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OKAM ITÝ VÝKUP
BYT 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
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BRNO - ČERNÁ POLE

Pronájem luxusního, plně vybaveného mezonetového bytu v žádané lukrativní lokalitě Černá Pole.
Tento byt je jedinečný svými výhledy na celé Brno, které můžete pozorovat z prostorné terasy či dvou
balkónů, které jsou jeho chloubou. V celém bytě byly použity nadstandardní a ušlechtilé materiály,
které dávají bytu nádech luxusu. Byt je volný, obratem k nastěhování. UP 100 m2, PENB: G.
www.realcity.cz/rc/E7GZ
40 000 Kč/měs.

MORAVANY

Mimořádná vila 9+2 s vnitřním bazénem a krásnou udržovanou zahradou. Tato mimořádná vila
se skládá ze 3 objektů s vnitřním propojením. Na zahradě Vám k odpočinku poslouží zahradní dům
s altánem, se zastřešenou terasou a krbem. Na zahradě se také nachází jezírko. Dům disponuje vlastní
studnou určenou k závlaze zahrady. UP 614 m2, CP 2.808 m2, PENB: G.
www.realcity.cz/rc/E6MT
28 900 000 Kč

BRNO - KOMÍN

Nabízíme Vám jedinečnou možnost vlastnit vícegenerační vilu v klidné části Brno - Komín.
Za domem se nachází okrasná zahrada s přírodním jezírkem a zahradním domkem.
Velká střešní terasa 43 m2 nabízí soukromí a krásný výhled na komínské lesy. Tato vila je vhodná
jak pro rodinné bydlení, tak i pro podnikání. UP 247 m2, CP 863 m2, PENB: G.
www.realcity.cz/rc/E7AR
Informace v RK

KANICE

Novostavba dvojpodlažního rodinného domu v klidné části obce Kanice v bezprostřední
blízkosti lesa. Velikost pozemku činí 495 m2 s vlastním parkovacím stáním, zahradou
i předzahrádkou. V nově zkolaudovaném domě jsou kompletně dokončené podlahy, koupelny,
včetně obkladů a zařizovacích předmětů. CP 495m2, UP 96m2 , PENB:G.
www.realcity.cz/rc/E7OT
5 998 000 Kč

BRNO - JUNDROV

Novostavba funkcionalistického domu 4+kk ve velmi vyhledávané lokalitě Brno - Jundrov s garáží,
parkováním pro dvě vozidla na pozemku, zahradou a letní terasou. Součástí prodeje
této nemovitosti je také vnitřní vybavení. Velkou výhodou této nemovitosti jsou velmi
nízké provozní náklady. UP 120 m2, CP 275 m2, PENB: G.
www.realcity.cz/rc/E7GX
13 900 000 Kč

LELEKOVICE

Dispozičně perfektní, dvougenerační rodinný dům se vzrostlou zahradou s krásnými výhledy
do okolí. S vlastní, oplocenou příjezdovou cestou a třemi garážemi ve spodní části pozemku.
Na vlastním pozemku je možno zaparkovat až 3 další vozy. Rodinný dům je vhodný jak pro
rodinné bydlení, tak spojení bydlení s podnikáním. UP 220 m2, CP 2.500 m2, PENB: G.
www.realcity.cz/rc/E7AP
12 500 000 Kč

BRNO - LÍŠEŇ

Dispozičně jedinečný, slunný byt 4+kk, situovaný v 5.NP s nádhernými panoramatickými výhledy na
město Brno a okolí, s možností rozdělit jej na dvě bytové jednotky. K příslušenství bytu náleží dvě
privátní garážová stání a prostorný sklep. Celková užitná plocha zahrnující byt, garážová stání, terasu,
balkony a sklep je 252 m2. Byt je vhodný pro velkou rodinu nebo investiční příležitost. UP 177 m2, PENB: G.
www.realcity.cz/rc/E7HT
12 000 000 Kč

BRNO - KOMÍN

V zastoupení majitele Vám nabízíme prodej stavebního pozemku v lukrativní lokalitě
Brno – Komín. Tento pozemek je vhodný k výstavbě funkcionalistické vily. Veškeré inženýrské sítě
se nachází na pozemku. Tento oplocený pozemek nabízí krásné výhledy do okolní krajiny.
Výborná je také dostupnost do centra Brna. CP 876 m2, PENB: G.
www.realcity.cz/rc/E7AQ
13 140 000 Kč

Mezírka 775/1, 602 00 Brno, +420 602 791 990, +420 733 525 123, info@ambienten.cz

www.ambienten.cz

Ing. Monika Russeggerová
jednatelka společnosti

NEJLEPŠÍ SPECIALISTÉ NA PRODEJ/PRONÁJEM
ÍCH E OVI O TÍ
P pat í v r gionu ižní oravy j dno načně k n jvět ím prost dkovat l m
prod j a pronájmu lu usníc n movitostí ok 2019 hodnotíme velice pozitivn podařilo se
nám zprostředkovat nemovitosti v hodnot t m ř 400 mil. č. ást na ich re erencí naleznete na
na em ebu
.ambienten.cz v sekci re erence. a e realitní společnost disponuje bezkonku
renční databází klientů poptávajících lu usní nemovitosti. V t ina z nich nancuje jejich koupi
z vlastních prostředků a to bez nutnosti bankovních v rů. á zku ený tým si zakládá na pro e
sionalit individuálnímu přístupu a per ektn odveden práci kterou na e náročná a speci cká
klientela vyžaduje. ok 2020 vnímáme jako velký závazek svou práci nadále odvád t v tom nejvy
ím možn m standardu a se ctí reprezentovat
B
V P jako realitní kancelář zprostředkující
prodej a pronájem nejvíce lu usních nemovitostí v Brn a okolí.
Velkou devízou na í práce je dlouhodobá spolupráce s předními brn nskými developery díky kter
jsme o krok napřed v rámci nabídky nemovitostí. ohledem na na i irokou nabídku jsme schopni
klientovi nabídnout celou řadu nemovitostí z nichž n kter ani nemusí být v na í veřejn inzerci.
a i uj m kompl tní porad nský s rvis spoj ný s prod j m a pronájm m n movitostí, ajistím
vám kompl tní právní kon ultaci a vypracování smluv v víc ja ycíc , mám n jl p í fotogra
fy a prov d m kompl tní aranž va
o int riéru p d foc ním, pro lídky dělám dl va ic
pot
, a i uj m nal cké posudky a da ová p i nání ískát od nás darma n jl p í na ídky
nancování koupě p s na
nanční poradc
p ípadě, ž važuj t prod j či pronáj m konkrétní n movitosti, o j dn jt si s námi n áva nou
kon ultaci na čísl
525 12 n o s na nás o rac jt pís mně na mail info am i nt n c
Rádi s s vámi s tkám p ímo v sídl na í spol čnosti na adr s
írka 5/1 v rně a víc
informací o nás také nal n t na na m novém
u
am i nt n c
yní disponuj m víc
jak 10 000 kli nty poptávající lu usní ydl ní či l dající inv stiční p íl žitosti v na m r gionu
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abízíme Vám k prodeji výjimečný byt se zahradou orientovaný na nabízející naprost
soukromí. P bytov jednotky 5+kk je 22 m2 a náleží k n mu zahrada 29 m2. Výjimečnost
bytu dává nejen samotná lokalita kde je situován ale předev ím architektonick ře ení
stavby s vysokými stropy původními repasovanými okny do zahrady dále terasa 5 m2 krb
v obývacím pokoji a dále vlastní sklepní prostory s možností vybudování ellness vinot ky
nebo tness. P bytu 22 m2 + 29 m2 zahrada P B
K v . rovize RK
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abízíme k prodeji byt s orientaci na stranu do klidn ho vnitrobloku. P bytu 4+kk
s žasnou terasou v pln m soukromí nadchne milovníky letního rilování a příjemn ho
posezení. Velikosti ložnic pokojů jsou 1 m2 1 7 m2 1 5 m2. V byt se nachází 2 koupelny
a dv atny. Dominantou je obývací pokoj s kuchy ským koutem 5 m2 s přímým vstupem
na terasu 7 m2. P 1 1 m2 + 7 m2 terasa P B .
K v . rovize RK
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B
V P vám přeje klidn svátky vánoční do nov ho roku pevn zdraví lásku spokoje
nost a při výb ru nemovitosti astnou ruku. y vám máme vždy co nabídnout.

jednatelka společnosti
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obchodní manažer
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abízíme Vám k prodeji dal í výjimečný byt se zahradou tak orientovaný na .
P bytov jednotky 5 + kk je 2 9 m2 se zahradou 1 4 m2. Pokud jste milovníky
ori inality a toužíte po 9 m2 velk m obývacím pokoji tak si nyní svůj sen můžete splnit.
Výhodou bytu je přímý vstup do zahrady a na terasu. Byt má celkem koupelny.
Vysok stropy a velkorysost prostoru nadchne i nejnáročn j ího klienta.
P 2 9 m2 + 1 4 m2 zahrada P B
K v . rovize RK
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Dominantou tohoto bytu o P 1 1 m2 je obývací pokoj s kuchy ským koutem 77 m2.
obývacího pokoje je vstup přímo na balk n m2.
V t to jedinečn nemovitosti se tak nachází pokoje ze kterých
je vstup do atny a na balk n 5 m2. V blízkosti v t ího pokoje je koupelna
a samostatná toaleta. P 1 1 m2 + 2 balkon P B
K v . rovize RK
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Bayerova 40
Brno 602 00
tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz
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odhad reáln tržní ceny s ohledem na aktuáln
realizovan transakce ve Va í lokalit
pro esionální prezentace Va í nemovitosti
na nejv t ích realitních serverech
zprostředkování prodeje či pronájmu Va í
nemovitosti za nejvy í dosažitelnou cenu
zveřejn ní nabídky Va í nemovitosti
v inzertním časopise
100 in ormovanost o průb hu prodeje
Va í nemovitosti
ve kerý právní servis realitního obchodu
včetn vodní bezplatn právní konzultace
a poradenství
advokátní či notářskou schovu kupní ceny
zaji t ní vypracování průkazu ener etick
náročnosti budovy tzv. ener etický títek

matejka@brnenskyzvonec.cz
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ŘRD 4+1, ZP a nádvoří 241 m2 a zahradou 125 m2. Část. podskl., nap.
na veškeré sítě, vl. studna. Půdu domu lze roz ířit o obyt. místnosti.
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| Tel.: 777 730 521

Stav. oplocený pozemek v obci Hajany 508 m2 o šířce 15,6 m
a délce cca 32,5 m. IS v dosahu, vhodný pro výstavbu RD.
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CP 78 m2, balkon a terasa 10 m2, v pokojích renovované parkety,
neprůchozí pokoje, nová výmalba, dům po revitalizaci.

O

K
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INZERENTI:
REALITY
AMBIENTEN VIP s.r.o.
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.
MP CZECH real
Realitní kancelář Brněnský zvonec
REALITY MUZEJKA s.r.o.
REALmix s.r.o.
RENČ s. r. o.
SOVA reality s.r.o. realitní kancelář
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
MODERNÍ HAJANY
GROUND LINE s.r.o.
KALÁB - BS, s.r.o.
KOMFORT, a.s.
MIG s.r.o.
Moravská stavební - INVEST, a.s.
REKO a.s.
RKM development s.r.o.
STAVOS Brno, a.s.
OSTATNÍ

Z celého srdce přejeme příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšné vkročení
do nadcházejícího roku 2020.

HYPOASISTENT s.r.o.
SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
swREALKO s.r.o.
TipCars

VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5,
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578,
MK ČR E 22925, www.realcity.cz
Předseda představenstva
a generální ředitel: Vít Nantl
Ředitelka divize časopisů: Jitka Afsahi
Ředitelka inzerce divize časopisů: Zuzana Tylčerová
Ředitelka marketingu: Lenka Stejskalová
Vedoucí výroby: Tomáš Hrubý
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: 27. 1. 2020

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

www.realcity.cz/magazin

Zákon o realitním zprostředkování
Blíží se lepší časy a konec s nepoctivci?

REALCITY 16/2019
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REALmix s.r.o.
Bayerova 23, 602 00 Brno
T: 775 077 502, realmix@realmix.cz

www.realmix.cz
G

Ing. David Novák
+420 775 077 502

Tomáš Silnický
+420 775 077 503

G

SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

Dům
www.realcity.cz/rc/E724
Prodej pěkného RD 6+kk s garáží s možností předělání na dvougenerační
2
bydlení, UP domu cca 360 m , CP pozemku 1 092 m2. Uzavřený dvorek
00077
se zastřešeným posezením a bazénem.
775 077 502
7 500 000 Kč

SYROVICE, BRNO - VENKOV

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E7OC
Prodej posledních 2 stav. pozemků od 670-795 m2. V ceně IS, komunikace i veřejné osvětlení. IS již dokončeny a zkolaudovány. Cena včetně
729
DPH!
775 077 502
3 509 Kč/m²

BRNO - HUSOVICE, ULICE NOVÁČKOVA

G

SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

Dům
www.realcity.cz/rc/E7H4
Prodej prostorného rodinného-bytového domu s více jednotkami, ZP
2
2
2
325 m , UP domu je cca 510 m vč. 50 m terasa + půda 97 m2 vhodná
00093
k vestavbě. Dům je po rekonstrukci.
775 077 502
18 500 000 Kč

Dům
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. 2 podl. funkcionalistický dům.
775 077 502
14 500 000 Kč

G

G

PRUŠÁNKY, OKRES HODONÍN

Dům
www.realcity.cz/rc/E7I2
Prodej pěkného rodinného domu s velkou zahradou a 2x garáží, CP
2
2
pozemku je 919 m , UP domu cca 200 m . Třípodlažní dům po rekon00094
strukci 5+kk, možnost rozšíření (půda).
775 077 502
5 250 000 Kč

SOBOTOVICE, BRNO - VENKOV

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E7I3
Nabízíme prodej pěkného pozemku/zahrady 650 m2. Je přístupný z
účelové komunikace, do budoucna by mohl představovat stavební poze00101
mek.
775 077 502
1 950 000 Kč

JIMRAMOV, OKR. ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Rekreační objekt
www.realcity.cz/rc/E7H7
Prodej třípodlažní chalupy, samostatně stojící dům se sedlovou střechou
v atraktivní lokalitě Českomoravské vrchoviny, zahrada 505 m2, CP
00097
pozemku 662 m2, UP domu cca 157 m2.
775 077 502
2 650 000 Kč

STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV

Pozemek
www.realcity.cz/rc/E59C
Prodej pozemku o CP 1 195 m2. Platným územním plánem určeno pro
rodinnou rekreaci.
1027
775 077 502
990 Kč/m²

REALCITY 16/2019

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

VĚŘÍTE NA JEŽÍŠKA?
Píšete o nové bydlení Ježíškovi?
Má moc práce se sháněním dárků pro děti...
My Vám rádi pomůžeme najít Vaši vysněnou nemovitost,
aby příští Vánoce byly ještě lepší,
v novém domově přesně podle Vašich představ.
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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

Koupíme byt 3+1 v Novém nebo Starém
Lískovci. Podmínkou neprůchozí pokoje.
Platba v hotovosti.
Manželský pár koupí ihned stavební pozemek
v okolí Rosic, Říčan nebo okolí. Podmínkou je
blízkost vlaku a dobrá dostupnost do Brna.
Rodina s malými dětmi koupí ihned byt 3+kk,
3+1 nebo 4+kk v Kohoutovicích. S výtahem, balkonem, sklepem.
Podmínkou je zděné jádro. Nabídněte.
Mladí manželé hledají ke koupi stavební pozemek na jih od Brna.
Podmínkou je rovinatý terén.
Pro mladou doktorku hledám menší byt 1+kk nebo 1+1 v centru Brna.
Platí hotově. Ne přízemí.
Pro investora hledáme stavební pozemek pro výstavbu min. 3 domů.
Jen v dosahu do 30 km od Brna.
Mladá rodina s dětmi hledá ke koupi dům 3+kk nebo větší do 10 km
od Brna. Modřice, Rajhrad, Rosice, Kuřim, Bílovice apod. Nabídněte.
Koupíme byt 3+1 v Králově Poli nebo Žabovřeskách. Pokoje musí být
neprůchozí. Platíme hotově.
Starší manželé koupí byt 3+kk nebo 3+1 v Jundrově, Kr. Poli nebo
Žabovřeskách. Podmínkou je balkon, sklep, výtah a zděné jádro.
Nabídněte.
Mladí manželé koupí podkrovní byt v centru Brna s terasou nebo
balkonem, ideálně s výhledem na Petrov nebo Špilberk. Platí hotově.

Pro konkrétní zájemce hledáme bytový
dům ke koupi ideálně k nástavbě
nebo rekonstrukci v Brně.
Hledáme rodinné domy z pozůstalostí
v původním stavu v Brně a okolí.
Pro konkrétní investory hledáme pozemky
k průmyslové výstavbě.
Manželé s dítětem a svými rodiči hledají vícegenerační dům.
Hledáme komerční nemovitosti ke koupi, možno i k rekonstrukci.
Zahraniční investiční skupina hledá pozemky k výstavbě
developerského projektu v Brně či Praze.
Hledáme pozemky a zahrady v Brně ke koupi.
Manželský pár hledá bezbariérový RD v Brně nebo do 15 minut
od Brna.
Starší manželé hledají menší byt 1+kk - 1+1 jako investici, klidně
s nájemníkem.
Mladší pár s dítětem hledá domeček s menší zahrádkou
v dostupnosti do Brna.
Obchodní ředitel hledá větší byt po rekonstrukci nebo v novostavbě
v Brně s balkonem nebo terasou.
Hledáme starší RD s pozemkem k rekonstrukci v okrajových
částech Brna.
Hledáme RD nebo pozemek v Rosicích u Brna a okolí.

Martin Dubáň

Ing. Alexander Vincze

duban@mpczech.cz, +420 736 151 675

vincze@mpczech.cz, +420 736 184 737

Pro solventního klienta hledám pozemek
v lokalitě Bystrc, Jundrov, Kohoutovice,
Bohunice a okolí do 20 km od Brna.
Pro čtyřčlennou rodinu hledám byt 3+1
v Bystrci, možná výměna za byt 2+1
na ulici Kubíčkova.
Pro konkrétní klientku hledám byt 1+kk
nebo 1+1 v Bystrci – možno i k rekonstrukci.
Pro rodinu s hotovostí hledám byt případně rodinný dům o velikosti
minimálně 4+1 v oblastech Bystrc, Žebětín, Kníničky, Řečkovice,
Jehnice a okolí.
Pro solventního klienta s hotovostí hledám dvou a vícegenerační RD
v Brně, ideálně lokalita Husovice, Černá Pole, Židenice, Maloměřice,
Obřany – v případě zajímavé nabídky možnost i jiná lokalita, možno
i k rekonstrukci.
Pro klienta s hotovostí hledám ke koupi byt 1+1 - 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 více klientů s hotovostí hledám zahradu s obyvatelnou chatou
(možno k rekonstrukci), pozemek cca 500-700 m2 do 40 km od Brna
do 1,5 mil. Kč.
Pro klienta s hotovostí hledám RD minimálně 2+1 směr Znojmo,
pozemek alespoň 800 m2.

Pro klienta s hotovostí hledám byt 3+1
v Jundrově.
Pro manželský pár hledám rodinný dům
s dispozicí 3+1 nebo 4+1.
Pro manželský pár s dítětem hledám
byt 3+1 nebo 3+kk v lokalitě Jundrov,
Bystrc, Nový Lískovec.
Hledám stavební pozemek ve Slavkově a okolí, minimálně 1000 m2.
Pro podnikatele hledám byty 1+kk až 2+1 k investici v lokalitě Brno
a Brno–venkov v dosahu IDS.
Pro rodiny s dětmi hledám byty 2+kk – 4+1 k pronájmu v Brně.
Hledám starší rodinný dům k rekonstrukci v Jundrově.
Mladý pár hledá byt 2+1 v lokalitě Kohoutovice.
Starší manželé hledají dům 2+1 v Brně nebo v dosahu IDS.
Starší manželé koupí rodinný dům v dosahu IDS min.
2+1 se zahrádkou.
Pro klientku hledám 1+1 nebo 1+kk v lokalitě Starý Lískovec,
Nový Lískovec nebo Bohunice.
Hledám pozemek pro výstavbu rodinného domu v Rosicích.
Pro studenty a rodiny s dětmi hledáme byty všech velikostí
k pronájmu v Brně.

RE L T

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

G

NOVINKA

NADSTANDARDNÍ VILA BRNO-ŽEBĚTÍN

Dům
Prodej nádherné vily v Brně-Žebětíně, CP pozemku 826 m2, UP domu
cca 500 m2. Skvělá lokalita, nadstandardní provedení interiéru, včetně
zařizovacích předmětů. 2 koupelny, dvougaráž, terasa s udržovanou zahradou. Nutno vidět.
MPRD1195MD
736 151 675
Informace v RK

DOPORUČUJEME

TŘÍPODLAŽNÍ RD BRNO-ŽIDENICE

www.realcity.cz/rc/E7GH
RD 4+kk
Prodej řadového třípodlažního RD 4+kk s garáží, dvorem a zahradou. CP
2
171 m . Dům prochází velkou rekonstrukcí. Vše je možno dokončit na přání
nového majitele. Při rychlém jednání sleva.
MPRD1193JM

7 900 000 Kč

731 484 294

PŘEDSTAVUJEME: Martina Morrisová, DiS.

G

EXKLUZIVNĚ

OV 2+1 BRNO-ŽIDENICE, UL. KRÁSNÉHO

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E7AS
Prodej bytu 2+1 po částečné rekonstrukci v revitalizovaném domě ve velmi
klidné části ulice. 5.NP s novým výtahem. CP bytu 54 m2 + balkon + sklep.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Vhodné pro rodinu i jako investice.
731 484 294

morrisova@mpczech.cz, +420 730 951 063

AMERICKÝ SEN V ČESKU !!!
Mnohaleté zkušenosti z realitního trhu v americkém Texasu uplatňované přímo v Brně.
Prodám Vaši nemovitost s využitím těchto znalostí. Ozvěte se mi, můžeme si samozřejmě i nezávazně
promluvit o tom, jak co nejlépe zhodnotit Vaši nemovitost! Jsem zde pro Vás!
Mluvím plynně anglicky. I speak English fluently and can help you with your real estate needs.

HLEDÁM:
větší byt nebo rodinný dům pro rodinu se dvěma dětmi
ke koupi v Brně, Kohoutovicích,
domek se zahrádkou do 8 mil. Kč, preferované lokality
Komín, Jundrov, Bystrc, Řečkovice, Královo Pole,
Obřany, Černá pole, Žabovřesky, Masarykova čtvrť,
novostavbu nebo dům ve výborném stavu
min. 3+kk do 5,5 mil. Kč v Brně,

Hledáme sympatického kolegu/kolegyni na pozici

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

chatku zhruba 2+1 s menší zahrádkou k rekreaci
nejlépe v okolí Troubska a Popůvek,
stavební pozemek minimálně 400m2 ke koupi v Brně, Kohoutovicích
nebo blízkém okolí,
menší zařízený byt k pronájmu v klidném prostředí v blízkém okolí Brna
pro pracujícího pána,
byt k pronájmu 2+kk nebo 2+1 na jih od Brna (Modřice, Rajhrad),
menší zařízený byt k pronájmu pro anglicky hovořícího klienta
kdekoli v Brně.

REALITNÍHO MAKLÉŘE
731 484 294
cerna@mpczech.cz

MPB1372MD

3 690 000 Kč

RE L TY

Kounicova 67, Brno
Tel.: 538 711 787-9
GSM: 603 846 609

G

G

800 900 710
renc@renc.cz
www.renc.cz

PRONÁJMY
1+kk Zbýšov u Rosic, cihla, 2.NP, 29 m 2, část.zaříz., po rekonstrukci
2+kk Líšeň, Koutného, panel, 4.NP, 41 m 2, zaříz., po rekonstrukci
2+kk Líšeň, Strnadova, panel, 2.NP, 47 m 2,zaříz., po rekonstrukci
2+kk Černovice, Řehořova, cihla, 2.NP, 50 m 2, část. zaříz., po rek.
2+1 Černá Pole, Zemědělská, cihla, 5.NP, 62 m 2, lodžie, část. zaříz.
3+1 Centrum, Slovákova, cihla, 5.NP, výtah, 125 m 2, terasa, nezař.
3,5+1 Černá Pole, Sládkova, 110 m 2, vhodné k bydlení i podnikání

6 500 Kč/měs. + služby
10 700 Kč/měs. + služby
10 900 Kč/měs. + služby
13 500 Kč/měs. + služby
13 900 Kč/měs. + služby
17 225 Kč/měs. + služby
18 900 Kč/měs. + služby

VÝMĚNY
NEBOVIDY, OKR. BRNO-VENKOV

Dům
www.realcity.cz/rc/E7OM
Prodej RD se 2 byt. jednotkami 2+1 a 4+1. Pozemek
383 m2. ZP cca 190 m2. Dům napojen na všechny sítě.
00692
Vhodné k bydlení nebo přestavbě.
603 846 609
5 190 000 Kč

BRNO-ŽIDENICE, UL. JÍLKOVA

Dům
www.realcity.cz/rc/E7P5
Prodej RD se 2 obyt. podlažími a půdní vestavbou.
Součástí domu je sklepní prostor, dvůr a malá zah00704
rádka. Pozemek 155 m2, ZP 85 m2.
603 846 609
7 000 000 Kč

G

TROUBSKO, BRNO-VENKOV

Komerční objekt
www.realcity.cz/rc/E7P4
Prodej dvoupodlažního kom. objektu vhodného pro
obch. nebo hostinskou činnost s bytem 3+1 v patře
00705
a dvorem. Pozemek 440 m2, ZP 250 m2.
603 846 609
11 900 000 Kč

TŘI STUDNĚ, OKR. ŽĎÁR N. SÁZAVOU

Rekreační objekt
www.realcity.cz/rc/E7OP
Prodej samost. stojícího domu–chaty. Pozemek
2
2
1.243 m , ZP 55 m . El., plyn, voda, jímka u objektu
00627
Nutnost rekonstrukce.
603 814 867
1 550 000 Kč

OB 1+1 ČERNOVICE – ul. Kneslova, 39 m 2, po rekonstr.
za OB 2+kk – 2+1 ČERNOVICE
OB 1+1 KOHOUTOVICE – ul. Vaňhalova, po rekonstr.
za OB 2+1 KR. POLE, ŽABOVŘ., ČERNÁ POLE
OB 2+KK LÍŠEŇ – ul. Houbalova, s terasou
za OB 2+kk-2+1 s výtahem, balkonem
OB 2+KK MEDLÁNKY – ul. Jabloňová, cihla
za OB 2+1 v Brně
OB 2+kk ST. LÍSKOVEC - ul. Dunajská, 46 m 2, balkon, úpravy
za OB 3 - 4+1 v okolí
OB 2+1 BYSTRC – Laštůvkova
za OB 3+1 BYSTRC
OB 2+1 ČERNÁ POLE – ul. Merhautova, cihla
za OB 3-4+1 v Brně
OB 2+1 ČERNOVICE –ul. Olomoucká, po rekonstr. za
OB 2+1 s výtahem
OB 2+1 JULIÁNOV - ul. Souběžná, 1.patro
za OB 3+1 JULIÁNOV
OB 2+1 KR.POLE – ul. Jana Babáka, cihla
za OB 2+1 BYSTRC, KR.POLE (pouze s výtahem)
OB 2+1 LESNÁ – ul. Heleny MALÍŘOVÉ, nástavba
za OB 2+kk – 2+1 LÍSKOVEC
OB 3+1 JULIÁNOV – ul. Krásného, po rekonstrukci
za OB 2+kk- 2+1 LÍŠEŇ
OB 2+1 LÍŠEŇ – ul. Zikova, po rekonstr.
za OB 2+kk VINOHRADY, ST. LÍSKOVEC, SLATINA, JULIÁNOV
OB 3+1 CENTRUM – ul. Úvoz, cihla
za OB 1-2+1 v okolí s výtahem
OB 3+1 ŽIDENICE – ul. Kosmákova, standard
za OB 1+kk – 1+1
OB 3+1 ŘEČKOVICE – ul. Novoměstská, mezonet za OB 2-3+1 St. LÍSKOV. ŽAOBŘ., KR.POLE, KOMÁROV
OB 3+1 ST. LÍSKOVEC – ul. Vltavská,5.p., 69 m 2
za OB 2-3+1 JULIÁNOV, ST. LÍSKOVEC ( větší typ)
OB 3+1 ST. LÍSKOVEC – ul. Dunajská, po celkové GO
za OB 2+1 BYSTRC

DALŠÍ NABÍDKA NA www.renc.cz
C

C

Provádíme OKAMŽITÝ VÝKUP
nemovitostí i zadlužených
Řešíme NOVÉ BYDLENÍ
v souvislosti s prodejem
stávající nemovitosti
Kontaktujte nás nezávazně
pro URČENÍ CENY
za výkup vaší nemovitosti

Tel: 800 900 710
GSM: 603 814 857

BRNO-OBŘANY, UL. FRYČAJOVA

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E7FP
Prodej OV 3+1 zvýš. přízemí zděného byt. domu.
Celková plocha 71,09 m2, balkon, sklepní box. Dům
00656
stojí v klidné lokalitě mezi rodinnými domy.
603 846 609
3 790 000 Kč
C

VELKÁ BÍTEŠ, OKR. ŽĎÁR N. SÁZAVOU

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E7ON
Prodej OV 2+1 ul. U Stadionu. 2.NP panel.domu, CP 58
2
m , šatna, balkon, sklepní box. Plast. okna vč. žaluzií.
Dům je v klidné části nedaleko centra města. 00695
603 846 609
2 540 000 Kč

KANICE U BRNA, OKR. BRNO-VENKOV

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E7OQ
Prodej OV 2+kk s park. stáním a balkonem. 3. patro
(bezbariérový přístup) zděného domu z r. 2009. CP je
00638
50 m2 + balkon 3 m2. Vlastní plyn. kotel.
603 814 867
3 490 000 Kč
G

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, OKR. TŘEBÍČ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E7OO
Prodej OV 3+kk ul. Smetanova, 3. NP novostavby
zděného domu z r. 2012. Výtah. CP 62 m2 + balkon 7 m2.
Klidná část obce s dobrou dopr. dostupností. 00701
603 846 609
2 490 000 Kč

Značka HYPOASISTENT
vznikla v roce 2010 jakožto
prémiová značka v oboru
hypotečního financování.
Klienti i obchodní
partneři oceňují zejména
odbornost a profesionalitu
makléřského týmu, který má
více než 15 let zkušeností
s financováním rezidenčních
nemovitostí.
HYPOASISTENT je dnes
oceňovanou makléřskou
společností specializující
se na oblast hypotečního
financování pro českou
i zahraniční klientelu
a na hypoteční servis pro
klienty developerských
projektů.

Jak najít pod stromečkem
nový byt na hypotéku?

Vánoce už pomalu klepou na dveře a vy přemýšlíte, co si nadělit pod stromeček?
Mohl by to být i netradičně velký vánoční dárek v podobě klíčů od nového bydlení.
Nemovitostí ke koupi je okolo nás na výběr dostatek. Ceny nemovitostí však vytrvale rostou a ne všichni máme dost vlastních zdrojů na zaplacení celé kupní ceny.
K pořízení takového hezkého dárku proto pomůže hypoteční úvěr.
Vyřízení hypotéky je relativně jednoduchá a rychlá záležitost. Je však potřeba být na vše připraven.
Hypotéku si každý z nás může vyřídit sám, ale
oběhnout více než 10 bank může být v předvánočním čase víc než obtížné. Existují proto hypoteční
zprostředkovatelé, kteří nabídky různých bank zajistí za vás a vše urychlí. Schvalovací proces v bance, kterou si vyberete, může trvat několik dnů, ale
někdy i několik týdnů. Hypoteční makléř dokáže
často dobře odhadnout, kolik času na schválení
bude potřeba. To je důležité zejména v případech,
kdy chcete mít před podpisem závazných smluv
s prodávajícím jistotu schválení hypotéky. Pokud
si například kupujete byt od developera a ve vybrané bance jsou již hotové hromadné odhady,
ušetříte víc než týden času. Tyto odhady bývají
pro klienty zdarma a navíc bez starostí o podklady
k nemovitosti. Při koupi hotového již zkolaudovaného bytu se dá za určitých podmínek byt ocenit
tzv. „online“. Takové ocenění je hotové okamžitě
po zadání dat do systému. Odhad nemovitosti je
jeden za základních podkladů, které se předkládají
bance pro schválení hypotéky. Mezi další základní
požadavky patří doklady totožnosti klienta, žádost
o hypoteční úvěr, s jejímž vyplněním může hy-

poteční makléř rád poradit, návrh kupní smlouvy
a podklady k příjmům. Každá banka musí ze zákona pečlivě prověřit dostatečnost a stabilitu příjmů žadatele o úvěr. Platí zde jednoduché pravidlo.
Maximální výše všech úvěrů může být maximálně
devítinásobek ročního čistého příjmu a zároveň
maximální splátky všech úvěrů se musí vejít maximálně do 45 % čistého měsíčního příjmu.
Ve chvíli, kdy banka obdrží kompletní podklady
(banky se mohou v dalších požadavcích lišit), jde
hypotéka do schvalovacího procesu. Jestliže jsou
všechny dokumenty správně a kompletně připravené, a pokud se neobjeví nějaká nečekaná komplikace, schválení může být do týdne hotové. Po schválení hypotéky a podpisu hypoteční dokumentace je
potřeba hypotéku ještě vyčerpat. Jedná se o splnění
určitých bodů v úvěrové smlouvě, po jejichž doložení a odsouhlasení bankou se odesílají peníze
z hypotéky na účet uvedený ve smlouvě o koupi.
Obecně se jedná o podání zástavní smlouvy na katastr nemovitostí, uzavření pojistné smlouvy na zastavovanou nemovitost, úhradu části ceny placené
z vlastních zdrojů a předložení podepsané smlouvy
o koupi. Po zaplacení kupní ceny dojde k předání
nemovitosti a stěhování může začít!

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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HYPOASISTENT je
smluvním partnerem
všech hypotečních bank
a spolupracuje i se stavebními
spořitelnami. Díky tomu
může klientům nabídnout
zcela objektivní srovnání
hypoték jednotlivých bank
a představit optimální
varianty financování.
Díky kvalitnímu portfoliu,
vysokému objemu produkce
a úrovni zpracování
úvěrových složek jsou pro
klienty HYPOASISTENT
připravené speciální slevy
na úrokových sazbách
a poplatcích. Klienti se
nemusí starat ani o potřebné
„papírování“, maximum
vyřídí hypoteční specialista
samostatně. Ten je klientovi
k dispozici i při čerpání
úvěru a na konci fixace
úrokové sazby, kdy pomůže
s bankou dojednat výhodné
podmínky i pro další fixační
období.
HYPOASISTENT je členem
Asociace hypotečních
makléřů ČR a hrdým
nositelem certifikátu „FÉR
Hypotéka“.

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

RE L TY

REALITY MUZEJKA s.r.o.

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

Brno | Ostrava

G

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA, NA BÍTÝŠKÁCH

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E7O9
Pronájem nezař. 3+1 s balkónem, šatnou, komorou na
patře a sklep. kójí. Zařízeno pouze kuchyňskou linkou
se sporákem. Cena + energie dle počtu osob. 000842
604 232 218
10 000 Kč /měs.
G

TIŠNOV, JAMBOROVA

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E7O7
Pronájem nezař. 2+1 s balkónem. 2. patro cihl. domu
bez výtahu a je zařízený kuchyň. linkou, sporákem, lednicí s mrazákem a pračkou. Cena + energie. 000839
604 232 218
10 000 Kč /měs.
E

KAMENIČKA

Dům
www.realcity.cz/rc/E7HU
Prodej polořadového RD po rekonstrukci. V přízemí
byt o dispozici 4+kk s plochou 160 m2. Volný půdní
000835
prostor 240 m2 vhodný k vestavbě.
604 232 218
2 495 000 Kč

BRNO-ČERNÁ POLE

Kanceláře
www.realcity.cz/rc/E7O8
Pronájem kanceláře 28 m2 ve zrekonstr. secesním
domě na ul. Hilleho, nachází se ve zvýšeném přízemí
a je situována do vnitrobloku, klimatizováno. 000840
604 232 218
5 100 Kč /měs.

Přejeme Vám pohodové Vánoce
a těšíme se na Vás v roce 2020

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
3

RE L T

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

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

FREE
verze

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

REALITNÍ
SOFTWARE

4

WEBOVÉ
STRÁNKY

RE L TY

Pf 20

Nový rok plný optimismu a dobré nálady,
Vánoce strávené v okruhu těch nejbližších
Vám přeje společnost Kaláb.

Bayerova 40
Brno 602 00
tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz
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Daň z nabytí nemovitostí
Kdy se uplatní a jak na daň
v případě novostaveb

Daň z nabytí nemovitostí vychází ze zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,
o nabytí nemovitých věcí. Opatření upravuje jednak subjekt daně, jednak předmět
daně, vč. osvobození a vynětí z předmětu daně a způsob jejího výpočtu.
Základní definice a pojmy
Úvodem je potřebné správně definovat samotný pojem „nabytí“ ve smyslu daně z nabytí nemovitostí. Kromě obvyklého převodu
a nabytí nemovitosti na základě kupní smlouvy se za nabytí považuje například také nabytí
stavby, která byla neoprávněně zřízena na pozemku, či prodloužení doby, na kterou bylo
zřízeno právo stavby.
Naopak za nabytí se nepovažuje nabytí nemovitostí v rámci provádění pozemkových
úprav, přeměn právnických osob či v rámci
nabytí nemovitostí jako náhrady za vyvlastnění (tzv. vyloučení z předmětu daně).
Poplatníkem daně z nabytí nemovitostí je
obecně nabyvatel předmětné nemovitosti.
Výsledná daň se vypočítává jako součin základu daně (zaokrouhleného na celé stokoruny
nahoru) a sazby daně, která činí 4 %. Základem daně je nabývací hodnota nemovitosti,
snížená o uznatelné výdaje, přičemž za nabývací hodnotu se považuje sjednaná cena,
zjištěná cena, srovnávací daňová hodnota či

zvláštní cena. Daň následně tvoří příjem státního rozpočtu.
Osvobození od daně
Od daňové povinnosti jsou věcně osvobozeny čtyři kategorie převodů nemovitostí
– převod ve veřejnoprávní oblasti, nové stavby, jednotky a dále specifické případy (např.
v rámci reorganizace při insolvenčním řízení
apod.).
Poněkud zajímavě je upravena oblast nových staveb. Nabytí pozemku, jehož součástí
je stavba rodinného domu, či první nabytí
dokončené nebo užívané stavby rodinného
domu a bytu je osvobozeno od daňové povinnosti v případě, kdy k němu dojde v době
5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání rodinného domu, jednotky v bytovém
nebo rodinném domě.
Jak správně nastavit kupní smlouvu
v případě novostaveb
Z výše uvedeného je tak znatelné, že v případě převodu novostavby do 5 let od jejího dokončení / započetí užívání (podle toho, která

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Veřejnoprávní oblast
se týká například
nabytí vlastnického
práva státem či územně
samosprávným celkem.
Od daňové povinnosti jsou
osvobozeny také případy
nabytí družstevního bytu
nájemcem či nabytí bytu
nájemcem jednotky či
členem právnické osoby, jež
bytový dům spravuje.

Mgr. Adam Tietz
advokátní koncipient
SEDLAKOVA LEGAL, s.r.o.

skutečnost nastala dříve) je od daně osvobozena samotná stavba a pozemek, jehož součástí stavba je. V praxi se však společně s tímto pozemkem převádí také pozemek, jež tvoří
například zahradu kolem domu. Tento pozemek však od daně z nabytí osvobozen již nebude, na což je potřeba myslet již v samotné
kupní smlouvě. Níže si uvedeme 3 základní
scénáře, od nejvhodnějšího po ten nejméně
vhodný.
Scénář číslo 1 (nejvhodnější varianta)
V kupní smlouvě bude vymezena kupní cena
jak pro pozemek pod novostavbou, jehož
součástí je samotná stavba rodinného domu,
tak pro přilehlou zahradu. Tento postup je
pro nabyvatele nejvhodnější, samotná smlouva stanoví základ daně pozemku tvořícího zahradu – nabývací hodnotu. V tomto případě
bude nabývací hodnotou sjednaná cena.
Scénář číslo 2
Druhý scénář je vhodné využít tam, kde samotná kupní smlouva nerozděluje kupní
cenu na jednotlivé části a stanovuje pouze
celkovou kupní cenu. V takovém případě je
z hlediska výpočtu daně složité zjistit, která
část kupní ceny se týká pozemku, jehož součástí je samotná stavba rodinného domu,
a která naopak přilehlé zahrady.
V této situaci je nejvhodnější (v drtivé většině
případů) nechat si zpracovat znalecký posudek, kterým se určí cena jednotlivých nemovitostí. Pro účely výpočtu výše daňové povinnosti se pak následně užije tzv. zjištěná cena.
Jako nevýhodu tohoto postupu můžeme
označit náklady na vypracování znaleckého
posudku (tyto náklady je však možné uplatnit

jako uznatelný výdaj, kterým lze snížit základ
daně) či dobu zpracování takového znaleckého posudku.
Scénář číslo 3 (nejméně vhodná varianta)
Poslední variantu můžeme označit za potenciálně nejméně vhodnou. Nabyvatel daňové
přiznání vůbec nepodá, neboť mu nebude
zřejmé, s jakou hodnotou má v daném případě
počítat (smlouva jednotlivé kupní ceny za nemovitosti neurčí, znalecký posudek nebude
zpracován). V takovém případě bude daň vypočtena z tzv. směrné hodnoty. Ta vychází
z cen nemovitostí v místě, ve kterém se nachází předmětná nemovitost, ve srovnatelném
časovém období při zhodnocení druhu, polohy, účelu, stavu, vybavení nemovitosti apod.
Směrná hodnota bude ve většině případů
(ve srovnání se scénářem 1 a 2) nejvyšší.
Ve výsledku tak nabyvatel zaplatí nejvyšší daň
z nabytí nemovitostí.
Závěr
Daň z nabytí nemovitostí dopadá na většinu úplatných převodů nemovitostí. Opatření Senátu upravuje situace, při které je jinak
subjekt daně od této povinnosti osvobozen.
Mezi tyto patří osvobození v případě nových
staveb. V praxi dochází k převodu jak nové
stavby, tak dalších pozemků (účelově vymezených, např. jako zahrada). Z tohoto důvodu
je pak potřeba již v samotné smlouvě vymezit a rozdělit kupní cenu na jednotlivé části,
případně nechat tyto části kupní ceny určit
znalcem. V případě, kdy nedojde ani k jednomu z výše uvedených způsobů určení základu
daně, stanovuje se tzv. směrná hodnota, která
je v drtivé většině případů pro nabyvatele nejméně výhodná.

Této dani nepodléhají
veškeré převody
vlastnického práva
k nemovitostem, ale pouze
ty, jež:
• jsou úplatné. O úplatu
se může jednat jak
v případě peněžitých
prostředků, tak v případě
nepeněžitého plnění,
jehož hodnota se určuje
dle zákona o oceňování
majetku;
• se týkají převodu
vlastnického práva
k pozemku, stavbě
nebo jednotce
na území ČR, práva
stavby, které zatěžuje
pozemek na území
ČR, či při převodu
vlastnického práva
k spoluvlastnickému
podílu na výše uvedených
nemovitostech;
• nejsou předmětem
vyloučení z předmětu
daně či jsou od této daně
osvobozeny.

Za zmínku jistě stojí
stránka Finanční správy
ČR (http://smernahodnota.
financnisprava.cz), na které
si sami můžete ověřit
a zjistit směrnou hodnotu,
ze které bude Finanční
správa vycházet v případě,
kdy neurčíte základ daně
smlouvou (jako kupní cenu)
či znaleckým posudkem
(jako zjištěnou cenu).
Daňové přiznání je
třeba podat do konce
třetího kalendářního
měsíce následujícího
po kalendářním měsíci,
v němž byl v katastru
nemovitostí proveden vklad
vlastnického práva.
Pakliže budete potřebovat
se správným nastavením
smluvní dokumentace
poradit, obraťte se
na profesionály nebo
na svého právníka.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
BRNO - MASARYKOVA ČTVRŤ,
UL.BARVIČOVA

PRONÁJMY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7O5

BRNO - ŽEBĚTÍN, ULICE RÍŠOVA

Pronájem krásného prostorného bytu 3+kk + 2x terasa a hala. Byt po kompletní rekonstrukci se zachováním původních prvků. CP 115 m² + dvě terasy 16,5
m².

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7HA

Pronájem novostavby pěkného a kompletně zařízeného bytu 1+kk. CP 42 m², 2. NP. 2.000,-Kč záloha na
inkaso a služby včetně internetu.

REALmix s.r.o.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
7 500 Kč/měs.
BRNO - STRÁNICE

BRNO-STŘED, ULICE RYBÁŘSKÁ

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Pronájem velmi pěkné novostavby bytu 1+kk, 4.p. cihlového domu s výtahem, CP 30 m², orientace JV. Novostavba bytového domu. 1.500,- Kč/měsíc energie a
služby.

Pronájem nezařízeného bytu o dispozici 3+1 s balkónem a šatnou v ulici Na Bítýškách. Byt se nachází
ve 3.patře zrevitalizovaného panelového domu s
výtahem

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7O6

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
9 500 Kč/měs.

Třída C
www.realcity.cz/rc/E7O9

REALITY MUZEJKA s.r.o.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7OR

tel.: 775 077 502
25 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

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

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 604 232 218
10 000 Kč/měs.

tel.: 733 525 123
18 000 Kč/měs.

PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ
BRNO-LESNÁ
www.realcity.cz/rc/E7P1
Garážové stání v budově pod bytovým domem s
19 parkovacími místy, za posuvnou klecí oddělující
nájezdový prostor. V prostoru stání je možné použít
el. 220 V.

TIŠNOV

BRNO - STRÁNICE
Třída G
www.realcity.cz/rc/E7O7

K pronájmu nezařízený 2+1 s balkónem na
ul.Jamborova. Ve 2.patře cihlového domu bez
výtahu, zařízený kuchyňskou linkou, sporákem,
lednicí s mrazákem a pračkou.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 604 232 218
10 000 Kč/měs.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 555 920
1 100 Kč/měs.

BRNO - KRÁLOVO POLE
Třída G
www.realcity.cz/rc/E7OS

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
18 000 Kč/měs.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7H6

Pronájem luxusního slunného bytu 3+kk, nachází
se v 4.NP v novostavbě bytového domu, lodžie,
krásné výhledy. Ihned volný k nastěhování. UP 71
m², PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
19 000 Kč/měs.

BRNO - ŽABOVŘESKY, UL. SIROTKOVA
www.realcity.cz/rc/E7BG
Dlouhodobý pronájem suché garáže. Vchodová plechová vrata, zavedená elektřina a voda. Dobrá dostupnost, 10 minut do centra města.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
2 200 Kč/měs.

ZAJÍMAJÍ VÁS
NOVINKY
z oblasti bydlení,
realitního světa
a designu?
Přečtěte si náš
on-line magazín o bydlení!

www.realcity.cz/magazin
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TEXTOVÁ INZERCE

HLEDÁTE

POZEMEK?

S NÁMI NAJDETE!

BRNO - KOMÍN

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7H1

Prodej krásného bytu 2+kk ve vyhledávané lokalitě, 3.NP, stavebně bezproblémově rozšiřitelný
na 3+kk, balkon, sklep, krásný výhled. UP 77 m²,
PENB: G.

OV 1+1 BRNO-KRÁLOVO POLE,
BULHARSKÁ

AMBIENTEN VIP s.r.o.

BRNO - ŽABOVŘESKY

Třída G
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.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
13 500 000 Kč

tel.: 733 525 123
4 900 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4YR

Byt s věcným břemenem doživotního bydlení seniorky o výměře 29,26 m² ve 3.NP cihlového bytového domu bez výtahu. V bytě jsou plastová okna,
k vytápění vafky.

BRNO - VENKOV

HLEDÁTE
NOVÉ
BYDLENÍ?
Ušetříme
vám čas
i námahu!

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 775 185 005
1 990 000 Kč

BYT 3+KK, 89 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E7HH
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

BYT 2+KK, 47 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E7AO
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
2 880 000 Kč

tel.: 777 259 000
4 990 000 Kč

VEVERSKÉ KNÍNICE

Třída B
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.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
informace v RK

HLEDÁTE
DRAŽBY?

S NÁMI NAJDETE!

ŘADOVÝ RD 4+1 OMICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E72F

BYT 2+KK, 54 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E76D
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
3 100 000 Kč

BRNO - OBŘANY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E71X

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

AMBIENTEN VIP s.r.o.

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

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 775 788 817
3 290 000 Kč

tel.: 733 525 123
6 750 000 Kč

VYŠKOV

OV 3+1 BRNO, MÁNESOVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E772

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

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 730 521
4 350 000 Kč

BRNO - OBŘANY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7OX

PRODEJ BYTU 2+KK E2_430

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7OI

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

Prodej bytu 2+kk ve 4.NP o podlahové ploše 58,4
m², orientace na jih, zděný, výtah, terasa a zděná
sklepní koje. info: www.rezidenceausterlitz.cz

AMBIENTEN VIP s.r.o.

KALÁB - BS, s.r.o.

tel.: 733 525 123
7 500 000 Kč

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

tel.: 725 688 312
3 380 000 Kč
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/E4UH
Prodej komerčního stavebního pozemku, CP 6900
m², uliční šíře 60m, hloubka 115m. Pozemek je územním plánem určený jako plocha pro výrobu a skladování.

HLEDÁTE

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
640 Kč/m²

NOVOSTAVBY?
BRNO - BOHUNICE, NETROUFALKY CAMPUS

PRODEJ RD_55 4+KK

Třída B
www.realcity.cz/rc/E6TZ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KM

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

KALÁB - BS, s.r.o.

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

tel.: 725 688 312
6 530 000 Kč

REALmix s.r.o.
POZEMEK HAJANY

www.realcity.cz/rc/E7PH

Stavební pozemek 508 m² o šířce 15,6 m a délce
cca 32,5 m. Pozemek je oplocený, IS v dosahu. Pozemek je vhodný pro výstavbu samostatně stojícího rodinného domu.

Brněnský zvonec - reality s.r.o.
tel.: 777 730 521
2 500 Kč/m²

S NÁMI
NAJDETE!

PRODEJ RD_76 4+KK

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7OJ

tel.: 775 077 502
9 EUR/m²/měs.

BRNO-STŘED, ULICE BAYEROVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7I4

Pronájem pěkných kancelářských prostor po rekonstrukci blízko centra města, CP 19 m² + kuchyňka.
2.NP, energie a služby vč. internetu 40,-Kč/m2/měsíc.

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
200 Kč/m²/měs.

KOMERCE

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

KALÁB - BS, s.r.o.

tel.: 725 688 312
6 575 000 Kč

BRNO - STŘED, ULICE BAYEROVA

BŘECLAV
BRNO - ČERNOVICE

Třída G
www.realcity.cz/rc/E76N

Třída G
www.realcity.cz/rc/E72B

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

AMBIENTEN VIP s.r.o.

PAVLOV

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7OU

Prostorný RD s krásným výhledem v oblíbené vinařské oblasti, široká škála využití (vícegen. bydlení, rekr. chalupa, komerce). UP 330 m², CP 696
m², PENB: G.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
9 000 000 Kč

TELČ

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
2 400 Kč/m²/rok

tel.: 733 525 123
informace v RK

Třída G
www.realcity.cz/rc/E67B

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

AMBIENTEN VIP s.r.o.

BRNO

tel.: 733 525 123
8 000 000 Kč

BRNO - STŘED

OSTATNÍ ČR

Pronájem pěkných kancelářských prostor po rekonstrukci blízko centra, CP 77 m² + 18 m² terasa.
Místnosti 18 m², 16 m², 14 m², 10 m² + recepce 13 m²
a kuchyňka 10 m².

POZEMKY

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?

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7OV

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 604 232 218
2 480 Kč/m²/rok

Pronájem obchodních prostor v centru Brna, dvě
velké místnosti s vlastním soc. zařízením a společným kuchyň. koutkem, spojené schodištěm. UP 86
m², PENB:

AMBIENTEN VIP s.r.o.

KAMENIČKA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7HU

BRNO - ČERNÁ POLE
BRNO-ŽEBĚTÍN

www.realcity.cz/rc/E6UH

Prodej přízemního rodinného domu v obci Kamenice, část Kamenička. V přízemí se nachází byt o
dispozici 4+kk s plochou 160 m². Volný půdní prostor 240 m².

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

REALITY MUZEJKA s.r.o.

AMBIENTEN VIP s.r.o.
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tel.: 604 232 218
2 495 000 Kč

tel.: 733 525 123
informace v RK

tel.: 733 525 123
informace v RK

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

Třída E
www.realcity.cz/rc/E7O8

Pronájem kanceláře o výměře 28 m² ve zrekonstruovaném secesním domě na ulici Hilleho. Kancelář se nachází ve zvýšeném přízemí a je situována do vnitrobloku.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 604 232 218
5 100 Kč/měs.

TEXTOVÁ INZERCE

PRODEJ KANCELÁŘE 4.16
BRNO
BRNO

Třída C
www.realcity.cz/rc/E48B

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

REALITY MUZEJKA s.r.o.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7OH

Třída D
www.realcity.cz/rc/E7HX

Pronájem kancelářské jednotky o ploše 120 m² na
ulici Vídeňská. Jednotku tvoří kancelář typu open
space, 2 menší kanceláře, zasedačka, kuchyňka a
hala.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

Prodej kanceláře v průmyslové zóně RD Park o
podlahové ploše 77,5 m², 4.NP, výtah, sociální zázemí a kuchyňka na patře. Možnost dokoupení parkovacího stání.

KALÁB - BS, s.r.o.

tel.: 604 232 218
40 000 Kč/měs.

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

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

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.

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

REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 502
50 000 Kč/měs.

tel.: 725 688 312
4 420 000 Kč

POPTÁVKA

tel.: 604 232 218
7 200 Kč/měs.

PRONÁJEM NP BRNO, MYSLBEKOVA
Třída G
www.realcity.cz/rc/E72E

HLEDÁTE
POZEMEK?

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!

S NÁMI
NAJDETE!

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

MANŽELÉ HLEDAJÍ

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!
ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PK

Pronájem celého patra v exkluzivním historickém objektu zámečku po kompl. rekonstrukci vč. parkovacích míst, 4 kanceláře se zázemím, terasou 63 m², CP
117 m².

REALmix s.r.o.

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

www.realcity.cz/rc/E5GV

ke koupi byt v Brně ihned k nastěhování.

MP CZECH real

tel.: 736 151 675
informace v RK

Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.

Volejte
BRNO

tel.: 777 555 920
dohodou

Třída D
www.realcity.cz/rc/E7HV

PRO STUDENTY I RODINY S DĚTMI
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GX

Pronájem kancelářské jednotky o ploše 180 m²
na ulici Vídeňská. Jednotku tvoří 2 kanceláře typu
open space, 2 menší kanceláře, zasedačka, kuchyňka a hala.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

byty k pronájmu v Kohoutovicích.

MP CZECH real

tel.: 730 951 063
informace v RK

tel.: 604 232 218
60 000 Kč/měs.
PRO RODINU HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GY

tel.: 775 077 502
19 200 Kč/měs.

HLEDÁME

www.realcity.cz/rc/E6D9

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

www.brnenskyzvonec.cz

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

MP CZECH real

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

PRODEJ KANCELÁŘE 4.14

Třída B
www.realcity.cz/rc/E7OG

BRNO

Třída D
www.realcity.cz/rc/E7HY

Nabízíme pronájem kanceláře typu open space
o ploše 60 m² v 1.patře administrativní budovy
na ulici Vídeňská, poblíž Nemocnice Milosrdných
bratří.Klimatizováno.

REALITY MUZEJKA s.r.o.

KALÁB - BS, s.r.o.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7BE

Pronájem výrobní či skladovací haly. CP 320 m². CP
haly 262 m² + zázemí (kancelář 12 m², kuchyňka 4 m²,
toalety, sprchový kout, jídelna 11 m² a šatna 11,5 m²).

tel.: 775 077 502
32 000 Kč/měs.

POPTÁVÁME

tel.: 725 688 312
informace v RK
PLATBA HOTOVĚ, VŠE VYŘÍDÍM
www.realcity.cz/rc/E7AN

tel.: 604 232 218
20 000 Kč/měs.

KUŘIM, BRNO - VENKOV

REALmix s.r.o.

Prodej kanceláře v průmyslové zóně RD Park o
podlahové ploše 26,6 m², 4.NP, výtah, sociální zázemí a kuchyňka na patře. Možnost dokoupení parkovacího stání.

NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!

Volejte

Třída G
www.realcity.cz/rc/E724

Poptáváme pro investory stavby určené k rekonstrukci (rodinné domy, byty, …), Brno a Brno - venkov.
Kontakt 775 077 502

REALmix s.r.o.

Překážkou není dluh ani exekuce.

HLEDÁTE

tel.: 731 484 294
informace v RK

tel.: 775 077 502
informace v RK

tel.: 775 185 005
dohodou
POPTÁVÁME

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

Třída G
www.realcity.cz/rc/E7BD

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

Poptáváme pro konkrétní klienty byty 1+1, 1+kk v Brně
v dosahu MHD. Kontakt 775 077 502

MP CZECH real

REALmix s.r.o.

tel.: 731 484 294
informace v RK

tel.: 775 077 502
informace v RK
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem bytů 1+kk až 2+1

BRNO

www.realcity.cz/rc/E7PI

Byt, 1+1, 35 m², tř. G
Icbreality s.r.o.

tel.: 605 229 922
4 800 Kč/měs.

ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E4C1

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

BRNO
Byt, 1+kk, 34 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E7PO
tel.: 774 403 434
9 500 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7EM

Byt, 1+1, 100 m², tř. G
HOME Hunters, s.r.o.

BRNO
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
REALITYSPOLU
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tel.: 720 212 303
7 000 Kč/měs.

tel.: 608 658 150
13 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7PV
tel.: 800 100 164
15 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E7PJ

Byt, 1+kk, 16 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 859 992
5 000 Kč/měs.

BRNO
Byt, 1+1, 50 m², tř. G
HOME Hunters, s.r.o.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E7E4
tel.: 608 950 110
8 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7PP

BRNO
Byt, 20 m², tř. G
Icbreality s.r.o.

BRNO
Byt, 1+1, 35 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

IVANČICE

www.realcity.cz/rc/E7PK
tel.: 605 229 922
5 700 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7PM
tel.: 727 884 968
8 400 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7PQ

Byt, 1+kk, 32 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI
tel.: 720 212 303
10 000 Kč/měs.

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

BRNO

KUŘIM

www.realcity.cz/rc/E7PS

Byt, 2+kk, 37 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

BRNO
Byt, 1+kk, 44 m², tř. D
CREDO REAL, s.r.o.

tel.: 800 775 577
13 500 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7PX
tel.: 602 583 853
15 500 Kč/měs.

Byt, 2+1, 53 m², tř. G
RENČ s. r. o.

BRNO

tel.: 800 100 446
12 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7PT
tel.: 603 846 609
13 900 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7EU

Byt, 2+1, 75 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 446
17 200 Kč/měs.

BZENEC

www.realcity.cz/rc/E7PL

Byt, 1+kk, 18 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI
tel.: 720 212 303
6 000 Kč/měs.

BRNO

www.realcity.cz/rc/E7PN

Byt, 1+kk, 40 m²
CENTURY 21 Top Home

BRNO

www.realcity.cz/rc/E7PR

Byt, 1+kk, 39 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

BRNO

Byt, 2+kk, 86 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 603 564 101
12 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7PU

Byt, 2+kk, 70 m²
Century 21 All Inclusive

BRNO

tel.: 775 581 593
8 990 Kč/měs.

tel.: 734 799 446
14 294 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E7PY
tel.: 727 884 968
25 000 Kč/měs.

D EV E LOPERSKÉ PROJEKTY
číslo 16 od 16. 12. 2019 do 26. 1. 2020

B R N O A J I Ž N Í M O R AV A

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

ww w. re alc it y.c z

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Stavíme pro vás krásný dům
36 bytů na ulici Šumavská! (70 % bytů prodáno)

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

B

Moderní bydlení na ŠMERALCE
byty inspirovány industriálním prostředím

www.smeralka.cz | Brno-střed, ul. Stavební
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RE L TY

MODERNÍ BYTY V BRNĚ – PISÁRKÁCH
ulice Veslařská, možnost garážového stání

8 bytů je připraveno k předání
Kuchyňská linka v ceně každého bytu

Více informací na mig@mig.cz nebo na tel.: 778 889 015
BRNO, UL. STAŇKOVA

C

www.realcity.cz/rc/E66I

INFORMACE V RK

G

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

RUMIŠTĚ / BRNO - TRNITÁ

www.realcity.cz/rc/E7OY

15 500 Kč za měsíc

JINAČOVICE

12 500 000 Kč + provize
Nový dvoupodlažní RD 6+1 na pozemku 1 120 m2, jen 4 min. autem od Brna. Vzdušný a prostorný dům se ZP
190 m2 byl zkolaudován v r. 2011. Hala, terasa, balkon, tři šatny, podlahové topení, krb. Garáž + kryté park. stání.

RUMIŠTĚ / BRNO - TRNITÁ

B

Pronájem bytu 2+kk s balkónem v novostavbě. Byt o podlahové ploše 58 m2 se nachází ve 6. patře nedávno
postaveného projektu s výtahem. V případě zájmu lze pronajmout garážové stání za 1 800 Kč/měsíc.

www.realcity.cz/rc/E7OZ

1 800 Kč za měsíc
Nabízíme k pronájmu zakladač v garážích bytového domu na adrese Rumiště 8.

Realitní trh v roce 2020

Jaké trendy nás čekají a neminou?
Kdo sleduje situaci na realitním trhu, dá nám jistě za pravdu, že bydlení a vůbec trh
s nemovitostmi v současnosti v České republice nejvíc ovlivňují dva faktory: stále
stoupající ceny nemovitostí a nedostatek především nových bytů a domů, o které
bývá největší zájem. Už mnohokrát jsme upozorňovali na to, že bytová výstavba, zejména ve větších městech, je naprosto nedostatečná. A to se projevuje nejen na trhu
s nemovitostmi, ale postupně i v nájemním bydlení. Jaké trendy nás čekají v roce
2020?
Ceny budou stoupat
Pokud jste měli dojem, že jsou ceny nemovitostí na svém maximu, pak se mýlíte. Odborníci se
shodují na tom, že zejména v hlavním městě, ale
i v dalších velkých městech, budou ceny nadále
stoupat. Je jisté, že realitní bublina jednoho dne
splaskne, ale nikdo neví, kdy přesně to bude. Rozhodně se neočekává, že by ceny šly dolů. Spíše je
pravděpodobné, že nárůst nebude vysoký nebo se
v průběhu roku zarazí. Proti zlevňování je totiž
stále velmi malá výstavba, která nedokáže pokrýt
rostoucí poptávku po nemovitostech. Zmíněná poptávka navíc roste stále více, protože lidé se stěhují
za prací právě do velkých měst.
Bydlení a venkov
Často se diskutuje o tom, že lidé, kteří nemají
na bydlení ve velkých městech, se stěhují na venkov. Bude tento trend patrný i v roce 2020? Ano.
Lidé se budou nadále stěhovat za hranice metropolí. Dalším faktem je, že populace stárne a starší lidé
už dávno v centrech velkých měst nebydlí. Tento
fakt by mohl zahýbat později s cenami nemovitostí
ve velkých městech. Změna životního stylu mnoha

lidí je patrná už několik let. Je celkem běžné, že lidé
chtějí dožít v klidu a v přírodě. Město je neláká.
Volí se samozřejmě místa s dobrou infrastrukturou
a dopravní obslužností.
Digitalizace a robotizace
Výše uvedenému nahrává i postupující digitalizace
a robotizace lidských činností. Nebude to dlouho
trvat a lidé už nebudou muset jezdit každý den
na osm hodin do kanceláře. Přichází pomalu doba,
kdy se do práce nebude muset každý den a tím se
bude ztrácet i důvod bydlet v centru města. Lidé
se tedy automaticky stěhují na venkov za nižšími
nájmy, čistým vzduchem a přírodou.
Roli sehrají i teploty vzduchu
Možná jste se nezamysleli do důsledku, ale je tu
další vliv, který se promítne do podoby realitního
trhu, a tím je změna klimatu. Podle studií se lidé
budou v budoucnu stěhovat z jihu na sever stejně
jako z měst do neměstských oblastí. Proč? Ve městě je totiž teplo. Hodně teplo. Stejně tak se dá podle
odborníků předpokládat, že se budeme více stěhovat do lesnatých oblastí, stejně jako do hor a výše
položených míst.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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Ceny rostou v celé EU
Trend, o kterém hovoříme,
je patrný napříč celou
Evropou. Od roku 2014
ceny nemovitostí vytrvale
rostou v celé EU. Jen
za poslední rok cena domů
vyrostla v průměru o 4,2 %.
Jde o průměrnou hodnotu,
ve velkých metropolích
rostou ceny intenzivněji.

Technologický pokrok
Kromě klimatických
změn ale také žijeme
v době technologického
pokroku. A právě
technologie jsou klíčem
ke zlepšení života během
globálního oteplování.
Soběstačné domy, na vodě
energeticky, domy
připojené na internet
a řídící život svých
obyvatel tím nejlepším
možným způsobem.
Trendem tedy budou
domy v pasivním módu
s vlastním zdrojem
elektrické energie
i vlastním zdrojem vody.
Takový dům může
být úplně izolovaný
od okolního světa. Patrně
kromě internetu.

WWW.REALCITY.CZ
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

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

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

RE L TY

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

www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

VILA POD ZAJEČÍ HOROU - Komorní projekt v klidné a zelené lokalitě Králova Pole
Prodej atraktivních bytů 1+kk až 4+kk, velkorysé dispozice, terasy a dostatek parkovacích míst
(Příklad: Byt 3+kk, 100 m2 s terasou 84 m2, cena: 6 869 000 Kč)
B / 47 kWh (m2/rok)

B / 52 kWh (m2/rok)

www.pod-chvalovkou.cz

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN
POD CHVALOVKOU - Nové bydlení v přírodě, kousek od přehrady
Prodej bytů 1+kk až 4+kk

INVESTOR: NOME a.s.

www.podzajecihorou.cz

www.byty-kamechy.cz

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN
KAMECHY - Vaše ideální bydlení v Brně
Prodej bytů 1+kk až 4+kk

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

V atraktivní lokalitě oblíbené
městské části Brno – Jundrov
nabízíme k prodeji novostavbu
luxusního dvoupodlažního rodinného domu s dispozicemi
5+kk, užitnou plochou 212 m2
a garáží pro dvě auta. Dům
se prodává ve standardu shell
and core.
Plocha pozemku: 532 m2
Cena: 17 900 000 Kč
Plánované dokončení: 12/2020

rodinný dům

JUNDROV
jundrov@ms-invest.cz | 601 301 301

Rodinné bydlení
v klidné lokalitě
města Brna

rodinné domy

JUNDROV
jundrov@ms-invest.cz | www.rdjundrov.cz | 601 301 301
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

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

Klidná
lokalita

Parkovací
stání

tel.: 545 428 120

Dostupnost
MHD

|

e-mail: info@kukly2.cz

|

www.reckovice-nachova.cz

Zkolaudováno k nast hování

osl dní voln

t 4+kk s terasou a aráží

t

vanči

ulice a ihelnou
Dokončení

vanči
Novostavba
bytového domu

na ulici irotkova Brno abovřesky
prodeji se nabízí bytů +kk
od 77,7 m2 do 82,8 m2 s terasami
od 7,5 m2 do 49,9 m2.
e každ mu bytu je v cen
arážov stání a sklep.

osl dní volné jednopodlažní D

Pro více in ormací
nás neváhejte kontaktovat.
tavba zahájena dokončení 0 2021

3

development s.r.o.

ilady orákov 2

Brno 02 00 tel 774 719 911

rk d v lo

nt

WWW.REALCITY.CZ

B

26-102 m

Inovativní kanceláře

RD PARK
Variabilní kancelářské plochy od 26 m2 do 102 m2
s bezbariérovým přístupem. Výborná dostupnost
v dynamické lokalitě. Venkovní i garážová stání.

64 bytů

2

rdpark.eu
T: +420 725 688 312
E: i.pilatova@kalab.cz

21 domů

rezidence

Austerlitz
pokračuje IV. etapou

Vyberte si svůj
vysněný byt,
nebo dům
RezidenceAusterlitz.cz
T: +420 725 688 312
E: info@rezidenceausterlitz.cz

B
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

MODERNÍ HAJANY

605 018 056

Samostatně stojící vila 5+kk s dvojgaráží, funkcionalistický styl
UP 196 m 2, pozemky 888 a 950 m 2 . Cena: 14 500 000 Kč

www.moderni-hajany.cz

Poslední 2 volné vily

Patrové RD 4+kk s parkovacím stáním/garáží
UP 115 m 2, pozemky 266-450 m 2 . Cena: 8 200 000 – 8 500 000 Kč

Zabydlená rezidenční lokalita
7 min od Brna

Samostatně stojící patrový RD 5+kk s dvojgaráží
UP 173 m 2, + terasa 18,4 m 2, 1NP ter. + balkon 7,3 m 2, pozemek 408 m 2 . Cena: 9 500 000 Kč

Poslední etapa výstavby
rodinných domů
Originální a nadčasové
architektonické zpracování
Vysoký standard provedení
a použitých materiálů
Klidná okrajová část obce
navazující na přírodu
K nastěhování
v průběhu roku 2019

Samostatně stojící RD 5+kk s dvojgaráží
UP 219 m 2, + terasa 28,1 m 2, pozemek 935 m 2 . Cena: 12 990 000 Kč
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VÁ M P Ř E J E
V E S E L É VÁ N O C E A Š ŤA S T N Ý
NOV Ý ROK

MARRY CHRISTMAS

AND HAPPY NEW YEAR
FROHE WEINACH T EN
UND GLÜCK LICHE S
NEUE S JAHR

DĚKUJI VŠEM NA ŠIM V ĚRNÝM

K LIENTŮM Z A PROJE VENOU DŮVĚRU
V N A Š I S P O L E Č N O S T V R O C E 2 019

A JIŽ NY NÍ SE T Ě ŠÍM NA SPOLUPR ÁCI
V RO CE NÁ SLEDUJÍCÍM .

P Ř E J I VÁ M P E V N É Z D R AV Í ,

OSOBNÍ POHODU A PŘÍ JEMNÉ
P R O Ž I T Í S VÁT K Ů VÁ N O Č N Í C H .

HVOZDEC
oderní novostavba bun alovu 4+kk 290 m s dvo aráží
a venkovním baz nem v klidn ulici s žasným výhledem na
okolní krajinu. lavní obytná část objektu ve tvaru poskytuje
krásný výhled ze v ech pokojů do okrasn zahrady. e velice
nadstandardn provedena a uspokojí svým provedením
i nejnáročn j ího zákazníka. P 10 m P 1.2 9 m P B .
.realcity.cz rc E7OK
K

BR O

A OV

ová lu usní vila vhodná k rodinn mu bydlení i podnikání ve
velmi vyhledávan lokalit . ato honosná vila je dispozičn velmi
promy lená a nabízí ve ker atributy lu usního nadstandartního
bydlení výborná lokalita prostorný hlavní obytný pokoj s kuchyní
ellness z nu dvo aráž
koupelna krásn výhledy na Brno . P 2 m2 P 9 7 m2 P B .
.realcity.cz rc
Kč

I

VKA

K ŘI

nikátní vila 7+1 na jedinečn m míst obklopenou krásnou
zahradou se vzrostlou zelení. Dominantou t to nemovitosti
je zahradní biotop vhodný ke koupání. Vila disponuje vlastní
posilovnou saunou vířivkou a venkovním posezením přímo
u lesa. Parkování je možn na vlastním pozemku i v aráži.
P 9 m2 P 9.940 m2 P B .
.realcity.cz rc E774
Informace v RK

BR O

TR

ICE

Více enerační vila +2 ve vilov zástavb vyhledávan
rezidenční části asarykov čtvrti. domu náleží nový
komerční prostor 50m se soc. zázemím sam. vstupem z ulice
a parkováním pro 2 vozidla. Dále venkovní posezení navazující
na okrasnou zahradu. Parkování je možn v aráži pro dv
auta a tak před domem. P 454 m P 490 m P B .
.realcity.cz rc E7H2
K

a

i nt n

K

E TŘABÍ

u usní a unikání venkovskou usedlost v absolutním soukromí
celý pozemek je oplocen s možností výstavby dal ího
domu. a zahrad se nachází altán s vlastní kuchyní krbem
a udírnou dále je zde vířivka se zahradním posezením.
Parkování je možn ve dvou dvou arážích i na vlastním
pozemku. P 405 m2 P 9. 99 m2 P B .
.realcity.cz rc E B
K

BR O

OV

Í KOVEC

kluzivní a prostorný byt ve stylov m viladom s nádhernými
panoramaty na m sto Brno. ato zkolaudovaná bytová
jednotka s možností okamžit ho nast hování je opravdovým
skvostem mezi byty nabízenými v Brn . bytu náleží bohat
příslu enství a to 2 arážov stání 1 venkovní stání
a 2 sklep. P 19 m2 P B .
.realcity.cz rc E7GY
K

