvy ke kupovanému
bytu
5. Znalecký odhad – obvykle
zařizuje hypoteční makléř
nebo banka

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

Asociace realitních kanceláří ČR pořádá v Brně kurz

OBCHODNÍK S REALITAMI
vč. zkoušky odborné způsobilosti
Termín a místo konání: od 5. 11. do 28. 11. 2019, Brno
Kurz může být hrazen Úřadem práce.

KURZ JE URČEN PRO REALITNÍ MAKLÉŘE:
	nováčky v oboru
	kteří chtějí zlepšit své výsledky
	kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti
(a tedy i na nový zákon o realitním zprostředkování)

12. MEZINÁRODNÍ VELETRH NÁBYTKU,
INTERIÉRŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ

CO ZÍSKÁTE?
	funkční marketingové nástroje
 komunikační dovednosti
 odborné znalosti potřebné pro praxi
	osvědčení odborné způsobilosti
(postačí pro získání vázané živnosti)

www.forinterior.cz

OFICIÁLNÍ VOZY

DETAILNÍ INFORMACE O OBSAHU KURZU
na www.arkcr.cz/kurzy, nebo nás kontaktujte osobně:
tel.: 272 76 29 53, 608 446 656 či e-mail: kurzy@arkcr.cz

10.–13. 10. 2019

OR_19_podzim_98,5x131.indd 1

05.09.19 16:51

Bayerova 40
Brno 602 00
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.: 7 75 185 005
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VZDĚLÁVÁNÍ
V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace pro
realitní makléře
Jednodenní semináře:
Nájem bytu
a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty
realitní činnosti
Prodej nemovitostí
v exekuci a insolvenci

Úschova peněz

při koupi nemovitosti
Úschova peněz u tzv. třetí osoby nebo, chcete-li, u tzv. nezávislého subjektu,
vždy byla diskutovaným tématem. Nejedná se tedy pouze o diskuse posledních
dní. Jde o takříkajíc ožehavé téma, protože zavdává příčinu k nejrůznějším spekulacím, zejména je-li, nebo může-li být, v této záležitosti něco v nepořádku…
Je zajímavé, jak se v této otázce nedokáže
zcela sjednotit ani odborná veřejnost. Jedni
volají po radikálním zákazu, druhým je to
v zásadě jedno a třetí za možnost úschov v realitní kanceláři bojují na všech frontách. Když
se nad touto problematikou rozvine diskuse,
bývá vždy zajímavá. Každá ze stran přichází
s argumenty, se kterými nelze jednoznačně
nesouhlasit, ale mají zároveň, a to si každý
z diskutujících táborů jen těžko přiznává, své
trhlinky…
Problematika úschovy peněz
a realitní zákon
Je nabíledni, že se tato problematika dostává
do popředí diskusí také v rámci chystaného realitního zákona. Otázka, zda má, či nemá být
realitní kancelář oprávněna nabízet úschovu
finančních prostředků, je často skloňovaným
tématem. Proč? To je celkem jednoduché.
Navržený zákon o realitním zprostředková-

ní jistě neudělá přítrž zmíněným diskusím,
ale dozajista má možnost v této záležitosti
– na nějaký ten čas – udělat pořádek. Tedy
pořádek možná není ten správný výraz, ale to
uvidíme až podle toho, v jaké verzi vlastně
bude tato problematika schválena.
Současně navržený text (jsme na začátku září
2019, kdy má být návrh teprve projednáván
Ústavně právním výborem PSP ČR) si zřejmě vzal příklad z pohádky o Chytré horákyni. Všichni víme, jak si poradila s příkazem:
„Když je tak chytrá, ať přijde zítra ke mně, ale
ať to není ani ve dne, ani v noci, ani ustrojená, ani nahá, ani pěšky, ani na voze.“ A tak si
v realitních kancelářích budou muset poradit
s § 4, který říká, že: „Realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není
oprávněn nabízet za a) úschovu za účelem
zajištění plnění z realitní smlouvy, a za b)
zprostředkování poskytnutí takové úschovy

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

někým jiným než bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem.“
Tak nějak automaticky se podle dikce návrhu
předpokládá, že pro klienta bude vhodnější úschova bankovní, advokátní či notářská.
Není zcela jasné, proč tomu tak je. Navrhovatel zákona říká, že chce chránit spotřebitele.
A řekněme, že se mu to v řadě paragrafů navrhovaného zákona i daří. Má-li však chránit
proti zpronevěře anebo neoprávněnému nakládání s cizími finančními prostředky, a o to
mu zřejmě jde též, pak to předložený návrh
neřeší, ani řešit nemůže. Na to totiž existují
zcela jiné právní předpisy. Mohl by se pokusit nastavit podmínky, jak mají být tyto
finanční prostředky (klientské peníze) ochráněny proti případnému konkurznímu řízení
na schovatele, ale o to se navrhovatel nepokusil. Kdyby kupující, jako složitel kupní ceny
u realitní kanceláře, byl právně ochráněn,
aby jeho peníze v případě konkurzního řízení na příslušnou realitní kanceláře nespadaly
do konkurzní podstaty, byla by tak hlavní
obava při uložení peněz u realitní kanceláře
odstraněna.
Zpět k diskusím
A tak se dostáváme zpět k výše zmíněným, ať
už faktickým, nebo hypotetickým diskusím,
jak by se vlastně měl s touto problematikou
zákon vypořádat. Lépe možná bude říct, proč
by se měl tak, či jinak s tím vším vypořádat.
Ti, kteří volají po zákazu úschov v realitní
kanceláři jsou vedeni oprávněnou snahou,
aby se neocitli ve „stejném pytli“, pokud některý z realitních makléřů nedej bože svěřené
klientské prostředky zpronevěří nebo s nimi
neoprávněně nakládá, což je prakticky totéž.
Tomu se nelze divit. V třicetileté české realitní historii se několik málo takových případů
stalo. Ale stejně se tak stalo s penězi uloženými u „povedených“ advokátů. Tak kde máme
vlastně jistoty?
Při podrobnějším nastudování této problematiky také vyvstává řada argumentů proti omezení úschov u realitních kanceláří. Ptáte se
proč? Ono totiž omezovat realizaci úschov
pouze některým subjektům (v tomto případě
realitním kancelářím), jak to naznačuje, nikoli
zcela přikazuje návrh zákona, na trhu může
totiž vést ke zvýhodňování subjektů jiných.
Pokud navrhovatel nedokáže navrhnout přesný postup, jak realizovat úschovy, pak ať to
raději neřeší vůbec nebo raději zůstane u návrhu z pera Boženina...
Realitní kanceláře, které již desetiletí bez jakéhokoli problému úschovy finančních prostředků svým klientům nabízí, tak činí bez-

úplatně a nutno říct, že je to jeden z bonusů,
který pro své klienty v rámci svých služeb přinášejí. Pokud využívají oddělené účty, s klientskými penězi nijak protiprávně nenakládají, je to pro klienty úspora. Tak jsme se dostali
k argumentaci, která je proti zákazu úschov
v realitní kanceláři.
A ti ostatní? Ti povětšinou využívají služeb
advokátních kanceláří, se kterými dlouhodobě spolupracují i na sepisu kupních smluv,
a s kupními cenami „nechtějí mít nic společného“. Zodpovědnost přenesou na advokátní
kancelář nebo banku, pokud si to žádá klient.
Na trhu působí řada dalších firem
Nejen obchod s nemovitostmi souvisí s nakládáním s peněžními prostředky. I v jiných
oborech, k jejichž činnosti také logicky patří
nakládání s velkými finančními obnosy klientů. Tak třeba prodejci automobilů, stavební společnosti, ale i další subjekty. Začněme
třeba velkými developery. Ti mají většinou
na účtech peníze klientů dříve, než začnou
stavět. A v jejich případě se někdy jedná
o stamiliony i miliardy. Ale zmiňme třeba
i cestovní kanceláře, které vybírají zálohy,
mnohdy na velmi drahé zájezdy. Nebo internetové obchody, které motivují klienty, aby
zboží zaplatili dříve, než je odesláno ze skladu. Opravdu si přejeme, aby veškeré podobné
transakce byly striktně regulovány?
Realitní kanceláře nejsou tedy jedinými firmami na trhu, k jejichž činnosti logicky patří
nakládání s penězi klientů. Proč by se měly
restrikce vztahovat pouze na ně? Spotřebiteli
by to nijak zásadně neprospělo. Anebo možná ano, nemusel by přemýšlet, vybírat…
Klient má mít právo se sám rozhodnout,
komu své peníze svěří
Žijeme ve svobodné zemi. Přejeme si, aby
za nás stát plošně rozhodoval v otázkách typu
úschovy finančních prostředků? Z jakého
důvodu? I dnes může každý zájemce využít
bankovní, advokátní či notářskou úschovu.
Nepromyšlená změna by zřejmě neznamenala zlepšení, nýbrž pro některé také omezení.
Každý klient se přece dokáže rozhodnout sám,
komu svěří své peníze, a je to i jeho právo!
A tak z čistě praktických důvodů je nakonec
navržené znění v zákoně v pořádku. Spotřebitele by mělo vést k větší ostražitosti při výběru realitní kanceláře, potažmo způsobu, jak
bude řešena úschova peněz, které s realizací
realitní transakce souvisí.

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“.

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář
ARK ČR
15

REALCITY 12/2019

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
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SOFTWARE
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Trend singles je na vzestupu
Jsou hlavními žadateli o malé byty!

Podle aktuálních statistik přibývá v ČR single domácností. Je jich už celá třetina.
A do budoucna se číslo ještě pravděpodobně zvětší. Co se týče evropských měřítek,
je Česká republika v tomhle směru průměrná. Na západě Evropy přibylo single lidí
nejvíce v šededátých a sedmdesátých letech. U nás tento trend začal až v letech devadesátých. Tento trend už dnes zaznamenaly i developerské společnosti. U některých
z nich tvoří tato skupina lidí až polovinu klientely.
Ve městech a na vesnicích
Skupinu single žijících lidí nelze úplně stoprocentně specifikovat. Lidé žijící sami ve městech se výrazně liší od těch, co žijí na venkově. Nejde tedy specifikovat ani to, jakého
postavení obecně dosahují apod. Lze obecně
říci, že ti, co žijí takto ve městech, dosahují
nižšího věku a mívají prestižnější zaměstnání.
V menších obcích tvoří singles méně početnou skupinu, z níž polovina je starší 50 let. To
potvrzují nejen statistiky, ale i odborníci.
Touží po pěkném a stylovém domově
Zájem singles o developerské projekty je markantní. Důvodem je touha po stylovém bydlení. V jejich okruhu zájmu jsou zejména menší
byty. Proto ne všechny developerské společnosti splňují tyto požadavky.
Projekty, které podobné byty nabízí, jsou
v rámci této skupiny lidí velmi žádané. Singles tvoří někde i 50 procent klientely. To jsou
čísla, která hovoří o markantním nárůstu o desítky procent za posledních asi 8 let. Tento
trend potvrzují největší developerské společnosti u nás.

Specifické požadavky singles
Další zajímavostí jsou již definované specifické požadavky těchto mladých „svobodně”
žijících lidí. Kromě poptávky po menších bytech je to důraz na design a architekturu. Je
tedy patrné, že tito lidé chtějí žít nejen sami,
ale také stylově. Hodně dbají na kvalitu bydlení. Velice důležitá je pro ně lokalita, kde se
projekt nachází. Vyhledávají místa s ideálním
spojením do centra metropole a možnostmi aktivního i pasivního odpočinku. Hodně
se zajímají o místní občanskou vybavenost
a také je zajímají smart technologie.
Díky ČNB se změnila pravidla
Loňský rok byl zásadní pro přidělování hypotečních úvěrů. To se samozřejmě dotklo i skupiny single žijících lidí. Mnozí z nich na úvěry
nedosáhnou stejně jako mladé rodiny. Jestli
díky tomu těchto klientů do budoucna ubude, se teprve ukáže. Developerské firmy se
domnívají, že k jistému úbytku zájmu dojde.
Kolik to bude, si netroufají odhadnout. Zatím
není úbytek nijak markantní. Ale pravidla platí krátce a mnoho lidí využilo říjen a listopad
k podpisu hypotečních smluv ještě za starých
podmínek, tedy se zpětným datem.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Jak moc se regulace ČNB
dotkne i skupiny singles,
ukáže čas. Obecně se ale
ví, že tito lidé nemají
úplnou prioritu něco
vlastnit a starat se o to,
na rozdíl od většiny
Čechů, kteří jsou
v tomto ohledu mnohem
konzervativnější. Mladí
lidé obecně chtějí více
cestovat a nepoutat se
k jednomu místu.

Singles. Co jsou zač?
V posledních letech
se stále více objevují
domácnosti, ve které
„vládne“ jen jeden člen.
Především jde o mladé
lidi ve věkovém rozmezí
od 25 do 45 let, kteří
se rozhodli žít po delší
dobu bez partnera proto,
aby mohli rozvíjet jiné
než rodinné životní
strategie. Ze sčítání lidu
v roce 2001 vyplynulo,
že v jednočlenných
domácnostech žilo 15 %
osob ve věku do 29 let,
v roce 1961 to bylo 6 %.
Nové statistiky přinášejí
mnohem zásadnější
čísla, a to v desítkách
procent. Nejvíce singles
žije ve městech. Na celém
světě je v současné
době bez partnera skoro
polovina lidí. Tenhle
trend nejspíše souvisí
se socioekonomickým
vývojem, individualismem,
emancipací, kariérou
a soustředěním se
na vlastní zájmy.

TEXTOVÁ INZERCE
PRONÁJMY
BRNO - STŘED, ULICE CIHLÁŘSKÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E71M

HLEDÁTE
NOVÉ
BYDLENÍ?
Ušetříme
vám čas
i námahu!

Pronájem bytu 1+kk po GO, ve vyhledávané lokalitě
u Lužáneckého parku. Byt se nachází v suterénu s
orientací do zahrady, CP bytu 30 m². 1.700,-Kč en. a
služby.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
9 300 Kč/měs.

BRNO - ŽABOVŘESKY, ULICE MINSKÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E71O

Pronájem slunného bytu 2+kk v nízkoenergetickém
domě v žádané lokalitě Brno - Žabovřesky. Celková
plocha cca 40 m², 2.patro cihlového domu. Energie 1
000,- Kč.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 501
12 900 Kč/měs.

BRNO - STRÁNICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E725

Pronájem krásného bytu 2+1, nachází se ve 4. NP
viladomu ve vyhledávané lokalitě, kompletní rekonstrukce, ihned k nastěhování. UP 70 m², PENB:
G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
20 000 Kč/měs.

VÝHODNÝ BYT PRO INVESTICI, K
PRONÁJMU

Třída C
www.realcity.cz/rc/E6MQ

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 - KRÁLOVO POLE, UL. DOMAŽLICKÁ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E71J
Pronájem pěkného bytu 2+kk po kompletní rekonstrukci z roku 2016, CP bytu 60 m², 5.NP/6, cihlový
dům po revitalizaci. 2.500,- Kč záloha na energie a
služby.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
13 000 Kč/měs.

PRONÁJEM 4+KK BRNO - KOMÁROV,
POTOČNÍ
Třída C
www.realcity.cz/rc/E72C
Pronájem novostavby mezonetového bytu vč. luxusního vybavení v kompletně zrekonstruovaném
domě se třemi byty. CP 100 m², terasa s orientací
do zahrad domů.

PRONÁJEM BYTU 3+1 BRNO-STARÝ
LÍSKOVEC

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 775 185 005
20 000 Kč/měs.

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.

tel.: 777 645 193
4 000 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E71H

Pronájem nově zrekonstruovaného světlého bytu
3+1, lodžie, 2.NP, CP 77 m², spíž,komora, nezařízený. Dlouhodobý pronájem vhodný pro manž. pár
nebo rodinu s dětmi

MP CZECH real

tel.: 731 484 294
14 600 Kč/měs.

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!
BRNO - MĚSTO

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

BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Třída C
www.realcity.cz/rc/E6N1

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

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.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 604 232 218
20 000 Kč/měs.

BRNO

Třída G
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.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E726

Pronájem krásného světlého bytu o dispozici 2+kk,
nacházející se ve 4. NP, vyhledávaná lokalita, nově
zrekonstruovaný, ihned k nastěhování. UP 63 m²,
PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
20 000 Kč/měs.

OV 3+1 BRNO, MÁNESOVA
www.realcity.cz/rc/E72H

BRNO - SLATINA, UL. KIGGINSOVA
www.realcity.cz/rc/E6KL

Prodej bytu 3+1 o CP 78 m², balkon a terasa 10 m², v
pokojích renovované parkety, neprůchozí pokoje,
nová výmalba, dům po revitalizaci.

Pronájem garážového stání v suterénu novostavby.
Objekt je zabezpečen s vjezdem do objektu na dálkové ovládání. Současně lze parkovat auto i motorku.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 730 521
4 890 000 Kč

REALmix s.r.o.
BRNO - STRÁNICE

tel.: 733 525 123
informace v RK

tel.: 775 077 502
1 200 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE, ULICE HRNČÍŘSKÁ
www.realcity.cz/rc/E71N
Pronájem non-stop hlídaného parkovacího stání o
ploše 16 m² v suterénu bytového komplexu Sﬁnx. Parkovací místa jsou přístupná pouze přes magnetickou
kartu.

REALmix s.r.o.

HLEDÁTE

BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!

tel.: 775 077 503
2 500 Kč/měs.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
BLANSKO

BRNO
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

Třída B
www.realcity.cz/rc/E729

Prodej celého 27. patra nejvyšší budovy ČR - AZ
TOWER s famózními výhledy, možnost bydlení i
podnikání, 2 garážová stání. CP 240 m², PENB: B 95,08 kWh/m2.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 777 259 000
5 400 000 Kč

tel.: 733 525 123
18 500 000 Kč

BRNO - VENKOV

RD 4+1 SUCHÝ

www.realcity.cz/rc/E72G

Prodej samostatného nově rekonstruovaného
domu 4+1 s garáží, udírnou, krbem a zastřešenou
terasou. Pozemek o CP 308 m².

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 730 521
2 790 000 Kč

KOMERCE

HLEDÁTE

POZEMEK?

S NÁMI NAJDETE!

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!
TIŠNOV

ZAHRANIČÍ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E71E

Cihlový byt 2+1 s velkým balkónem v domě postaveném v roce 2006 v ulici K Čimperku. 60
m²+balkón 7,5 m², sklep, společná kočárkárna. Za
domem park s hřištěm

REALITY MUZEJKA s.r.o.

BRNO - BOHUNICE, NETROUFALKY CAMPUS

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KM

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

tel.: 777 645 193
2 990 000 Kč

REALmix s.r.o.
BRNO - OBŘANY

tel.: 775 077 502
9 EUR/m²/měs.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E71X

Prodej exkluzivního bytu 4+kk v luxusní rezidenci
ve vyhledávané lokalitě, nachází se v 2. NP, terasa,
parkovací stání, sklep. UP 122 m², PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
6 750 000 Kč

CHORVATSKO

ŘADOVÝ RD 4+1 OMICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E72F

BRNO - OBŘANY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E728

Exkluzivně Vám nabízíme byt 4+kk ve 4. NP v luxusní rezidenci, vyhledávaná lokalita, terasa, parkovací místo, sklep. UP 104 m², PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Třída B
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.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
15 000 000 Kč

Zast. plocha a nádvoří 241 m², zahrada 125 m²,
část.podsklepený, napojen na veškeré sítě a vytápěn plyn. kotlem, vl. studna. Půdu lze rozšířit o další
místnosti

POZEMKY

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 775 788 817
3 490 000 Kč

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

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

tel.: 733 525 123
7 300 000 Kč

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.

tel.: 604 232 218
2 480 Kč/m²/rok

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.

tel.: 775 077 502
640 Kč/m²

BRNO - KNÍNIČKY, UL. REKREAČNÍ
www.realcity.cz/rc/E71L
Pronájem zahrádky u přehrady, parcela má výměru
310 m². Příjezd až k pozemku po obecní cestě vedené v KN jako ostatní komunikace. K dispozici
ihned.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
1 250 Kč/měs.

BRNO -ŽABOVŘESKY

Třída E
www.realcity.cz/rc/E6MZ

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

REALITY MUZEJKA s.r.o.
BRNO - KRÁLOVO POLE

Třída A
www.realcity.cz/rc/E72A

TIŠNOV

Třída E
www.realcity.cz/rc/E6N2

BRNO - ŽEBĚTÍN

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV

Řadový třípodlažní dům s možností dalšího rozšíření, na ulici Halouzkova. Zahrada s dílnou, sklípkem, pergolou s posezením a bazénem, garáž pro
3 auta.

Stavební pozemek ve vyhledávané lokalitě, situovaný v jižním svahu, ideální pro výstavbu RD,
veškeré inženýrské sítě na pozemku. CP 463 m²,
PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.
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tel.: 777 645 193
7 500 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5CP

www.realcity.cz/rc/E6UH

Novostavba luxusního atypického domu 4+kk s
vnitřním a vnějším átriem s živou zelení, zajišťující
max. soukromí, dvojgaráž. UP 198 m², PENB: B 74,8 kWh/m2.

tel.: 733 525 123
12 950 000 Kč

tel.: 604 232 218
4 000 Kč/měs.

tel.: 733 525 123
4 500 000 Kč

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.

TEXTOVÁ INZERCE

PANSKÉ DUBENK
Třída C
www.realcity.cz/rc/E48B

BRNO - MALOMĚŘICE, ULICE SELSKÁ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PJ

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

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.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

BRNO

tel.: 604 232 218
7 200 Kč/měs.

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.: 775 077 502
50 000 Kč/měs.

tel.: 733 525 123
15 000 000 Kč

PŘÍMÝ ZÁJEMCE HLEDÁ
www.realcity.cz/rc/E72I
nájemní dům nebo podíl na nájemním domě v
Brně. Platba v hotovosti.

Volejte

tel.: 775 185 005
dohodou

POPTÁVÁME PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E6NK
byty 1+1, 1+kk v Brně v dosahu MHD.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
informace v RK

POPTÁVÁME PRO INVESTORY
www.realcity.cz/rc/E6NL
stavby určené k rekonstrukci (rodinné domy, byty, …),
Brno a Brno - venkov.

REALmix s.r.o.

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!
PRONÁJEM NP BRNO, MYSLBEKOVA
Třída G
www.realcity.cz/rc/E72E

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

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

Třída G
www.realcity.cz/rc/E3M5

MP CZECH real

tel.: 731 484 294
informace v RK

Více variant využití (bydlení i vícegenerační, podnikání), bezbariérový s koupacím jezírkem, sadem,
saunou a vinárnou. UP 368 m², CP 1.695 m², PENB:
G.

Pronájem nebytového prostoru v 1. patře RD. V přízemí je dětská ordinace. Prostory jsou vhodné pro
další ordinaci např.zubaře, alergologa apod. nebo
kanceláře.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 775 788 817
18 000 Kč/měs.

tel.: 733 525 123
16 500 000 Kč

POPTÁVKA
BRNO

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

tel.: 775 077 502
informace v RK

HLEDÁTE

NOVOSTAVBY?

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5D1

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.

tel.: 733 525 123
60 000 Kč/měs.

HLEDÁTE KVALITNÍ A SPOLEHLIVOU RK?
www.realcity.cz/rc/E3Q8
Svěřte svoji nemovitost nám. Stovky prodaných nemovitostí ročně a tisíce spokojených zákazníků - to
jsou naše výsledky. Protože nám na DOBRÉ POVĚSTI ZÁLEŽÍ!

TELČ

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV

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/E6U6

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

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.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 775 077 502
19 200 Kč/měs.

tel.: 733 525 123
8 000 000 Kč

S NÁMI
NAJDETE!
MANŽELÉ HLEDAJÍ

www.realcity.cz/rc/E5GV

ke koupi byt v Brně ihned k nastěhování.

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

MP CZECH real

Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.

Volejte

tel.: 777 555 920
dohodou

tel.: 736 151 675
informace v RK

PRO STUDENTY I RODINY S DĚTMI
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GX
byty k pronájmu v Kohoutovicích.

MP CZECH real

tel.: 730 951 063
informace v RK

PRO RODINU HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GY
BRNO - ČERNOVICE
TŘEBÍČ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6UN

byt min. 3+1 v lokalitě Kohoutovice nebo Černá Pole.
Financování zajištěno.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E72B

MP CZECH real

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

Mimořádný řadový RD v blízkosti centra, atraktivní
lokalita, 3x bytová jednotka (2x 3+1 a 2+kk), 1. PP
nebytový prostor, zahrada. UP 200 m², CP 364 m²,
PENB: G.

HLEDÁME

AMBIENTEN VIP s.r.o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

www.brnenskyzvonec.cz

tel.: 733 525 123
43 000 Kč/měs.

tel.: 733 525 123
13 500 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6D9

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

tel.: 775 788 817
informace v RK

tel.: 730 951 063
informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GZ
malometrážní byt v Brně, nejlépe s balkonem.

MP CZECH real

tel.: 731 484 294
informace v RK
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Úspora energií
Jak nejen letos
ušetřit za topení

S koncem léta je tu čas, kdy je třeba pomalu myslet na topnou sezonu. Energie letos navíc podražily
a některé ještě podraží, proto není
na škodu zopakovat si, jakými
způsoby můžete ušetřit a jak se
na topnou sezonu připravit tak,
aby vše proběhlo hladce a pokud
možno bez komplikací. Povíme si,
co všechno můžete předem zkontrolovat a jak minimalizovat ztráty
energií tak, aby vás účet za plyn či
elektřinu nevyděsil.
Kontrola kotle
Ač je to k nevíře, ale už teď je na revizi
kotle skoro pozdě. Ne tedy vzhledem
k období, ale co se čekacích lhůt techniků týče. Ti mají už koncem prázdnin
plné ruce práce. Jak nám bylo řečeno,
ideální doba na revizi je paradoxně
na jaře, kdy je pro ně tzv. okurková sezona, a tak vše proběhne rychle a pohodlně. Nyní naopak můžete čekat i týdny,
než na vás dojde řada. Nic naplat, pokud jste revizi neobstarali a máte ji mít
(vztahuje se na ni často záruka na kotel
či jeho součásti), neotálejte s objednávkou technika. I tak si budete muset asi
počkat. Dobře fungující kotel je zárukou, že neprotopíte více, než máte.
Výměna kotle
Životnost kotle už bohužel také není,
co bývala. A tak jestli si myslíte, že jste
si před deseti lety pořídili novostavbu
a váš kotel je tak zánovní a něco ještě
snese, nenechte se mýlit. Životnost běž-
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Než přijde zima, je čas nejen
na obměnu šatníku, ale také
na to zaměřit se na domov
a zjistit, kde všude vám může
utíkat teplo. Teď se s tím
ještě dá něco dělat. V zimě
už bývá na mnohé věci
pozdě.

ná je 12–15 let. Opravy některých komponentů jsou sice nasnadě, ale nemusí
se vyplatit. Jen řídící jednotka, která odchází nejčastěji, stojí kolem 7 tisíc korun
a záleží také na technikovi, kolik si řekne
za práci. I kotel lze opravovat stále dokola, ale při těchto částkách si snadno
spočítáte, že je možná čas na kotel nový,
přestože vás bude stát v řádech desítek
tisíc korun. Budete mít opět na deset až
dvanáct let pokoj.
Nové moderní kotle navíc spotřebují
až o 30 % méně energie. Pokud se pro
tento krok rozhodnete, pak ekonomicky nejvýhodnější jsou ty kondenzační,
které pracují v nízkoteplotním režimu
a hodí se i pro podlahové vytápění. Je to
volba, která nepatří mezi ty nejlevnější,
ale vložená investice se vám časem vrátí.

Vybírat můžete z kotle závěsného nebo
stacionárního, ale také průtočného nebo
se zásobníkem. Ihned po kondenzačním plynovém kotli je dobrou volbou
i moderní elektrokotel.
Zateplení střechy, oken a stěn
Kde dochází k největším tepelným
ztrátám? Tak to je už skoro evergreen.
Dochází k nim díky nesprávnému zaizolování střech, oken a stěn. Dochází
tak k pronikání vlhkosti a profukování.
Možná jste netušili, že zvolením správné izolace můžete ušetřit až 70 % z celkové částky za topení. Proč to udělat?
Dalším dobrým důvodem je fakt, že tím
zároveň zvýšíte hodnotu vaší nemovitosti na realitním trhu. Pokud to nejde
jinak, je dobré svěřit zateplení odborníkům. Pokud jste šikovní, jde to i svépomocí a mnoho návodů najdete dnes už
i on-line na internetu. Co se oken týče
– dají se na ně pořídit speciální neprofukavé polštářky, které slouží i jako nápaditá dekorace. Pokud jde o izolaci dveří,
zespoda lze na ně nalepit speciální izolační lišta. To je něco, co určitě zvládne
vyřešit každý.

Na stěny třeba stříkaná izolace
K zateplení stěn můžete využít vícero řešení. Jedním
z těch oblíbených je stříkaná pěnová izolace. Důvod?
Těch je celá řada. Jednak je tvarově stálá, proto se
nemusíte bát, že si časem „sedne“ a vzniknou další
mezery. Pak je tu fakt, že oproti minerální vatě se
dostane opravdu všude, je difúzně otevřená, což
v praxi znamená, že vlhkost a páru spolehlivě odvede
ven a nedochází tak ke kondenzaci vlhkosti – dům tak
přirozeně dýchá. Při její aplikaci není navíc potřeba
demontovat vnitřní sádrokarton. V neposlední řadě
nepřitahuje pozornost drobných hlodavců, což
u minerální vaty nelze zaručit.
te také za ně dát hliníkové fólie, které
odrážejí teplo do místnosti. V šíření
tepla může bránit i vrstva prachu. Tak
je před použitím otřete do sucha. Pokud
máte doma klasické staré litinové radiátory a chcete je vyměnit, pak to zvažte.
I když vypadají nemoderně, litina drží
teplo nejlépe a navíc nevyžaduje téměř
žádnou údržbu. Nevýhodou je jejich
pomalejší náběh, ale zato mají delší setrvačnost při výhřevu. A tak se hodí i rada:
vybírejte nejprve podle kvality a až pak
podle designu. Dnes už ostatně na trhu
najdete nejrůznější designové lahůdky.

Pozor na spáry v oknech
Ano. Často je podceňujeme. A přitom
spárami v oknech a dveřích vám mohou
„utéci“ až 2 °C tepla. Pokud nevíte, co
s tím, opět povolejte odborníky. Určitě
se to vyplatí. Pak jsou tu stěny.
Přetápění je na škodu
K dalším ztrátám dochází například,
když topíte a nejste doma. Je to zbytečné. Je dobré proto používat moderní
termostaty, díky kterým můžete snadno
nastavit teplotu v interiéru. V nepřítomnosti stačí nechat topení tzv. temperovat na cca 17–19 stupňů Celsia. Tato
teplota postačí, aby zdi nevychladly.
Když pak přijdete z práce, velmi rychle
domov vytopíte. Obecně se doporučuje vytápět obytné místnosti na 20 až 22
°C. Na chodbách postačí 17 až 19 °C
a v koupelně nemusí teplota překročit
24 °C. Samozřejmě si teplo nastavte
podle své vlastní potřeby. Věděli jste,
že snížením teploty jen o jeden stupeň
ušetříte 6 % energií?

Zdražování energií. Bude pokračovat?
Můžeme mít tu nejkvalitnější izolaci,
dobře větrat i mít vyměněný kotel, pokud se zdraží energie, naší peněžence se
to bohužel nevyhne. Jak to tedy letos
s tím zdražováním bude? První už proběhlo na jaře tohoto roku. Podzim bývá
dalším obdobím, které zamíchá karty
s elektřinou i zemním plynem.
Už podle toho, co se v průběhu roku
děje na energetických burzách, je jasné, že dodavatelé připravují své nové
ceníky. Ale tak zlé, jak to vypadalo, to
nebude. Podle odborníků většina vyspělých energetik přechází na zelené nebo

aspoň zelenější zdroje, a tak se očekává,
že zemní plyn bude i nadále vytlačovat
uhlí. To neznamená nic jiného, než že
poptávka po této komoditě poroste.
A s poptávkou roste i cena. I přes tento fakt analytici neočekávají nějaké závratné zdražení zemního plynu v tomto
roce. Důvodem je fakt, že trh je k naší
radosti přesycený, a tak obchodníci vyčkávají na vhodnou chvíli, než plynové
zásoby budou dále prodávat.
Na co reaguje cena plynu
Poptávka a nabídka je samozřejmě tím
hlavním, co v ekonomice hýbe trhem.
Jsou tu ale i další faktory, na které cena
plynu reaguje. Je to například import
a export, zásoby, ekonomický růst,
cyklus počasí, tedy střídání zimy a léta
a cena paliv. Zatím nic nenasvědčuje
tomu, že by zemní plyn měl zdražovat.
Zkontrolujte si, kolik platíte
Chcete mít cenu plynu pod kontrolou?
Pak stačí sledovat Energetický regulační úřad, který každé čtvrtletí vyhlašuje
takzvané indikativní ceny plynu, podle
nichž si spotřebitelé mohou srovnat,
zda neplatí u svého dodavatele příliš
mnoho. Znamená to, že ti, kteří plynem
vytápějí, by podle úřadu měli platit kolem 757 korun za každou spotřebovanou gawatthodinu. To je pro srovnání
o 54 korun méně než teď.

Naučte se správně větrat
Oblíbené téma je správné
větrání. Mnoho majitelů
novostaveb si stěžuje na plísně
v interiéru. Často je to spojeno
se špatným větráním. Pokud
máte v domě rekuperační
jednotku, máte vyhráno,
protože spolehlivě zajistí
řízené větrání a zdravé klima
po celý rok. Jestliže ji nemáte,
nemusíte zoufat. Stačí dbát
na nárazové intenzivní větrání,
kdy otevřete všechna okna. Pak
postačí jen 4 minuty na to, aby
se vyměnil čerstvý vzduch. Při
dodržení všech zásad zůstane
letos vaše peněženka po zimě
mnohem plnější.

Příprava topných těles
A pak tu jsou radiátory. Bez těch to
dost často nejde. V případě, že je používáte, dejte pozor, aby nebyly překryté záclonou či závěsem nebo zastavěné
nábytkem. Před topnou sezonou je určitě zkontrolujte a odvzdušněte. Může-
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

PRÁČE

www.realcity.cz/rc/E72J

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E6XO

DUBŇANY

www.realcity.cz/rc/E6XP

VRBICE

www.realcity.cz/rc/E72K

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E72L

VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E6RE

Byt, 3+1, 77 m², tř. G
Byt, 2+1, 63 m², tř. G
Byt, 3+kk, 59 m², tř. E
Byt, 3+kk, 71 m²
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+1, 60 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI
RK STING
RK STING
BIDLI reality, a.s.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
CENTURY 21 Relax
tel.: 720 212 303
tel.: 800 103 010
tel.: 800 103 010
tel.: 774 110 007
tel.: 720 212 303
tel.: 734 877 798
1 350 000 Kč
1 390 000 Kč
1 500 000 Kč
1 590 000 Kč
1 690 000 Kč
1 799 999 Kč

VESELÍ NAD MORAVOU

www.realcity.cz/rc/E6E8

MIROSLAV

www.realcity.cz/rc/E694

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E72M

ZBÝŠOV

www.realcity.cz/rc/E72N

ZASTÁVKA

www.realcity.cz/rc/E6RB

ADAMOV

www.realcity.cz/rc/E6EC

Byt, 3+1, 75 m², tř. G
Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Byt, 2+1, 57 m², tř. G
Byt, 3+1, 58 m², tř. G
Byt, 2+1, 51 m², tř. G
Byt, 3+1, 57 m², tř. F
COLOSEUM NEMOVITOSTI
RK STING
COLOSEUM NEMOVITOSTI
M&M reality holding a.s.
OK REAL
REAL SPEKTRUM, a.s.
tel.: 720 212 303
tel.: 800 103 010
tel.: 720 212 303
tel.: 800 100 446
tel.: 606 589 561
tel.: 777 922 733
1 800 000 Kč
1 850 000 Kč
1 950 000 Kč
1 990 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč

LETOVICE

www.realcity.cz/rc/E72O

ZBÝŠOV

www.realcity.cz/rc/E72P

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E6RD

BOLERADICE

www.realcity.cz/rc/E72Q

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E72R

VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E72S

Byt, 2+1, 50 m², tř. D
Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Byt, 3+1, 63 m², tř. G
Byt, 3+1, 77 m², tř. G
Byt, 3+1, 62 m²
Byt, 3+kk, 85 m², tř. G
Realitní společnost ČS
M&M reality holding a.s.
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
BIDLI reality, a.s.
Broker Consulting a.s.
tel.: 777 711 908
tel.: 800 100 446
tel.: 733 130 768
tel.: 720 212 303
tel.: 774 110 007
tel.: 800 100 164
2 070 000 Kč
2 100 000 Kč
2 100 000 Kč
2 150 000 Kč
2 190 000 Kč
2 300 000 Kč

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E6RI

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E69E

ROUSÍNOV

www.realcity.cz/rc/E72T

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E72U

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E72V

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6XS

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Byt, 3+1, 73 m²
Byt, 3+1, 75 m²
Byt, 2+1, 46 m²
Byt, 3+1, 73 m², tř. C
Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Broker Consulting a.s.
BIDLI reality, a.s.
BIDLI reality, a.s.
CENTURY 21 Vaše Reality
RK STING
REAL SPEKTRUM, a.s.
tel.: 800 100 164
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
tel.: 722 002 352
tel.: 800 103 010
tel.: 533 339 111
2 399 990 Kč
2 450 000 Kč
2 500 000 Kč
2 545 200 Kč
2 600 000 Kč
2 650 000 Kč

ROSICE

www.realcity.cz/rc/E72X

BRNO

www.realcity.cz/rc/E69J

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6RP

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4KR

VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E69P

BRNO

www.realcity.cz/rc/E72Y

Byt, 3+1, 59 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m²
Byt, 3+1, 70 m²
Byt, 2+1, 58 m², tř. D
Broker Consulting a.s.
RENČ s. r. o.
T.S.reality , s.r.o.
CENTURY 21 Bonus Brno
CENTURY 21 Relax
FIEDLER REALITY s.r.o.
tel.: 800 100 164
tel.: 603 814 867
tel.: 733 349 816
tel.: 775 674 510
tel.: 777 341 134
tel.: 739 633 803
2 690 000 Kč
2 690 000 Kč
2 700 000 Kč
2 850 000 Kč
2 874 000 Kč
2 890 000 Kč

SLAVKOV U BRNA

www.realcity.cz/rc/E6EI

BRNO

www.realcity.cz/rc/E72Z

BRNO

www.realcity.cz/rc/E731

TIŠNOV

www.realcity.cz/rc/E71E

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E36S

STRACHOTÍN

www.realcity.cz/rc/E732

Byt, 3+1, 67 m², tř. E
Byt, 2+kk, 54 m², tř. G
Byt, 2+kk, 51 m², tř. G
Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Byt, 3+1, tř. G
Byt, 3+kk, 82 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.
I.E.T. Reality, s. r. o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
REALITY MUZEJKA s.r.o.
Broker Consulting a.s.
M&M reality holding a.s.
tel.: 774 110 007
tel.: 727 884 968
tel.: 727 830 126
tel.: 777 645 193
tel.: 800 100 164
tel.: 800 100 446
2 900 000 Kč
2 953 500 Kč
2 990 000 Kč
2 990 000 Kč
3 000 000 Kč
3 100 000 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem bytů 1+kk až 2+1

STŘELICE

www.realcity.cz/rc/E733

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6RU

ŠLAPANICE

www.realcity.cz/rc/E734

BRNO

www.realcity.cz/rc/E735

MIKULOV

www.realcity.cz/rc/E736

ZASTÁVKA

www.realcity.cz/rc/E737

Byt, 3+1, 72 m²
Byt, 2+1, 53 m², tř. C
Byt, 3+kk, 73 m²
Byt, 2+1, 58 m², tř. G
Byt, 2+kk, 74 m², tř. D
Byt, 3+kk, 73 m², tř. G
Century 21 All Inclusive
OK REAL
CENTURY 21 Bonus Brno
PATREAL s.r.o.
RK STING
Gaute a.s
tel.: 777 604 591
tel.: 606 589 561
tel.: 775 674 544
tel.: 608 764 166
tel.: 800 103 010
tel.: 602 117 882
3 150 000 Kč
3 190 000 Kč
3 226 800 Kč
3 250 000 Kč
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E738

BRNO

www.realcity.cz/rc/E739

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73A

ŘÍČANY

www.realcity.cz/rc/E73B

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6RZ

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73C

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
Byt, 2+1, 62 m²
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. B
Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Byt, 2+1, 53 m², tř. B
OK REAL
Century 21 All Inclusive
KUZO Partners s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
OK REAL
M&M reality holding a.s.
tel.: 606 589 561
tel.: 733 145 777
tel.: 721 193 613
tel.: 800 775 577
tel.: 606 589 561
tel.: 800 100 446
3 390 000 Kč
3 450 000 Kč
3 490 000 Kč
3 500 000 Kč
3 530 000 Kč
3 590 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73D

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E6S2

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6XX

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73E

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73F

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73G

Byt, 2+1, 59 m²
Byt, 3+kk, 73 m²
Byt, 2+1, 56 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. B
Byt, 2+1, 55 m², tř. G
Byt, 3+kk, 58 m²
Century 21 All Inclusive
CENTURY 21 Vaše Reality
Broker Consulting a.s.
MIG s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Century 21 All Inclusive
tel.: 603 214 788
tel.: 722 002 352
tel.: 800 100 164
tel.: 739 457 002
tel.: 800 100 446
tel.: 734 799 447
3 600 000 Kč
3 650 000 Kč
3 699 000 Kč
3 750 000 Kč
3 790 000 Kč
3 850 000 Kč

KUŘIM

www.realcity.cz/rc/E66H

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6S3

BRNO

www.realcity.cz/rc/E71G

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73H

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6MX

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73I

Byt, 2+kk, 61 m², tř. C
Byt, 2+kk, 112 m², tř. B
Byt, 3+1, 75 m², tř. G
Byt, 2+kk, 58 m²
Byt, 3+kk, 73 m², tř. G
Byt, 2+1, 73 m², tř. D
MIG s.r.o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
MP CZECH real
CENTURY 21 Dream
MP CZECH real
PATREAL s.r.o.
tel.: 739 457 002
tel.: 727 883 902
tel.: 731 484 294
tel.: 734 799 448
tel.: 736 151 675
tel.: 777 764 160
3 900 000 Kč
4 050 000 Kč
4 100 000 Kč
4 100 000 Kč
4 290 000 Kč
4 300 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6F6

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4VA

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73J

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73K

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73L

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Y6

Byt, 2+kk, 82 m², tř. G
Byt, 3+1, 70 m², tř. G
Byt, nespecifikováno, 61 m²
Byt, 3+kk, 78 m², tř. C
Byt, 3+kk, 85 m²
Byt, 3+kk, 80 m²
I.E.T. Reality, s. r. o.
REALmix s.r.o.
A-KING REALITY s.r.o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
CENTURY 21 Bonus Brno
Century 21 All Inclusive
tel.: 727 884 968
tel.: 775 077 503
tel.: 736 681 019
tel.: 727 878 851
tel.: 777 729 415
tel.: 734 799 456
4 440 300 Kč
4 450 000 Kč
4 750 000 Kč
4 980 000 Kč
5 100 000 Kč
5 490 000 Kč

BRNO

www.realcity.cz/rc/E5XH

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73M

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73N

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4AS

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6Y7

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73O

Byt, 3+kk, 76 m², tř. D
Byt, 3+kk, 78 m², tř. B
Byt, 3+kk, 110 m², tř. G
Byt, 3+kk, 158 m², tř. C
Byt, 3+kk, 112 m², tř. G
Byt, 3+kk, 147 m², tř. C
MP CZECH real
Fincentrum Reality s.r.o.
AMIGRO s.r.o.
OK REAL
REAL SPEKTRUM, a.s.
FIEDLER REALITY s.r.o.
tel.: 731 484 294
tel.: 800 775 577
tel.: 774 403 434
tel.: 606 589 561
tel.: 602 734 358
tel.: 739 208 107
5 590 000 Kč
5 750 000 Kč
6 500 000 Kč
7 990 000 Kč
8 990 000 Kč
9 950 000 Kč
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Vybíráme si
sedací soupravu

Co všechno vzít v potaz a čím začít?

Určitě se shodneme na tom, že sedací souprava je základem obývacího pokoje a obecně i určité domácí
pohody. Je proto důležité vybrat si
takovou, která vám poslouží nejen
na příjemnou relaxaci po náročném dni, ale která zároveň bude
i v centru všeho společenského
dění. Všichni chceme, aby nám sedačka sloužila roky a měli jsme z ní
stále stejně příjemný pocit. Na co
všechno se při jejím výběru zaměřit
a proč je to tak důležité?

Pro kolik členů rodiny bude
Určitě bude rozdíl mezi požadavky
na sedací soupravu mladého páru a rodinnou sedačku pro několik osob. Mladí
lidé, kteří si zařizují své první bydlení, asi
velmi pravděpodobně zatouží po menší,
ale pohodlné sedačce. Rodina zase bude
vybírat podle počtu a věku svých členů.
V prvním případě je velmi častou a praktickou variantou možnost rozložení. Ať
už pro případ nečekané návštěvy, která
by chtěla přenocovat, nebo proto, že
zkrátka hledají možnost, jak se v obývacím pokoji i pohodlně vyspat. Početnější rodinu zase zajímá, kolik lidí se
na sedačku usadí a až tolik se už neřeší
její možnost rozložení. I když úložné
prostory mohou být v obou případech
velmi užitečné. Odkládacích prostorů
není totiž nikdy dost. Pak je tu ještě jeden aspekt, a to zda v domácnosti pobývá i nějaký čtyřnohý domácí mazlíček.
Tady se volí i varianta pratelného nebo
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Trendy v sedacích soupravách
Ty tam jsou doby, kdy se sedačka přirazila ke zdi a sloužila jen pro
večerní pohodu u televize. Moderní trend velí přesunout sedačku
do prostoru a vytvořit tak místo pro posezení s rodinou a přáteli.
Léta byly také v oblibě hranaté tvary. Rok 2019 přináší změny.
V kurzu jsou zaoblené tvary, kulaté sedačky i oválné. Prostoru dodají
dynamiku a nový rozměr. Barva je až to poslední, co byste měli řešit.
Tady jsou trendy sice dané, ale vždy záleží na tom, jak vypadá váš
obývací pokoj. Laďte barvu podle stěn i okolního nábytku. Pokud
nepatříte k vyznavačům aktuálních designových trendů, budete
možná volit klasiku, která nezklame.

snadno udržitelného materiálu či potahu. V tomto případě se vyplatí vsadit
na co největší odolnost proti poškození,
abyste brzy svého výběru nelitovali.
Jak na správnou velikost
Ať už holdujete trendům nebo ne, je
důležitá velikost sedačky, tvar vyberete podle možností prostoru, kde bude
umístěna. Sedačka už nemusí být jen
u zdi či v rohu, dnes je běžné, že se
umisťuje volně do prostoru. Pokud zvolíte tuto variantu, bude sedačka tvořit
dominantu obývacího pokoje, kterou
nikdo nepřehlédne. Před koupí ale zvažte, jaká velikost bude adekvátní. I když
toužíte po velké sedačce, mějte na paměti, že v příliš malém pokoji bude

působit těžkopádně, i když se vám tam
třeba vejde. Kolem sedací soupravy by
mělo být místo na svobodné a pohodlné procházení. Takže začněte určitě
možnostmi prostoru a měřením. Než se
vypravíte do obchodu, klidně si načrtněte, jak prostor vypadá a kde je rozmístěný dosavadní nábytek. Tento plánek se
vám bude hodit.
Proč a kdy rozkládací souprava
Rozkládací sedací souprava má své výhody. Dobře si poradí s místem. O něco
náročnější jsou v tomto ohledu sestavy,
které se skládají z několika dílů. Rozkládací souprava mívá, jak jsme naznačili,
úložný prostor a poslouží i v případě, že
dorazí návštěvník, který se zdrží přes noc.

Konstrukce
Mysleli jste si, že už jsme u konce?
Omyl. Pak je tu konstrukce. I na té záleží. Ta totiž drží celou sedačku pohromadě a určuje její životnost. Nejčastěji
se konstrukce sedacích souprav vyrábí
z dřevotřísky, která je cenově velmi dostupná. Bohužel její životnost je vzhledem k použitému materiálu nižší. Kvalitnější, ale také dražší, je konstrukce ze
dřeva. Sedačky, které opravdu dlouho
vydrží, disponují kovovou konstrukcí.

Do obývacího pokoje, nebo jinam?
Co když chcete sedačku umístit jinam
než do obývacího pokoje? Výběr
sedačky do pokoje pro hosty bude
určitě méně náročný. V případě,
že chcete sedací soupravu používat
výjimečně, nemusí být tak pohodlná
ani kvalitní. Pro návštěvy se hodí
pohovky s rovnějším tvarem a tvrdší
výplní. U pohovek pro denní lenošení
nešetřete na materiálu ani výplni
a sáhněte po měkkém a hlubokém
sedáku se šikmým opěradlem. Hledáte-li sedačku do dětského pokoje, dejte
přednost praktičnosti a vzorovanému
potahu. A jestli rádi sledujete ze
sedačky televizi, hledejte pohovky
s opěrkami hlavy. Čím přesněji si
definujete své požadavky, tím lépe vám
bude nová pohovka sloužit.

Tyto sedačky ovšem bývají dražší. Cena
se projevuje nejen na kvalitě materiálu,
ale i na tomto aspektu.
L, U nebo s křeslem
U prostoru ještě chvilku zůstaneme.
Tvar je totiž také pro umístění zásadní.
Oblíbené jsou sedačky do L. Do větších
prostorů se klidně nebojte umístit sedačku do tvaru U. Kam sedačku umístíte, je
třeba vědět předem, neboť k tomu jsou
přizpůsobená čela a čalounění. Pokud
bude sedačka v prostoru, měla by mít
pěkná záda s potahem. Některé sedačky
se dělají přímo pro umístění ke zdi. Ty
tento potah vzadu nemají. V prostoru
by tedy nevypadaly hezky a museli byste volit náhradní řešení, jak tento neduh
zakrýt. V poslední době jsou v oblibě
i sedací soupravy s křesly. Ty vhodně
a vkusně doplňují například menší dvojmístné pohovky.

Potahový materiál
Barva je věcí vkusu. U výběru materiálu,
ze kterého je potah sedačky, už je třeba
přemýšlet. V současné době si můžete
vybírat z mnoha materiálů – od přírodních až po syntetické. Nejčastěji narazíte
na sedačky potažené mikroplyšem. Má
pevný tkaný podklad a odolný horní
vlas. Tento potah je odolný a snadno se
čistí. Podobně je na tom i potah z mikrovlákna, který je velmi oblíbený. Tento
materiál totiž odpuzuje vlhkost, a proto
je jeho údržba snadná a rychlá. Kromě toho je i na dotek velmi příjemný.
Jeho struktura připomíná semiš. Přesto
se není třeba bát, když dojde k nějaké
drobné nehodě a na sedačku se něco vylije. A pak je tu kůže. Nestárnoucí a dodávající interiéru punc luxusu. Je velmi
odolná. Nevýhodou je rozhodně vyšší
pořizovací cena a také speciální údržba.
Někomu se kůže zdá studená na dotek.
V létě je to příjemné, v zimě to některým lidem není po vůli. Může být problém i s domácími mazlíčky. Záleží, jak
budou na sedačku reagovat a zda máte
doma škrabadla (v případě kočiček). Tato
specifika je třeba zvážit individuálně.
Stejně jako čtyřnozí mazlíčci dokážou
i malé děti dát sedací soupravě co proto.

Když chcete něco jako kůži
Levnější variantou kůže je ekokůže. Je
rovněž velmi kvalitní a snadno se čistí.
Na rozdíl od pravé kůže jsou koženkové sedací soupravy prodyšné. Je to také
vhodná volba pro alergiky. Jistý boom
zažívá i další materiál – carabu. Ten je
podobný kůži a je prodyšný. Současně
je i extrémně pevný a odpuzuje vodu.
Díky tomu na něm neulpívají nečistoty
a snadno se udržuje.
Ještě závěrem
Obecně platí, že čím méně švů, tím větší hrozí nebezpečí deformace tkaniny
jejím vytažením. I nekvalitně provedené
švy se mohou časem potrhat. Dívejte se
tedy opravdu dobře. Jak poznat kvalitu?
Buď se zeptejte odborníka v daném oddělení, nebo se řiďte pravidlem, že kvalitní potahová látka je pevná, má vysokou hustotu a dobré údržbové vlastnosti.

Hloubka sedáku a opěrky
Lidé často přes prioritu výběru
vhodného designu zapomínají
na pohodlí. Kromě toho,
že je nezbytné, abyste si
na sedačku alespoň na chvíli
sedli, byste se měli zamyslet
nad hloubkou sedáku. Aby
se vám dobře sedělo či
relaxovalo, vybírejte sedačky
s dostatečnou hloubkou
sedáku. Samotnou hloubku
jde také regulovat polštáři.
Pokud dáváte přednost
zanoření se do sedačky, pak si
vyberte hlubší sedák a měkčí
a nižší pohovky. Preferujete-li
pohodlné vstávání a sedání,
jsou ideálním řešením
sedačky s tvrdším sedákem
a s výškou ke kolenům či
vyšší. Svou pozornost zaměřte
i na různé doplňky. Určitě
oceníte sklopný stolek, nebo
zabudovaný chladicí box.
Dnes už se dělají nejrůznější
doplňky, které vás jistě
překvapí.
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem kanceláří

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E73P

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E73Q

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E73R

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6A3

BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E73S

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RA

Kanceláře, 38 m², tř. G
Kanceláře, 56 m², tř. G
Kanceláře, 35 m², tř. G
Kanceláře, 20 m², tř. G
Kanceláře, 16 m², tř. G
Kanceláře, 20 m², tř. G
RK STING
RK STING
Fincentrum Reality s.r.o.
REAL SPEKTRUM, a.s.
REAL SPEKTRUM, a.s.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 800 103 010
tel.: 800 103 010
tel.: 800 775 577
tel.: 724 405 366
tel.: 724 405 366
tel.: 774 110 007
63 Kč/m²/měs.
63 Kč/m²/měs.
167 Kč/m²/měs.
190 Kč/m²/měs.
600 Kč/m²/rok
1 400 Kč/m²/rok

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RB

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RE

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73T

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73U

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73V

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E73X

Kanceláře, 20 m², tř. G
Kanceláře, 23 m², tř. G
Kanceláře, 18 m², tř. G
Kanceláře, 43 m², tř. G
Kanceláře, 73 m², tř. D
Kanceláře, 20 m², tř. C
REAL SPEKTRUM, a.s.
REAL SPEKTRUM, a.s.
REAL SPEKTRUM, a.s.
Gaute a.s
FIEDLER REALITY s.r.o.
M&M reality holding a.s.
tel.: 724 405 366
tel.: 724 405 366
tel.: 724 405 366
tel.: 737 812 700
tel.: 739 208 107
tel.: 800 100 446
1 500 Kč/m²/rok
2 000 Kč/m²/rok
2 000 Kč/m²/rok
2 250 Kč/m²/rok
2 350 Kč/m²/rok
2 525 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73Y

BRNO

www.realcity.cz/rc/E73Z

HODONÍN

www.realcity.cz/rc/E741

BRNO

www.realcity.cz/rc/E742

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E743

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RK

Kanceláře, 12 m², tř. G
Kanceláře, 92 m², tř. G
Kanceláře, 18 m², tř. G
Kanceláře, 23 m², tř. G
Kanceláře, 32 m², tř. C
Kanceláře, 18 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
BIDLI reality, a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
MIG s.r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 774 110 007
tel.: 800 775 577
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 778 889 188
2 967 Kč/měs.
2 990 Kč/m²/rok
3 000 Kč/měs.
3 040 Kč/měs.
3 200 Kč/měs.
3 240 Kč/m²/rok

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E744

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RM

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E745

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E746

BRNO

www.realcity.cz/rc/E747

RAJHRAD

www.realcity.cz/rc/E748

Kanceláře, 28 m², tř. G
Kanceláře, 12 m², tř. G
Kanceláře, 35 m², tř. G
Kanceláře, 101 m², tř. G
Kanceláře, 18 m², tř. G
Kanceláře, 14 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
I.E.T. Reality, s. r. o.
AMIGRO s.r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 720 212 303
tel.: 733 130 768
tel.: 720 212 303
tel.: 727 878 851
tel.: 774 403 434
3 400 Kč/měs.
3 600 Kč/měs.
3 850 Kč/měs.
3 997 Kč/měs.
4 000 Kč/měs.
4 000 Kč/měs.

ŽELEŠICE

www.realcity.cz/rc/E5CP

BRNO

www.realcity.cz/rc/E4RR

BRNO

www.realcity.cz/rc/E749

BLANSKO

www.realcity.cz/rc/E74A

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6AL

BRNO

www.realcity.cz/rc/E74B

Kanceláře, 37 m², tř. G
Kanceláře, 18 m², tř. E
Kanceláře, 25 m², tř. G
Kanceláře, 20 m², tř. G
Kanceláře, 22 m², tř. G
Kanceláře, 33 m²
REALmix s.r.o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
MIG s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 775 077 502
tel.: 727 879 703
tel.: 727 830 337
tel.: 720 212 303
tel.: 778 889 188
tel.: 774 110 007
4 000 Kč/měs.
4 595 Kč/měs.
4 960 Kč/měs.
5 000 Kč/měs.
5 500 Kč/měs.
5 930 Kč/měs.

VYŠKOV

www.realcity.cz/rc/E74C

BRNO

www.realcity.cz/rc/E74D

BRNO

www.realcity.cz/rc/E6AP

BRNO

www.realcity.cz/rc/E74E

BRNO

www.realcity.cz/rc/E74F

ÚJEZD U BRNA

www.realcity.cz/rc/E74G

Kanceláře, 42 m², tř. G
Kanceláře, 32 m², tř. B
Kanceláře, 35 m², tř. G
Kanceláře, 45 m², tř. G
Kanceláře, 271 m², tř. G
Kanceláře, 300 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI
I.E.T. Reality, s. r. o.
AMIGRO s.r.o.
AMIGRO s.r.o.
I.E.T. Reality, s. r. o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI
tel.: 720 212 303
tel.: 727 879 703
tel.: 774 403 434
tel.: 774 403 434
tel.: 727 878 851
tel.: 720 212 303
6 300 Kč/měs.
6 420 Kč/měs.
7 000 Kč/měs.
7 000 Kč/měs.
32 520 Kč/měs.
38 400 Kč/měs.
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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

Realitní trh se mění

Skončí prodej předražených nemovitostí?
Tento rok je pro realitní trh trochu zlomový. Krize žádná zatím nepřišla, ale jinak se
toho dočkal až až. Podle názoru odborníků se začíná otáčet doslova o 180°. V první
řadě začal boj o ceny nemovitostí. Co to znamená v praxi? Je to poslední šance pro
prodávající, jak utržit víc peněz, než jaká je skutečná hodnota nemovitosti?
Na jedné straně stojí mazaní prodávající,
na druhé nevědoucí kupující. Tenhle mustr
funguje teď, a tak se za některé domy platil
doslova nesmysl. Po prázdninách se ale situace vrací do rovnováhy a pro kupující přichází
konečně šance, jak ušetřit i stovky tisíc korun
oproti situaci asi před 6 měsíci. Co rozhoduje?
Jednoznačně informovanost, a to, jak s informacemi umíte zacházet.
Pokles zájmu
Na první pohled by se mohlo zdát, že k poklesu zájmu o nemovitosti, který se aktuálně dostavil, dochází zejména kvůli bankám. To ale
není úplně pravda. Banky pomalu opět uvolňují úvěry, jejichž získávání poměrně striktně
omezily. I bankéř musí být totiž z něčeho živ,
což víme. A tak se úvěry znovu rozvolňují.
Kupující jsou opatrní
Další zaznamenanou změnou je zvýšená opatrnost kupujících. Ti, pod vlivem všech nejrůznějších okolností, se snaží být rozvážnější,
více se ptají a zjišťují. V praxi to vypadá tak, že
kupující nejenom shání podrobné informace
o lokalitě i dané nemovitosti, ale také se umí
zeptat i na poměrně drahou nemovitost, zda se
nedá získat i za přijatelnější nebo přiměřenou
cenu. Jde o trend, který je v západních zemích
běžný. Lidé zde hledají nejrůznější odborníky

a pomocníky, kteří by jim poradili a pomohli
vybrat vhodnou nemovitost ke koupi.
Realitní makléř o chleba nepřijde
Příznivé je, že si kupující začínají také uvědomovat, že potřebují realitního makléře na své
straně, který jim pomůže vybrat nemovitost
odpovídající kvalitou a cenou jejich požadavkům. Dá se tedy říci, že možná přišel konec
prodeje předražených nemovitostí. Zároveň je
to zásadní zpráva pro prodávající. Neboť mají
jednu z posledních šancí prodat svou nemovitost co nejdráž. Tou je prodej nemovitosti
zbytku „neopatrných“ kupců, které ke koupi
nemovitosti tlačí zpravidla čas nebo jejich nastalá životní situace.
Klesající ceny
Pokles cen se úplně nejvíce týká velkých bytů,
pro které je dnes už těžké najít odpovídajícího
kupce, protože velké množství bytů s dobrým
poměrem (dispozice, lokalita, cena) bylo prodáno v předchozích měsících.
Podle Prahy se soudit nedá. Tam jdou prodeje
stále dobře a ceny se drží, někde i ještě mírně
rostou. Jak je na tom Brno? V moravské metropoli a jejím okolí rostla u bytů průměrná cena
metru čtverečního o zhruba jedno procento.
U rodinných domů cena klesla o 5 procent.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Hypotéky zaznamenaly
letos prudký pokles
Jak si vede realitní trh, je
patrné i podle statistik.
Od ledna do května
v tomto roce klesl
počet poskytnutých
hypotečních úvěrů o 26
procent v rámci celé
České republiky. Objem
se pak statisticky snížil
o zhruba 21 procent. Tato
fakta ukazují na to, jak
přísná dnes panují kritéria
schvalování hypoték
a jak se stává bydlení
ve vlastním pro mnohé
nedostupnou záležitostí.
Tedy alespoň prozatím.
Ve druhé polovině roku se
situace trochu stabilizovala
a po prudkém jarním
propadu následuje opět
mírný růst. Uvidíme
ve výsledku na konci roku
při souhrnném posouzení.

Ceny nemovitostí
v krajích, kde je
velká poptávka
po nemovitostech, pomalu
klesají nebo dokonce
stagnují. Objevil se nový
jev. Majitelé začali více
než nesmyslnou cenu
preferovat bezproblémový
a rychlý prodej.

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

18 NOVĚ ZREKONSTRUOVANÝCH BYTŮ 2+KK A 1+KK

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

B
www.realcity.cz/rc/E6LA

Staré Brno, mezi ulicemi Hlinky a Výstavní

JEDINEČNÉ DETAILY
Byty jsou připraveny k předání
PRODEJ EXKLUZIVNÍCH
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO
Kuchyňská
linka v ceně každého bytu
KAMENE

36 nadstandardních
bytů s vynikajícím

dispozičním řešením
1+kk až 4+kk

BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA
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.

RUMIŠTĚ, BRNO – TRNITÁ

Královo Pole, ul. Šumavská

www.realcity.cz/rc/E71V

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
sklep000
v ceně
Ceny
od 2a 950
Kč | bytu
+420 778 889
015
www.rumiste.cz

B
79 kWh/m2.rok

Brno, ul. Skopalíkova

Prodej útulného bytu o dispozici 2+kk. CP bytu je 52 m2
16 500naKč/měs.
+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba
starším domě,B
dům je kompletně po rekonstrukci.

Pronájem bytu 2+kk s balkónem v novostavbě bytového domu. Byt o obytné ploše 57 m2 v 6. patře nedávno

www.realcity.cz/rc/E1ak
3 750 000 kč
www.realcity.cz/rc/DZJ6
2 800 000 kč
postaveného projektu s výtahem. V případě zájmu lze pronajmout
garážové stání v zakladači za 1 800 Kč/měsíc.
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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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Nadstandardní bydlení v klidné části Líšně s přírodou za dveřmi.
acreal@acreal.cz | +420 731 516 417 | www.bytylisen.cz

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST
prostřednictvím
REALCITY?

Požádejte svého makléře,
o možnost inzerce
v tomto časopise
a na stránkách
www.realcity.cz.
Měsíčně nás aktivně využívá v průměru
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR,
kteří hledají napříč všemi médii.
33
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V atraktivní lokalitě oblíbené městské části Brno - Jundrov nabízíme
k prodeji novostavbu luxusního rodinného domu, který je řešený
jako dvoupodlažní, s dispozicí 5+kk, garáží pro dvě auta a užitnou
plochou 212 m².
Plocha pozemku je 532 m².
Dům se prodává ve standardu shell and core.
Cena je 17.900.000 Kč.
Dokončení je plánováno na 12/2020.
Městská část Brno – Jundrov je velmi vyhledávaná lokalita pro rodinné bydlení. V blízkosti jsou cyklostezky, rekreační lesy, veškerá občanská vybavenost, dobrá dopravní dostupnost do centra MHD i autem.

individuální rodinný dům

BRNO – JUNDROV

jundrov@ms-invest.cz | 601 301 301
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Mezírka 775/1
602 00 Brno
+420 733 525 123
info@ambienten.cz
www.ambienten.cz

Ing. Monika Russeggerová

KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ
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.
Informace v RK

MORAVANY
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.
28 900 000 Kč

BRNO - SADOVÁ
www.realcity.cz/rc/E6U5
Prodej nové luxusní funkcionalistické vily vhodné
k rodinnému bydlení i podnikání, velmi vyhledávaná lokalita,
wellness zóna, dvojgaráž. UP 326 m2, CP 937 m2, PENB: G.
Informace v RK

MORAVANY
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.
11 990 000 Kč

BRNO
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.
18 900 000 Kč

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

BRNO - ŽABOVŘESKY
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.
13 500 000 Kč

VEVERSKÉ KNÍNICE
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.
12 900 000 Kč

BRNO - STRÁNICE
www.realcity.cz/rc/E727
Nadstandardní byt 5+kk se zahradou
ve velmi vyhledávané lokalitě u Wilsonova lesa.
UP 145 m2, zahrada 314 m2, PENB: G.
16 900 000 Kč

BRNO - LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/E6UO
Útulný řadový RD 4+1, atraktivní lokalita, udržovaná zahrada
s vzrostlou zelení, zahradní domek, garáž, venkovní
parkovací stání. UP 195 m2, CP 474 m2, PENB: G.
12 187 500 Kč

SOKOLNICE
www.realcity.cz/rc/E5KT
Luxusní, velkoryse řešená vila 6+kk včetně vybavení
v klidné části obce, dvojgaráž, 4 x parkovací stání,
vlastní FVE. UP 350 m2, CP 871 m2, PENB: G.
11 990 000 Kč

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.
21 500 Kč/měs.

