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Prodej stavebního pozemku pro bydlení, Brno-Ořešín

Prodej nadstandardní rodinné vily, Medlov

Jedinečný pozemek určený ke stavbě rodinného domu s jižní orientací na okraji obce
poskytující nádherný výhled. Vhodný ke stavbě luxusní rodinné nemovitosti. Cena
pozemku je včetně stavebního povolení a projektu. Pozemek celkem 1.728 m².

Podsklepený rodinný dům s garáží je vybudován v nejvyšším standardu - luxusní nábytek na míru, vnitřní krb,
prostorná kuchyňská linka vč. spotřebičů, infrasauna, vinárna s posezením, venkovní bazén, 2 x tepelné čerpadlo
a vlastní dieselový generátor. Splňuje ty nejvyšší nároky na klidné rodinné bydlení. Pozemek celkem: 2.392 m².

N/RSB/18753/20

22 000 000 Kč

20 000 000 Kč

N/RSB/18735/20

G

Nadstandardní nemovitost s bývalým statkem, Nesovice - Letošov

Prodej nadstandardní nemovitosti s větším pozemkem ve velmi pěkné lokalitě s výbornou dopravní dostupností.
Soubor nemovitostí (bývalý statek) v rekonstrukci se skládá z objektu pro bydlení a objektu pro volnočasové
aktivity (ateliér, posilovna, společenská místnost,...) nebo také bydlení. Pozemek celkem 1.875 m².

4 850 000 Kč

N/RSB/18663/20

G

Rodinný dům, Kovalovice

Rodinný dům s bazénem, Troubsko
Prodej nadstandardního rodinného domu s dispozicí 9+2 ve výborném stavu,
rekonstruován v roce 2018. K domu náleží zahrada se závlahou, dále podsklepená
garáž pro 3 auta a venkovní vyhřívaný bazén s protiproudem.
N/RSB/18483/20

15 000 000 Kč

Stavební pozemek, Moravany u Brna

Nabízíme k prodeji pozemek, který je díky své šířce 18m² vhodný ke stavbě samostatně
stojícího rodinného domu. Pozemek má hlavní výhodu zejména ve svém umístění ve
stávající stabilizované zástavbě rodinných domů.
V obci kompletní občanská vybavenost. Pozemek celkem 1.250 m².
N/RSB/18667/20

Volejte zdarma 800 800 099

9 500 000 Kč

Prodej prostorného a nadstandardně řešeného domu, který je vhodný také pro vícegenerační bydlení, je ve
velmi dobrém stavu s možností okamžitého užívání. Komfort bydlení zvyšuje vnitřní vířivka a venkovní bazén
na uzavřeném dvoru. K domu náleží garáž pro dvě auta, sklad zahradní techniky a zejména prostorný vinný sklep
vybavený vzduchotechnikou pro dokonalé uskladnění větší sbírky vína. Pozemek celkem 2.022 m².

10 450 000 Kč

N/RSB/18345/20

Stavební pozemek, Přešovice

Prodej většího pozemku vhodného ke stavbě samostatně stojícího rodinného domu. Ideálně orientovaný
pozemek se nachází na okraji menší obce v klidné lokalitě na hranici Přírodního parku Rokytná. Možnost
dokoupení sousedního pozemku (1.911 m²) s celkovou výměrou 4.008 m² k využití pro stavbu více RD.
Pozemek celkem 2.097 m².

1 490 000 Kč

N/RSB/18333/20

Jsme členy
významných asociací

jsme tu pro vás jiŽ od roku 1999

Nemovitosti spolehlivě s jistotou
B

Tel.: +420 549 250 248
GSM: +420 774 883 300
WWW.Credoreal.Cz

G

Jsme realitní a developerská spoleČnost poskytuJící proFesionální služBy v oBlasti trhu realit
G

b

G

C

prodej bytu 3+1 v ov, dubŇany,
okr. hodonín
Nabízíme Vám ke koupi útulný, cihl. byt o vel.
3+1 s balkónem o cp 65,80 m2. Výhodou jsou
dva sklepy a klidná lok. Volné ihned, klíče v RK!

pronájem bytu 1+kk, brno - střed
ul. Vlhká. pronájem luxusní novostavby
bytu o cp 43,88 m2 v 6. Np s výtahem.
Byt disp. terasou a je vybaven moderními
technologiemi. Volné ihned, klíče v RK!

pronájem bytu 2+kk, brno - bystrC
ul. Hvozdecká. pronájem krásného, cihlového
bytu s balkónem o cp cca 50 m2 v 5. Np
s výtahem. součástí pronájmu je i sklep. Volné
od 1. 2. 2021, prohlídky jsou možné již nyní.

pronájem bytu 2+1, brno - řeČkovice
ul. uprkova. pronájem bytu s klimatizací a zaskl.
lodžií o cp cca 62 m2 ve 2. Np s výtahem. Byt je
vytápěn vlastním plynovým kotlem. součástí
pronájmu je i sklep. Volné ihned, klíče v RK!

2 350 000 kč

11 500 kč/měsíc

12 000 kč/měsíc

14 500 kč/měsíc

Byt 3+kk s balkonem na prodej, 76 m², Brno - Žebětín

Prodej nadstandardně řešeného bytu o velikosti 3+kk s prostorným balkonem v Brně v k.ú. Žebětín (Bystrc).
Slunný cihlový byt v osobním vlastnictví ve výborném stavu (rok kolaudace 2016) se nachází v klidné části Brna.
K bytu je možno přikoupit garáž, nacházející se v suterénu domu. Přímo u domu se také nachází soukromé dětské
hřiště pouze pro rezidenty bytového domu.

5 600 000 Kč

N/RSB/18820/21

G

G

Pronájem nezařízeného rodinného domu 4+kk se zahradou Brno - Židenice
Nezařízený rodinný dům 4+kk se zahradou v Brně - Židenicích. Rodinný dům se nachází poblíž Staré
osady, na ulici Rokycanova. Jedná se o lokalitu s veškerou občanskou vybaveností. V blízkosti se nachází
obchodní středisko Albert, zastávka MHD, zdravotní středisko, škola i školka.
21 500 Kč/měs.

N/RSB/18795/20

B

B

Apartmán 4+kk s terasou na prodej, 131 m², Brno - Bystrc

G

Novostavba 2+kk s gar. stáním, Brno-Zábrdovice

Byt 1+kk s parkovacím stáním, Brno-Zábrdovice

Slunný byt s balkonem 2+1, 67m², Brno - Kuřim

Pronájem novostavby bytu o velikosti 1+kk s balkonem
v progresivní části města, nacházejícího se v blízkosti
přímého centra Brna.

Pronájem nového nezařízeného bytu 2+kk
s garážovým stáním 4. NP v bytovém domě na ulici
Přadlácká.

Pronájem částečně zařízené novostavby bytu
o velikosti 1+kk s balkonem a parkovacím stáním na
ulici Spolková v Brně.

Velmi klidná lokalita s dobrou dostupností do centra
Brna. V bytě jsou parkety a dlažba, komora a zděný
sklep o velikosti 8 m².

9 000 Kč/měs.

N/RSB/18811/21

12 500 Kč/měs.

N/RSB/18803/21

prodej poZemkŮ,
ratíŠkovice, okr. brno - venkov

9 990 000 Kč

B

11 000 Kč/měs.

N/RSB/18812/21

13 500 Kč/měs.

pronájem bytu 3+1, brno - střed
ul. Veveří. pronájem krásného, cihlového
bytu o cp cca 114 m2 v 1. np. Výborná
lokalita. Volné od 1. 3. 2021, prohlídky jsou
možné již nyní.

celek pěti různých druhů pozemků,
které vedou za sebou, o cp 4.081 m2.
parcely jsou zapsány jako orná půda, les,
ovocný sad a ostatní plocha.

prodej rd 3+1, vrchoslavice, okr. prostějov
nabídka řadového, koncov. domu o cp 440 m2,
z toho zp 186 m2 a zahrada 254 m2. Výhodou Rd
je, že se nabízí nevybavený a nachází se v klidné
části obce. Volné ihned, klíče v RK!

prodej rd 4+1, chornice, okr. svitavy
nabídka rozsáhlé nemovitosti o cp 415 m2. Up
cca 370 m2. dům je po nedokon. rekonstrukci,
jeho nádvoří skýtá neomezené využití od
parkování po relaxaci. Volné ihned, klíče v RK!

17 500 kč/měsíc

69 kč/m2

730 000 kč

1 190 000 kč

G

G

prodej rd 2+1, velkÉ hostěrádky,
okr. břeclav
nabídka pěkného rod. domu o cp cca 269 m2.
2
Up cca 152 m . nemovitost se nachází v malebné
obci s krásnou přírodou. Volné ihned, klíče v RK!

prodej roZsáhlÉ nemovitosti,
orlovice, okr. vyškov
nabídka moc pěkného, velmi rozsáhlého domu
se zahradou o cp 875 m2, z toho Zp 244 m2
a zahrada 631 m2. dům je volný ihned, klíče v RK!

1 190 000 kč

3 190 000 kč

G

G

prodej nebytovÉho prostoru,
brno - vinohrady
nabídka prodeje komerčního prostoru s výlohou
o cp cca 60 m2, který se nachází v centru městs.
části Vinohrady. prohlídky možné dle dohody.

prodej nebytovÉho prostoru,
brno - vinohrady
nabídka prodeje komerčního prostoru
s výlohou o cp cca 120 m2, který by bylo možné
rozdělit na dva sam. prostory. Volné dohodou.

3 330 000 kč

6 670 000 kč

b

G

pronájem GaráŽovÉho stání,
brno - líŠeŇ
ul. sedláčkova. pronájem garážového
stání o cp cca 16 m2 o šířce cca 4 m.
Volné od 1. 3. 2021.

1 300 kč/měsíc
b
pronájem kanceláří, brno - Žabovřesky
ul. Minská. pronájem novostavby tří
krásných kanceláří s terasami o cp 122,80 m2,
nacházejících se ve zvýšeném přízemí. Volné
dohodou, prohlídky jsou možné již nyní.

Volejte zdarma 800 800 099

Jsme členy
významných asociací

G

33 kč/m2

Nadstandardně řešený apartmánový byt o velikosti 4+kk obklopený zelení, nacházející se v těsné blízkosti
Brněnské přehrady. K bytu přináleží možnost parkování na venkovním parkovacím stání s vjezdem na pozemek
přes závoru. V těsné blízkosti se nachází wellness hotel Rakovec.
N/RSB/18762/20

G

nabídka prodeje dvou parcel o výměře
4.388 m2 a 4.650 m2. Možno koupit jako
celek nebo i jednotlivě.

Byt 1+kk na pronájem, 33m², Brno - Zábrdovice

N/RSB/18742/20

prodej lesního poZemku,
rojetín, okr. brno - venkov

33 000 kč + 21 % dph/měsíc

pronájem GaráŽovÉho stání,
brno - Žabovřesky

ul. Minská. pronájem garážového stání
o cp cca 13 m2 o šířce cca 2,6 m. Volné
dohodou.

3 000 kč + 21 % dph/měsíc

hledáme

realitního maklÉře
Hledáme do našeho kolektivu kandidáta na pozici realitní
makléř/ka, od kterého požadujeme velmi dobré komunikační a organizační schopnosti, min. sŠ vzdělání, znalost
Ms ofﬁce a aJ (výhodou), přehled o realitním trhu (výhodou), Řp sk. B (aktivní řidič), reprezentativní vystupování, obchodní talent, spolehlivost, pečlivost, důslednost,
samostatnost, časovou ﬂexibilitu a proklientský přístup.
nabízíme stabilní, rozmanitou a kreativní práci v oblasti
realitního trhu, v prostředí zavedené společnosti s příjemným kolektivem, komplexní zázemí kanceláře s vlastním
know-how, provizní systém s ﬁnančním ohodnocením
vč. bonusů, pružnou pracovní dobu a týden dovolené navíc, ﬁremní vozidlo (možnost užívat i k soukromým účelům), služební iphone, pc/nB apod.

práce na hpp neBo žl, nástup dohodou!

v případě zájmu zašlete svůj životopis
na e-mail: m.mackova@credoreal.cz.

WWW.PATREAL.CZ

VAŠE RYZE ČESKÉ
REALITNÍ CENTRUM
OD ROKU 1994

@patreal.cz
VOLEJTE ZDARMA 800 400 237

JAK PRODAT RYCHLE A ZA NEJVYŠŠÍ CENU
NEMOVITOST V BRNĚ – KRÁLOVĚ POLI?

PŘED PRODEJEM
VAŠÍ NEMOVITOSTI
ZÍSKEJTE
OKAMŽITOU
FINANČNÍ
ZÁLOHU
Jaroslava WISZOVÁ

jednatelka společnosti, členka rady ARK ČR
---------------------------------

sídlo:
Riegrova 1, 612 00 Brno
tel: 541 245 579
mobil: 774 859 998

VYUŽIJTE NAŠI ROZSÁHLOU DATABÁZI PROVĚŘENÝCH KLIENTŮ S PŘIPRAVENÝM FINANCOVÁNÍM
více jak 25 let sídlíme
v městské části
Královo Pole a nikdo
nezná tuto lokalitu
lépe než my

až do výše 1 000 000 Kč
ve formě bezúročné půjčky

v králově poli jsme
prodali tisíce nemovitostí
a zrealizovali nespočet
dalších úspěšných realitních
transakcí

díky strategické poloze naší kanceláře
v této lokalitě a léty prověřeným realitním
službám máme nejširší databází klientů,
kteří poptávají nemovitosti právě
v králově poli

Společnost PATREAL s.r.o. funguje pro své klienty jako spolehlivý realitní partner trhu od roku 1994.
Realitní makléři společnosti se pravidelně vzdělávají a certiﬁkují. Díky svým letitým zkušenostem, dokonalé znalosti
trhu a tvrdé práci zajišťují rychlé a korektní obchody.

(+420) 608 764 164
j.wiszova@patreal.cz

Proč využít našich služeb?
Dita HOLASOVÁ

certiﬁkovaná realitní makléřka
---------------------------

(+420) 774 859 998
d.holasova@patreal.cz

Jaroslav ŠLEZINGR

certiﬁkovaný realitní makléř
---------------------------

(+420) 608 764 166
j.slezingr@patreal.cz

Petr SKOTÁK

certiﬁkovaný realitní makléř
---------------------------

(+420) 775 764 765
p.skotak@patreal.cz

Jiří ŠMÍDEK

certiﬁkovaný realitní makléř
---------------------------

(+420) 608 859 992
j.smidek@patreal.cz

Janette KLÍČNÍKOVÁ

certiﬁkovaná realitní makléřka
---------------------------

25 let

2 000

DeSÍtKY tiSÍc

10 mld. kč

zkušeností
v realitním oboru

aktuálně poptávajících
klientů ve vlastní databázi

zrealizovaných realitních
obchodů a kladných referencí

celkový ﬁnanční objem
prodaných nemovitostí

(+420) 608 645 164
j.klicnikova@patreal.cz

připravuJeme pro vás
PŘIPRAVUJEME K PRODEJI STAVEBNÍ PARCELY 25 km SEVEROZÁPADNĚ OD BRNA

Při prodeji nemovitostí dosahujeme maximálních cen v daném čase a hladce najdeme vhodného kupce i vám.
Na potřeby klientů reagujeme obratem a těžko by se hledala služba, kterou bychom neuměli nabídnout. Naše největší
síla je v perfektní znalosti lokality, ve které léta působíme, odbornosti a v neposlední řadě také férovém a lidském
přístupu. Jsme dlouholetým členem Asociace realitních kanceláří České republiky, přísně dodržujeme etický kodex
makléře a záleží nám na kultivaci realitního trhu. Kromě klasických služeb realitní kanceláře poskytujeme odborné
poradenství, zpracování tržních ocenění, správu nemovitostí, zálohy na kupní cenu nemovitosti formou bezúročných
půjček i rychlá a bezpečná řešení při exekuci nebo výkupu nemovitostí.

Připojte se k tisícům spokojených klientů

608 859 992

ProFeSionAlitA

Bezpečí a spolehlivosT

Máme dokonalou znalost trhu a nastavíme
správnou tržní cenu nemovitosti. Připravíme
perfektní prezentaci a oslovíme klienty z naší
rozsáhlé databáze.

Najdeme opravdové zájemce a kupujícím
pomůžeme s vyřízením úvěru. Postaráme se
o kompletní právní servis a bezpečnou úschovu
kupní ceny u advokáta.

kompleXní realiTní sluŽBy
Poskytujeme ucelené služby při prodeji bytu,
domu, pozemku, rekreačních i komerčních
objektů. Individuální přístup a vyřízení všech
potřebných formalit pro úřady a banky jsou
samozřejmostí.

inFo v rK

prodáme seriÓznĚ, rychle a BezpeČnĚ i vaši nemovitost

vsaĎte na 25 let tradice, proFesionalitu a právní Jistotu

VAŠE RYZE ČESKÉ REALITNÍ
CENTRUM OD ROKU 1994

MÉDIA

BRNO-KRÁLOVO POLE

SYROVICE

DŮM

OBSAH

novostavby

zpravodajství

luxusní nemovitosti

REALITNÍ KANCELÁŘE

kde nás najdete

HOSTĚRADICE

DŮM

realitní kanceláře

Realitní
kancelář REALSPEKTRUM
na 300 pečlivě
vybraných
a funkčních místech v Brně
i okolí a k vašemu odběru
Realitní kancelář PATREAL
zdarma
Realitní kancelář UNICAREAL

online verze ke stažení

Realitní agentura REALMIX
www.realitnimedia.cz
PENB

D

09279

Nájemní dům na rušné obchodní třídě v Králově Poli, po GO,
6 NP, UP 1000 m2, lux. restaurace, 10 park. míst, vjezd.

PENB

INFO V RK

608 764 166

e

PENB

09422

RD 4+1, přízemní, samostatně stojící, podsklepený, zahrada,
garáž, parkování, v dosahu Brna.

8 500 000 Kč

608 764 166

B

09392

RKM Development, BRNĚNSKÝ ZVONEC

zdarma poštou
do vaší schránky

Novostavba nadstandardního bungalovu k ﬁnálnímu
dokončení, 5+1 s prostorným vstupem, halou, šatnou,
technickou místností a garáží, oplocený pozemek CP 1186 m2.

Realitní kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC

napište nám:
produkce@realitnimedia.cz

7 500 000 Kč

775 764 765

Realitní kancelář REALITY MUZEJKA

PODOLÍ

DŮM

BOROVNÍK

DŮM

BRNO-STŘED

BYT

BRNO VINOHRADY

BYT

SPOJTE SE
S NÁMI
Luxusní
nemovitosti AMBIENTEN VIP
michaela@realitnimedia.cz
tel.: +420 770 135 640
ZPRAVODAJSTVÍ

PENB

g

RD se zahradou v klidné lokalitě na okraji obce
Podolí s velmi dobrým napojením na Brno
(2 km). Dům je řadový, nepodsklepený.

608 645 164

B

g

09163

Prostorný RD v obci Borovník, okr. Brno-venkov,
k rekonstrukci, hospodářské budovy, vjezd na
pozemek, CP 1734 m2, vl. studna, 40 km od Brna.

3 000 000 Kč

608 645 164

BRNO-SOBĚŠICE

DŮM

PENB

PENB

09420

09394

KOMERCE

Prodeji garáže v Brně-Zábrdovicích v blízkosti Voj. nem.
Vnitřní pl. garáže je 12,6 m² (d: 4,9 x š: 2,6 x v: 2,3 m), vjezd
garáže š: 2,2 x průjezdová v: 2 m. Šířka průjezdu 2,5 m.

7 800 000 Kč

350 000 Kč

608 859 992

BRNO-STARÉ BRNO

POZEMKY

PENB

OV 3+1 na ul. Mlýnská, cihla, CP 68 m , 3NP/4,
neprůchozí pokoje, šatna, dům po revitalizaci.

1 590 000 Kč

09320

608 645 164

D
2

608 859 992

5 150 000 Kč

D

OV 3+1 na ul. Vlčnovská, po kompletní
rekonstrukci, CP 72 m2, 2. NP/12, lodžie.

608 645 164

4 700 000 Kč

BRNO-ZÁBRDOVICE

GARÁŽ

2x RD, 6+kk, hrubá stavba, užitná plocha
165 m2, atraktivní lokalita Soběšice (u lesa),
CP pozemku 428 m2, garáž.

PENB

stavební pozemky a zahrady v Brně a okolí
RD a chalupy na jižní Moravě a Vysočině

g

09355

Prodej kompl. zaved. a vybav. relaxačního studia, CP
75 m2, výlohy do ulice, šatna, ﬁnská sauna, solná pára,
vířivka, 3x soc. zázemí, celý prostor zabez. alarmem.

608 764 166

Stavební pozemek v obci Bukovice, CP 3127 m2,
IS, 22 km od Brna.

5 900 000 Kč

WWW.PATREAL.CZ

608 859 992

990 Kč/m2

@patreal.cz
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Developerská společnost Trikaya

Projekty společnosti VL REALITY

Projekty společnosti IMOS DEVELOPMENT
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společnosti
KOMFORT
Developerské
projekty
společnosti
AC REAL

Developerské projekty společnosti REKO

Developerský projekt DOMY NEMOJANY

Developerský projekt TRIANGL

Developerské
projekty
společnosti KOMFORT
Projekty
společnosti
IMOS DEVELOPMENT
Realitní společnost GAUTE

Developerský projekt BYTY KAMENNÁ

Projekt VILY ŠVÉDSKÉ KŘÍŽE

Developerské
projekty
MIG
Projekt
REZIDENCE
ZLATÁspolečnosti
POLE
OC Slavkov, OC Kaštanová

Projekt
RODINNÉ
DOMY
JUNDROV
Bezpečné
investice
s SDK
reality

Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP

str.

byty všech velikostí v Brně a okolí
rodinné domy v Brně a okolí do 50 km,
i před rekonstrukcí

PENB

mimořádně
úsporná

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE S PŘIPRAVENÝM
FINANCOVÁNÍM HLEDAJÍ KE KOUPI:
garáže v Brně

BUKOVICE

energetický štítek budov

jiri.sebek@realitnimedia.cz
tel.: +420 602 555
967 společnosti VL REALITY
Projekty

ZPRAVODAJSTVÍ

608 764 164

18-19
VAŠE BRNĚNSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ
Volejte zdarma

800 100 455

18Daně
FINANČNÍ
ÚŘADY
ZAČÍNAJÍ
ZPRACOVÁVAT
ŽÁDOSTI
Na podání
přiznání
k dani
z nemovitosti
o vrácení
uhrazené
daně z nabytí
nemovitosti
dostali
poplatníci
letos
více času

Bayerova 40 | Brno 602 00

www.brnenskyzvonec.cz

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

Ing. Jiří Šebek | jiri.sebek@realitymorava.cz | tel.: 602 555 967

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

KOMERCE

Michaela Šebková | michaela@realitymorava.cz | tel.: 770 135 640
Vydává REALITNÍ MEDIA s.r.o.PERIODIKUM l MĚSÍČNÍK l NEPRODEJNÉ

VOLEJTE ZDARMA 800 400 237
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REALITNÍ
19. 10. - 16. 11. 2020

vyBíráme z naší aktuální naBídky nemovitostí

obsah

Vydání č. 1
25. 1. - 21. 2. 2021

www.realitnimedia.cz

sídlo:
Riegrova 1, 612 00 Brno
tel: 541 245 579
mobil: 774 859 998

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ

ÚSPORNÁ

A
B

l NÁKLAD 25 000 kusů

Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto periodika nesmí být kopírována ani jakýmkoliv způsobem
VYHOVUJÍCÍ
C
rozmnožována bez souhlasu vydavatele.

TIRÁŽ

Realitní magazín | Česká republika | Zdarma | Neprodejné
Čtyřtýdeník | Počet výtisků: 25 000 ks | www.realitymorava.cz

KDE NÁS NAJDETE

Spolehlivé marketingové služby napříč všemi médii www.chytramedia.cz
Aqauland Moravia | Grand hotel Brno
UniHobby | Boby centrum | IBC centrum
OC Královo Pole | OC Futurum | OC Perla
OC Kavkaz | OC Sﬁnx | OC Max | OC Javor
Palác Jalta | Palác Padowetz | M-palác

NEVYHOVUJÍCÍ

D
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realmix s.r.o.
sídlo: Bayerova 23, 602 00 Brno
tel.: +420 775 077 502
realmix@realmix.cz | www.realmix.cz

BYT 4+KK

BRNO - STŘED / ulice Grohova

BYT 4+1

BRNO - BOHUNICE / ul. Ukrajinská

POZEMEK

OTNICE / ulice Dědina

Prodej pěkného rovinatého pozemku s celk. výměrou
628 m2. Pozemek se nachází ve starší zástavbě obce,
v kom. inž. sítě (obecní kanalizace a vodovod, plyn, elekt.).

PENB

G

PENB

Prodej novostavby krásného půdního bytu s dispozicí 4+kk + terasa a prostorný sklep ve středu Brna. Jedná se
o nadstandardně řešený půdní byt s hezkou terasou a množstvím vestavěných úložných prostor. Podlahová plocha bytu
97,45 m2 + obytné galerie v pokojích 15,6 m2, terasa 8,37 m2 a prostorný zděný sklep 9,45 m2, tj. celkem 131 m2.

775 077 502
KANCELÁŘE

8 950 000 kč

BRNO - LÍŠEŇ / ulice Houbalova

775 077 502

G

Prodej bytu 4+1 s lodžií o CP 101 m2. Byt situován ve 4.NP/8
s výtahem. Všechny pokoje mají sam. vstupy. Jádro bytu
zděné, koupelna s vanou, WC sam. Dům po kompl. revitalizaci.

775 077 502
BYT 2+KK

DŮM

1 950 000 kč

PŘIBICE / Brno - venkov

G

BYTY

DŮM 5+KK

BRNO - PŘÍZŘENICE / ul. Moravanská

KANICE / Brno - venkov

Prodej bytu 2+kk (1+1) o CP 58 m2 vč. sklepní kóje + lodžie
3 m2, 4.NP/7. Byt po část. rekonstrukci. Klidná jednosměrná
ulice v blízkosti Lužáneckého parku. DB s převodem do OV.

775 077 502
DŮM

5 200 000 kč

OŘECHOV / ulice Svadilov

BytovÝ dŮm na sÝpce

PENB

PENB

3 350 000 kč

C

8 900 000 kč

C

PENB

Prodej novostavby RD s dispozicí 5+kk, terasou za domem, zahradou a 2x parkovacím stáním. CP pozemku 500 m2.
ZP domu 100 m2, UP domu cca 159 m2. Před každým domem 2x parkování. Velmi pěkné místo v obci, nově vzniklá
klidná a slepá ulice, kousek od lesa, za zahradou domu již jen pole a les.

775 077 502

8 450 000 kč

775 077 502
CHALUPA

PENB

775 077 502

775 077 502

Prodej pěkně osázeného pozemku v zahrádkářské osadě,
CP poz. je 665 m2. Celý den je pozemek krásně osluněný.
Rozměry (cca) pozemku jsou - šířka 10 m a délka 66 m.

1 150 000 kč

JIMRAMOV / okr. Žďár nad Sázavou

POZEMEK

STRACHOTÍN / okres Břeclav

Prodej pozemku o CP 1 195 m2. Platným územním
plánem určeno pro rodinnou rekreaci.

775 077 502
DŮM

990 kč/m2

RUPRECHTOV / okres Vyškov

BRNO - STŘED / ulice Sušilova

PENB

Prodej novostavby prostor určených k podnikání - kanceláře, CP 101 m2 se zázemím (kuchyňka s konferenčním /
prezentačním prostorem, zázemí vstupu, kancelář s oknem, kancelář/sklad bez okna, koupelna, samostatné WC,
úklidová komora) + 4x kryté parkovací stání přímo u vstupu do předmětných nebytových prostor.

BRNĚNSKÉ IVANOVICE / ul. Petlákova

6 490 000 kč

Prodej prostor. RD 3+1 a 1+kk s průjezdem, dílnou, dvorkem
a dalšími přístavky, pěkné umístění v klidné části obce. CP
poz. je 849 m2, ZP domu a nádvoří 449 m2, zahrada 400 m2.

PENB

POZEMEK

G

Prodej řad. RD 5+kk s garáží. Možnost realizace vícegen.
bydlení! Cihl. RD s mož. půdní vestavby. Za domem stodola,
v zahradě bazén. CP poz. 584 m2. ZP 324 m2, zahrada 260 m2.

775 077 502

7 500 000 kč

B

Jedinečný projekt bytového domu s orientací do pěkného
a klidného městského parku s možností pořízení
vlastní zahrady, a to přímo na pozemku navazujícím
na objekt. V objektu bude celkem 18 jednotek - 16x byt,
1x bezbariérový byt, 1x nebyt. prostor. Dále bude možné
pořídit sklep, parkovací stání. Zahájení stavby únor 2021,
plánovaná kolaudace jaro 2022.

775 077 502

od 3 300 000 kč

G

PENB

Prodej velké chalupy, sam. stojící dům se sedlovou střechou
v lokalitě Českomoravské vrchoviny. Zahrada 505 m2, celková
plocha pozemku 662 m2, užitná plocha domu cca 157 m2.

775 077 502

2 500 000 kč

G

Prodej budov a pozemků v centru obce. Velký dvoupodl.
RD s UP 180 m2, výrobně sklad. objekt UP 198 m2 a velká
garáž s montážní jámou, skladem a půdou. CP poz. 2352 m2.

775 077 502

3 990 000 kč
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SPOLEHLIVÉ
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30 let tradice a zkušeností
Palackého třída 121, 612 00 Brno,
www.rkmatras.cz, tel.: 777 119 898

nabídka bytŮ v centru brna

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY SE ZAHRÁDKAMI VE VILA DOMECH

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

PRODEJ luxusního bytu 2+1 o velikosti 75 m² v historické
části Brna na ulici Vachova.
Cena 5,5 mil. + provize RK.
Kontakt: Ing. Aneta Kormanová

725 073 580

aneta.kormanova@rkmatras.cz

PRONÁJEM 2+KK - kompletně vybavený byt na Josefské.
Volné od dubna.
16 500 Kč + 3 500 Kč služby
Veverská Bítýška, byty 2+kk a 3+kk s vlastní zahradou 250 m2. Parkování. Dokončení 9/2021.

Kontakt: Tereza Klimešová

777 119 875

tereza.klimesova@rkmatras.cz
od 2 800 000 Kč

777 119 898

PRONÁJEM 4+1 - byt po rekonstrukci 125 m² s balkónem
naJEVIŠOVKA
ulici Za/ divadlem.
Volné od března.BRNO CENTRUM
OKR. BŘECLAV
23 000 Kč + 4 000 Kč služby

Vachova

RD ROZDROJOVICE

Kontakt: Ing. Aneta Kormanová

725 073 580

aneta.kormanova@rkmatras.cz

PRONÁJEM 4+1 - prostorný byt po kompletní rekonstr. 150 m²
s balkónem na ulici Za divadlem. Volné od února.
28.000 Kč + 5.000 Kč služby

www.chytramedia.cz
byt Za Divadlem

Kontakt: Ing. Aneta Kormanová

Dům Za Divadlem

Vilka 6+2 s pozemkem v klidné části Rozdrojovic s pozemkem 1283 m2, určeno ke kompletní
rekonstrukci.

725 073 580

Hledáte luxusní rodinné sídlo nebo odpočinkový
dům na klidném a útulném místě jižní Moravy?

pronájmy v brně
a okolí
Informace v RK
725 073 580

777 119 898

6 400 000 Kč

aneta.kormanova@rkmatras.cz

Nabízíme přenechání zavedené restaurace s diskotékou v centru Brna v perfektním stavu. Cp. 380 m2.

Osobní kontakt: 777 119 875
Informace v RK
725 073
580
E-mail:
tereza.klimesova@rkmatras.cz

POPTÁVKY NEMOVITOSTÍ
2+KK - pěkný byt na ulici Gajdošova.
Volné od května.
11 000 Kč + 2 500 Kč služby

4+1 - byt s neprůchozími pokoji a novou
kuchyňskou linkou v Líšni, Josefy Faimonové.
Volný ihned.
13 500 Kč + 5 500 Kč služby

Kontakt: Tereza Klimešová
Ing.
Tomáš
Matras
777 119 875
tereza.klimesova@rkmatras.cz

Kontakt: Ing. Aneta Kormanová
725 073 580
aneta.kormanova@rkmatras.cz

Více jak 20 let v oboru,
specializace na luxusní nemovitosti a práci pro VIP klientelu.

Tereza Klimešová

Specializuje se na oblast bydlení,
zejména na pronájmy a prodeje bytů vč. prodejů
a pronájmu developerských projektů.

Osobní kontakt: 725 073 580
E-mail: aneta.kormanova@rkmatras.cz

tel.: +420 777 119 898

Ing. Aneta Kormanová
vystudovala realitní inženýrství

na Ústavu soudního Inženýrství v Brně.
2+KK - podkrovní byt v rodinném
NEBYTOVÉ PROSTORY S GALERIÍ v přízemí
domě veobchodní
Vranověprostory
u Brna. Volný
ihned,
ulici Svatopluka
Čecha, tradicí, alternativně můžou být i kanceláře.
Hledáme
pro sídlo
firmy Matrasbytového
& Matras,domu
jsmenaspolečnost
s dlouholetou
Osobní kontakt: 777 119 898
2
neplatíte
provizi
velikost
102
m².
Volný
ihned.
Přízemí, velikost od 70 do 135 m .
E-mail: tomas.matras@rkmatras.cz
10 000 Kčlékaře
+ 3 500
Kč služby
15v000
+ 3s 000
Kč služby
Pro vojenského
hledáme
chalupu v dobrém stavu
okolíKč
Brna
dojezdovou
vzdáleností do 1 hodiny. Rychle jednání cena do 3.6 mil. Kč

Ing.rychlé
Tomášjednání
Matras
Aneta Kormanová
Kontakt:
Aneta Kormanová
HledámeKontakt:
pro 16Ing.
stavebních
firem, vhodné domy k přestavbě
neboIng.
pozemky
k výstavbě malých bytových domů. Velmi
Více jak 20 let v oboru. Specializace na
725 073 580
aneta.kormanova@rkmatras.cz
725 073 580
aneta.kormanova@rkmatras.cz
luxusní nemovitosti a práci pro VIP klientelu.
a hotovost připravena.

neveřejnÉ
Tereza
Klimešová
nabídky

tel.: +420 777 119 875

vip
poptávky
Ing. Aneta
Kormanová tel.: +420 725 073 580

Majitel renomované advokátní
kanceláře
Lékař brněnské ortopedie, hledá
Vystudovaná
realitní inženýrka,
hledá vícebytovou viluspecializace
v Masarykově
chalupou
nebo
RDbydlení.
vhodný
na vyhledáváníkrásnou
nemovitostí
a oblast
rezid.
čtvrti nebo Černých polích.
pro rekreaci do 1 hodiny od Brna.
Prodej luxusní vily
vilybytu
v Masarykově
Pro advokátku
a projektanta
hledám Prodej
pronájem
3kk s balkónem, parkování
Pro čtyřčlenou
rodinu hledáme pěkný rodinný dům
5+1Kč
v lokalitě Brno
Do
30 mil. Kč
Doalespoň
4,5 mil.
v Řečkovicích
dispozice
5+1,
čtvrti
2x000
byt.
Možno
i jako
výhodou.
Královo
Pole,
Ponava
Cena
do
20
Kč
vč. energií
sever, Brno-venkov. Cena do 9 mil. Kč.
garáž, bazén.
firmy.
Pro majitele autobazaru hledám ke koupi bytsídlo
2kk, 2+1
s balkónem, k reko/po Majitel strojírenského
Pro lékárnicikoncernu,
hledáme ke
koupi byt poHledáme
rekonstrukci
1+kk az20
2+1bytů
v lokalitě
hledá
pronájem
v BrněBrno
pro
Cena: 15.3 mil. Kč
reko. Staré Brno, Žabovřesky, Královo PoleCena:
Cena: info
do 3 700
000 Kč
Královo Pole,
Židenice
a okolí. Cena do
4 mil. Kč.zaměstnanců, 3+1 zařízené.
ČD nebo ubytovnu,
případně
vícebytový
ubytování
v RK
+ provize
dům pro ubytování
svých pracovnici
zaměstnanců.
Pro obchodního
zástupce hledám ke koupi byt min. 80 m2, 2+1,3+1, balkon,
Pro vědeckou
hledáme byt s neprůchozími
až 4+1, po
Do 19-20pokoji
0002+1
Kč/měs.
I horší stav.reko,
Možná
i pronájem.
Řeckovice, Medlánky, Královo Pole a blízké okolí Cena: do 5 000 000 Kč
do 6koupě
mil. Kč,
Brno.
včetně energií.
Ing. Tomáš Matras
777 119 898
tomas.matras@rkmatras.cz
Ing. Tomáš Matras
777 119 898
tomas.matras@rkmatras.cz
Více jak 10 let v oboru,
specializace na prodej a pronájem bytů a RD.

14

realitnimedia.cz

realitnimedia.cz

15

rK Agil
sídlo: Koliště 55, 602 00 Brno
tel.: +420 545 215 184, gsm: +420 736 646 769
mpesak@rkagil.cz | www.rkagil.cz

BYT 1+1

PENB

KOMÁROV / Komárovská

KOMERČNÍ POZEMEK

DOLNÍ HERŠPICE

F

PENB

Prodej kompletně zrekonstruovaného cihlového bytu
1+1 s vlastním topením a el. bojlerem na ohřev teplé
vody. Tento pěkný byt o vel. 36 m2 se nachází v 1. patře
4patrového domu. Ihned VOLNÝ.

736 646 769
BYT 2+KK

BYT 1+KK

3 100 000 kč

ŠLAPANICE / Brněnská pole

Prodej pozemku pro komerční využití - průmyslovou
výstavbu v žádané lokalitě při ulici Vídeňská. Velkou
výhodou je nedaleký sjezd z dálnice D1. CP 8 102 m2.

736 646 769
BYT 3+1

1 450 kč/m2

VINOHRADY / Bzenecká

LÍŠEŇ / Konrádova

G

Pronájem zařízeného, kompletně zrekonstruovaného
bytu 1+kk se sklepem. Byt je velmi pěkný a komfortní,
nachází se ve 4. patře 7patrového domu. CP 32 m2.
Byt je ihned VOLNÝ.

736 646 769
BYT 3+KK

9 000 kč/měsíc

BLANSKO / Hybešova

reality v Bystrci s.r.o.
kancelář: Říčanská 13, Brno - Bystrc
tel.: +420 604 254 913 | e-mail: sevcikova@bystrc.com
facebook.com/rksevcikova | www.realityvbystrci.com

PENB

B

PENB

Pronájem nezařízené novostavby cihlového bytu 2+kk
s lodžií, vlastním plynovým kotlem s ohřevem teplé
vody a krytým parkovacím stáním. Patro 2. /5 s výtahem.
CP 51 m2. Byt je VOLNÝ.

736 646 769
OBCH. PROS.

12 500 kč/měsíc

ŠLAPANICE, Masakykovo. nám / Palackého

C

PENB

Pronájem částečně zařízeného, panelového bytu 3+1 se
samostatnými vstupy do pokojů, s klimatizací, balkónem,
kočárkárnou přímo na patře a sklepem. CP 78 m2.
Patro 8. /11.

736 646 769
OBCHODNÍ PROSTORY

13 000 kč/měsíc
ŠLAPANICE, Brněnská

BYT 1+KK

C

BRNO-ZÁBRDOVICE

736 646 769

PENB

Pronájem zajímavého obchodního prostoru v přízemí
domu s vlastním vstupem a velkými výlohami do ulice.
Prostor má cca 50 m2 a je ihned VOLNÝ.

736 646 769

10 000 kč/měsíc

G

KOMER. BUDOVA

PENB

Pronájem restauračního - komerčního prostoru
o CP 160 m2 nacházejícího se na hlavní ulici, po které
jezdí trolejbus č. 31. Prostory mají vlastní plynový kotel
a měřáky energií. Ihned VOLNÉ.

736 646 769

15 000 kč/měsíc

BRNO-BYSTRC

15 000 kč/měsíc
VYŠKOV, Nádražní / Kostelní

PENB

C

PENB

Prodej bytu v OV 1+kk, ul. Tkalcovská. CP 31 m2 + sklep. 1. p.
s výtahem. KL na míru vč. spotřebičů. Koupelna se sprch. koutem,
vest. skříně. Blízko centrum, obchody. Pro bydlení i investici.

RD 5+1

G

BYT 2+1

BRNO-LESNÁ

Pronájem pěkného a prostorného cihlového, kompletně
zrekonstruovaného, zařízeného bytu 3+kk s balkónem,
park. stáním a sklepem. Patro 5. /5 s výtahem. CP 90 m2.
Byt je VOLNÝ.

604 254 913

PENB

BYT 3+1

BLATNIČKA / okr. Hodonín

PENB

5 000 000 kč

604 254 913
RD 5+KK

C

Pronájem bytu 2+1 ul. Teyschlova. CP 62 m2. 2./8 p. Výtah, lodžie,
sklep. Zařízený, po pěkných úpravách. Koupelna s vanou, WC,
KL vč. spotř. Vhodné pro pár, rodinu, pes nevadí. Volný od 1. 4.

604 254 913

13 000 kč + energie

BLATNIČKA / okr. Hodonín

Pro více klientů
hledáme ByT 1+1 - 2+1

G

JEDINEČNÁ NABÍDKA. Pronájem rohové komerční
budovy v centru města. Jedná se o patrovou, částečně
podsklepenou budovu o ZP 180 m2 a UP cca 150 m2.
Prostory jsou VOLNÉ.

736 646 769

2 950 000 kč

C

Prodej bytu v OV 3+1, ul. Ježkova. CP 74 m2 + lodžie. 1./8 p.
Dům i byt po rekonstrukci. Pl. okna, nová KL, podlahy,
koupelna, WC. Kompletní občanská vybavenost v místě.

16 000 kč/měsíc

PENB

D

PENB

Prodej rod. domu 5+1 + dvojgaráž, sklepy, půda, další místnosti.
CP 939 m2, ZP 421 m2. Dvorek, zahrada. Rekon. 2006. Všechny IS,
pl. okna. 2x koupelna, 2x WC, kuch. s vestavěnými spotřebiči.

604 254 913

3 500 000 kč

v Brně-Bystrci.

B

Prodej RD 5+kk + garáž. CP 931 m . ZP 105 m . Patrový prostorný dům. Kolaudace 2019, 2x koup., 2x WC, krb, kuch. linka
na míru vč. spotř. Klidná lokalita, vinařská obec. Blízko SR.
2

604 254 913

2

info v rK

Děkujeme za nabídku

Kontakt: 604 254 913
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reality muzeJka s.r.o.
sídlo: Moravské nám. 15, 602 00 Brno
tel.: +420 604 232 218
brno@realitymuzejka.cz | www.realitymuzejka.cz

PRONÁJEM

PENB

BRNO

PRONÁJEM

c

PENB

Pronájem část. zař. bytu 1+kk s balkónem, ulice Voroněžská,
Žabovřesky. Vhodné max. pro 2 osoby, 4. p. s výtahem. Vyb.
kuchyně, pračka. Volné ihned. Zálohy na en. 2000 Kč/měs.

10 000 kč/měsíc

604 232 218

hledáme

BRNO

PRONÁJEM

G

PENB

Pronájem kanceláře v 1. p. objektu nedaleko Staré osady.
Kancelář o výměře 13,2 m2 (3m x 4,4m) je nezař., nově vymalovaná, na podl. koberec. Cena vč. platby za en. Volné ihned.

604 232 218

2 900 kč/měsíc

hledáme

ke koupi dům v Babicích
nad Svitavou a okolí.

ke koupi byt 2+1
nebo 3+kk v Kuřimi.

t: 604 232 218

t: 604 232 218

na trhu nemovitostí.

Nákup, prodej, pronájem, ﬁnancování
Člen realitní komory ČR

BRNO

e

Pronájem kancelářské jednotky ve zrekon. secesním domě na ul.
Hilleho. Jedn. tvoří tři sam. kanceláře (25 m2, 33 m2 a 26 m2), vstupní
chodba (13 m2) a malý sklad (3 m2). Na patře k disp. kuch. a WC.

604 232 218

21 276 kč/měsíc

hledáme
ke koupi komfortní
chatu/chalupu, nejlépe západně
či severně od Brna.

t: 604 232 218

lederer reality s.r.o. | založeno 2004
sídlo: náměstí Republiky 797/19, 614 00 Brno
tel.: +420 602 737 222
rk@rklederer.cz | www.rklederer.cz
RD/BD BRNO, OBŘANSKÁ

Váš partner

Nové ONLINE SLUŽBY nejen pro vaše podnikání
e-nájemník

Ověřený nájemník s garancí platby

BRNO - MĚSTO

e-nájemník
PENB

e-kancl

Vaše sídlo ﬁrmy v centru Brna

G

RD v klidné lokalitě v Brně – Maloměřicích, na ulici Obřanská 153. Jedná se o bývalou restauraci s bytem, která je určena k demolici a přestavbě. Na předmětnou nemovitost byla
zpracována studie na výstavbu bytového domu o 8 bytových jednotkách a jednom kancelářském prostoru. Parkování bude zajištěno na vlastním pozemku, Celková výměra pozemku:
1325 m2.

11 000 000 kč

602 737 222
OV 5+KK

e-kancl

e-sekretariát

Profesionální online asistentka

BRNO, KOHOUTOVICE

e-sekretariát
PENB

C

Prostorný byt o CP 146 m a obytné ploše 130 m s překrásným výhledem na město Brno. Byt je v osobním vlastnictví o velikosti 5+kk a je umístěn v 2. patře cihlové domu na ulici
Libušina třída, Brno Kohoutovice. Dům i byt byly kolaudovány před 10 lety a na jejich výstavbu byly použity nadstandardní materiály. Byt má neprůchozí pokoje, dvě koupelny,
dva balkony, garážové stání a dvě sklepní kóje. Přístup do domu i bytu je bezbariérový. K bytu lze dokoupit druhé garážové stání.
2

777 554 043

2

11 700 000 kč

Rooseveltova 584/9
602 00 Brno-město

+420 777 807 101
reality@ravantino.cz

www.ravantinoreality.cz
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VAŠI SPECIALISTÉ NA PRODEJ/PRONÁJEM
LUXUSNÍCH REZIDENČNÍCH A INVESTIČNÍCH
KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

BYDLENÍ V REZIDENCÍCH MIMO
MĚSTO SE STÁVÁ NOVÝM TRENDEM
Stejně jako v jiných zemích i u nás v rámci České republiky pozorujeme zvýšený zájem o stěhování z města
na venkov. V souvislosti s pandemií dochází ke změně životního stylu mnoha lidí. Dočasně nelze využívat běžných
výhod života ve městě, jak jsme byli zvyklí. Restrikce tedy uzavírají jednotlivce i rodiny do jejich domovů, a tím
pádem se zvedá poptávka po komfortním a zároveň rodinném bydlení. AMBIENTEN VIP zaznamenalo zvýšenou
poptávku po nemovitostech rezidenčního charakteru v Brně i jeho okolí. Již počátek roku 2021 potvrdil tento trend
a poptávka stále roste. Pokud tedy i vy disponujete obdobnými nemovitostmi, a to pozemky, venkovskými sídly,
rezidencemi umožňujícími rodinné bydlení či kombinace bydlení s podnikáním, obraťte se s důvěrou na nás. Máme
pro vás připravené zájemce o koupi, kteří tento typ nemovitostí u nás poptávají a z větší části disponují hotovostí
a jsou připraveni ihned koupit.

Ing. Monika Russeggerová
VILA BRNO JUNDROV

+420 602 791 990

Prodej samostatně stojící rodinné vily o dispozici 6+1 v lukrativní lokalitě Brno-Jundrov s dvojgaráží, bazénem, fitness zónou,
vinným sklepem a okrasnou zahradou. Nemovitost je umístěna v absolutním soukromí na kopci s krásnými výhledy na Brno. UP 510 m2.
Plocha pozemku 1 004 m2. PENB: D.

Info v RK

LUXUSNÍ ROUBENKA
S VÝHLEDY A VLASTNÍM LESEM

ILUSTRAČNÍ FOTO

Tato luxusní a idylická roubenka uspokojí svým provedením
a umístěním i nejnáročnější klienty. Stojí na rozsáhlém pozemku
o výměře téměř 40 tis. m2 a je situována na kopci s výhledem
do údolí. Nabízí vám naprosté soukromí. Z jedné strany je ohraničena vlastním lesem a z druhé je otevřena do krajiny. Pohled
z pozemku i domu nabízí impozantní panoramatické výhledy do
krajiny i na jezírko s vodopádem. A to nejlepší vás čeká uvnitř.
Nechybí krb ani domácí kino. Dojezd do Brna je 30 minut.

UNIKÁTNÍ VENKOVSKÁ
USEDLOST
Tato stavebně unikátní vila se nachází v obci Kuřimské Jestřabí
v absolutním soukromí a mimo okolní zástavbu. Na oploceném
pozemku o rozměru 9 699 m2 se vedle samotné honosné vily
nachází také altán s vlastní kuchyní, krbem, udírnou a žulovou
deskou na přípravu jídla. Je zde také kulečník, sklípek, vířivka
i garáž pro 6 aut s možností parkování dalších 10 vozů na pozemku. Celá vila byla vystavěna z kvalitních materiálů a je dispozičně
promyšlena do posledního detailu. Dojezd do Brna je 25 minut.

EXKLUZIVNÍ STAVEBNÍ
POZEMEK

RD DRNOVICE

Prodej krásného rodinného domu. Okrasná zahrada, sauna,
výřivka, použity nadstandardní materiály, v domě a zahradě
je absolutní soukromí. UP 196 m2, CP 396 m2, PENB: G.

6 990 000 + provize RK

BYT/KANCELÁŘ AZ TOWER

Prodej luxusních prostor v 27. patře AZ TOWER. Prostory
je možné využít jako prostorný a prosvětlený byt, případně
na zřízení obchodního sídla firmy v nejvyšší budově
České republiky. UP 240 m2. PENB: B.

Info v RK

RD BRNO BOHUNICE

Prodej rodinného domu v lukrativní ctvrti Brno - Bohunice
o dispozici 6+kk s bazénem, okrasnou zahradou, terasou
a parkováním až pro 4 vozy na vlastním pozemku. UP 234 m2,
CP 900 m2, PENB: C.

14 900 000 Kč + provize RK

BYT BRNO – PROJEKT ZLATÉ LUŽÁNKY

Prostorný podkrovní byt ve 4. a 5. NP s výtahem o dispozici
6+kk, 2x koupelna, 2x samostatná toaleta, 3x šatna, sklep,
nádherná terasa 53 m2 s výhledy na Brno. UP 276 m2.

Info v RK

VILA MOSTKOVICE

Prodej rodinné vily o disp. 5+kk zasazené do okrasné zahrady
v naprostém soukromí. Dvojgaráž, terasa s bazénem, letní
altán s kuchyní a rybnícek. UP 600 m2, CP 1.390 m2, PENB: G.

13 500 000 Kč + provize RK

BYT BRNO – ČERNÁ POLE

Prodej nadstandardního mezonetového bytu 5+kk
s panoramatickými výhledy na město Brno. 3x koupelna,
2x terasa, 2x balkon. Byt je možné využívat jak pro účely
bydlení, tak i jako sídlo firmy. UP 381 m2, PENB: C.

19.500.000 + provize RK

Tento exkluzivní stavební pozemek se nachází na krásném, slunném místě v Tišnovské Nové Vsi. Celková výměra činí 25 442 m2.
Nachází se v těsné blízkosti lesů a vzhledem ke své unikátní poloze nabízí nádherný výhled na město Tišnov. Již vydané stavební povolení nabízí multifunkční využití např. pro stavbu luxusního
rodinného bydlení, ale je také vhodný pro spojení bydlení a podnikání (penzion, chov koní, občerstvení, pořádání akcí). Na pozemku je vlastní studna a pozemek má přípojku elektřiny.
HOTEL VRANOV NAD DYJÍ

Pokud vás naše nabídka zaujala

zavolejte na číslo 602 791 990 pro více informací.
www.ambienten.cz

Mobil: +420 733 525 123

Tel.: +420 800 888 979

Prodej zámeckého hotelu v malebném údolí řeky Dyje
ve Vranově nad Dyjí. Kapacita ubytování 23 pokojů
a 2 apartmány. Součástí hotelu je restaurace a společenský
sál pro 120 sob. UP 1500 m2. PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – MĚSTO

Pronájem novostavby jedinečného bytu o disp. 3+kk s terasou
a garážovým stáním pro dvě vozidla. Možnost okamžitého
pronájmu. UP 108 m2, PENB: A.

45 000 Kč + 5 000 Kč energie + prov. RK

E-mail: info@ambienten.cz

BYT BRNO – ČERNOVICE

Pronájem nadstandardně vybaveného bytu 3+kk s prostornou
terasou a výhledem, 2x parkovací stání, sauna, sklep.
UP 100 m2, terasa 70 m2, PENB: G.

32 000 Kč + energie + provize RK

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

zpravodajství
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Na podání přiznání k dani
z nemovitosti dostali
poplatníci letos více času

Pořídili jste si v loňském roce
nemovitost? Pak nezapomeňte
podat přiznání k dani
z nemovitých věcí pro rok
2021. Povinnost se týká i těch,
kteří vlastní nemovitost déle,
ale v loňském roce došlo u jejich
již přiznané nemovitosti ke
změně okolností pro přiznání
daně. Běžná lhůta pro podání
daně z nemovitých věcí je
31. ledna, ale letos je bez sankcí
posunuta až do 1. dubna 2021
Koho se povinnost podat
přiznání k dani týká
Všech, kteří se v roce 2020 stali nebo
přestali být majiteli jakékoliv nemovitosti.
Může jít o rodinný dům, byt, pozemek,
objekt k rekreaci, ale i garáž, objekt
k podnikatelské činnosti nebo jiný
nebytový prostor. Nejčastěji jde o případy,
kde dochází ke změně vlastníka z důvodu
koupě, dědění, darování, nebo vypořádání
spoluvlastnictví. Povinnosti podat daňové
přiznání se nevyhnou ani někteří majitelé

již dříve přiznaných nemovitostí. Důvodem
pro jejich podání přiznání k dani je změna
samotné nemovitosti, pokud má taková
změna určující vliv na výši daně. Může jít
o změnu druhu nebo výměry pozemku,
změnu užívání stavby, nástavbu o další
podlaží nebo změnu půdorysu stavby
vzniklé například její přístavbou.
Daňové přiznání nepodává pouze ten
poplatník, který jej podal již v předchozích
letech a u jeho nemovitosti nedošlo k žádné
výrazné změně, která by byla rozhodná
pro samotný výpočet daně.

Jak a kam podat daňové přiznání
k dani z nemovitosti
Přiznání k dani z nemovitosti se podává
vždy finančnímu úřadu v kraji, kde se
nemovitost nachází. V případě, že vlastníte
více nemovitostí v různých krajích,
je nutné podat daňové přiznání každému
finančnímu úřadu podle příslušného kraje.
Samotná finanční správa poplatníkům
doporučuje, aby s ohledem na současnou
epidemiologickou situaci podávali daňové
přiznání elektronicky. Prostřednictvím
aplikace a portálu www.daneelektronicky.cz
můžete daňové přiznání nejen elektronicky
vyplnit, ale také odeslat příslušnému
finančnímu úřadu. Standardní tiskopisy
ke stažení daňových přiznání včetně

Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

pokynů a informací k vyplnění naleznete
také na www.financnisprava.cz. Lhůta
pro podání daňového přiznání je letos
prodloužena na termín do 1. dubna.
Pokud přiznání k dani nepodáte včas,
má finanční správa pravomoc udělit pokutu.

Termín pro splatnost daně
z nemovitých věcí
Stejně jako je nutné podat přiznání k dani
z nemovitosti na daný rok předem, tak i pro
samotnou platbu daně z nemovitých
věcí na rok 2021 platí povinnost úhrady
nejpozději do 31. května 2021.
Pokud výše daně z nemovitosti přesáhne
částku 5 000 Kč, je ji možné rozložit
do dvou stejných splátek, a to první
splátku k termínu 31. května 2021 a druhou
splátku nejpozději k 30. listopadu 2021.
Výjimkou jsou pouze poplatníci provozující
zemědělskou činnost nebo chov ryb.
Ti mají pro splátkovou platbu daně posunuté
termíny na 31. srpna a 30. listopadu.

Kolik na dani z nemovitosti
zaplatíte
Pokud jste správně a včas podali přiznání
k dani nemovitosti, o výši daně vás bude
informovat finanční správa. A to formou
zaslané složenky, emailem nebo
prostřednictvím vaší datové schránky.
Informace o výši částky pro uhrazení daně
z nemovitosti rozesílá finančním správa
svým poplatníků každoročně nejpozději
do 25. května. Samotnou daň pak můžete
uhradit bankovním převodem z vašeho
účtu, prostřednictvím zaslané složenky
nebo prostřednictvím SIPO.
V případě pozdního zaplacení daně hrozí
poplatníkovi sankce.
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Průkaz energetické
náročnosti budovy součástí
každé nabídky

Z jedné koruny

rovný milion
I na jedné koruně záleží. Právě na této myšlence
stojí projekt Jedna se počítá, zaštítěný dobročinnou
organizací Dnes pomáhám.

V každém inzerátu,
který nabízí k prodeji
nemovitost, by měla být
uvedena energetická
náročnost stavby.
Ta se dokladuje průkazem
energetické náročnosti
budovy, který řadí nemovitosti
do kategorií A – G.
Nelze již prodat či pronajmout dům, aniž by
měl vlastník zpracovaný průkaz energetické
náročnosti budovy. Ten je také povinen
předložit kupujícímu nebo nájemci.
Průkaz nebo ověřená kopie také musí být
součástí smlouvy o převodu nemovitosti.
Pokud není průkaz zpracován, musí být
uvedena nejhorší energetická třída G.

Jak průkaz vzniká a co obsahuje
Průkaz energetické náročnosti budovy
udává, kolik energie spotřebuje budova
při běžném provozu. Hodnotí konkrétní
nemovitost v porovnání s referenční
budovou. To je budova stejné velikosti,
tvaru a užívání, která má stejný způsob
vytápění jako budova hodnocená.

mimořádně
úsporná

Energetický
štítek budov

A

úsporná

vyhovující

B
C

nevyhovující

nehospodárná

D
E

velmi nehospodárná

mimořádně nehospodárná

Ale přitom má definované vlastnosti
– úroveň tepelné izolace konstrukcí,
vlastnosti oken, účinnosti zdrojů energie
atd.
Hodnotí se spotřeba veškerých energií
v budově: těch potřebných k topení, ohřevu
teplé vody, větrání, chlazení, klimatizaci
nebo osvětlení. Nezapočítávají se domácí
spotřebiče.
Při následném porovnání musí být
hodnocená budova alespoň tak energeticky
úsporná jako budova referenční, nebo ještě
úspornější. Pokud bude stejně úsporná,
bude zařazena do kategorie C, pokud bude
energeticky úspornější než referenční
budova, bude zařazena do kategorie B,
nebo dokonce do kategorie A (mimořádně
úsporná budova). Kategorie D až H jsou
nevyhovující, až mimořádně nehospodárné.
U kategorií E, F a G je třeba počítat s většími
náklady na vytápění.

Pro koho je energetický průkaz
povinný

F
G

Podle platné novely zákona o hospodaření
energií z roku 2015 musí mít energetický
průkaz každý nový dům nebo byt.
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Kdyby každý z nás věnoval jednu korunu,
tak celých deset milionů korun by mohlo
posloužit hendikepovaným či nemocným
dětem z Brněnska. To je totiž cílem tohoto
projektu.
V březnu 2020 byla proto spuštěna první
výzva: počítejte své ušlé nebo uběhnuté
kilometry a převeďte je na koruny
transparentního účtu veřejné sbírky.
A přestože to nebylo ihned vysněných
deset milionů, tak krásný jeden milion
mohlo Dnes pomáhám věnovat potřebným
dětem už po prvním roce od spuštění
projektu.

Pro starší nemovitosti je povinnost
průkaz zpracovat, pokud se dům prodává
(nevztahuje se na domy postavené před
r. 1947, které neprošly větší rekonstrukcí
obálky budovy), výrazně rekonstruuje
(v rozsahu větším než 25 % celkové plochy
obálky budovy) nebo hodlá pronajímat.

Dokumentace potřebná pro
získání průkazu
U nové stavby stačí projektová
dokumentace v rozsahu stavebního
povolení. U starších budov je třeba mít
k dispozici také průvodní zprávu projektové
dokumentace, plán situace stavby
a technickou zprávu. Jde především
o údaje o skladbě stěn, podlah, stropních
a střešních konstrukci, typy oken a dveří,
popis způsobu vytápění a ohřevu TUV
a popis vzduchotechnického zařízení.
Jestliže dokumentaci není možné doložit,
což se zvláště u starých domů stává,
je třeba nechat vše zaměřit a zpracovat
dokumentaci, podle níž pak bude průkaz
energetické náročnosti budovy vystaven.

Zdroj: redakce

Jarní výzvy „Jedna se počítá“ se účastnila také
FOOD THERAPY BY DENISA.

Stalo se tak díky částkám v rozmezí od
jedné koruny do sto tisíc, které pomahači
zaslali, a udělali tak radost dětem, ke kterým
osud nebyl zcela příznivý.
Dan, Verča, Kubík, Šíma, Pavlík, Honzík
a Martin. To jsou ony, děti, které spojuje
nejen jejich brněnský původ, ale i fakt, že
léčby jejich nemocí jsou nákladné a české
zdravotní pojišťovny je nehradí v plném
rozsahu. Zároveň potřebují množství
dalšího vybavení, které jim zlepší kvalitu
jejich životů. A proto byla z prvního

www.jednasepocita.cz
www.dnespomaham.cz

milionu uhrazena například rekonstrukce
bezbariérové koupelny, schodišťová plošina
nebo tolik potřebné rehabilitace. Darované
finance Dnes pomáhám přerozděluje
dětem ve výši sta procent, což kvitují jak
dárci, tak i rodiny.

Běhání, prodané nemovitosti
a zodpovědné podniky
Počítání uběhnutých nebo ušlých kilometrů
ovšem nebyla jediná výzva: brněnští
florbalisti převedli množství střelených
gólů v rámci červnového turnaje na celé
třicetikoruny, vysokoškolská studentka
přispěla zase částkou odpovídající
přečteným stránkám skript i knih
a množství vzorných pekařinek se rozhodlo
podpořit vánoční výzvu, tedy zaslat sumu
podle toho, kolik druhů vánočního cukroví
napekly.
Bez koho by se však sen o prvním milionu
nikdy nestal skutečností, jsou zodpovědné
podniky. Takové, kterým není osud dětí
lhostejný, a které se i přes složitou dobu
rozhodly přispět. Nálepkou zodpovědného
podniku tak označuje organizace všechny
podniky, které přispívají alespoň jednou
korunou z každého prodaného pokrmu,
vyčištěného kancelářského prostoru,
prodané nemovitosti nebo jakýmkoliv jiným
způsobem odpovídajícím jejich podnikání.
Na oplátku pak podniky získají nejen
certifikát vzácnosti, ale především dobrý
pocit ze sociální zodpovědnosti, kterou
projevily.

Ze sbírky „Jedna se počítá“ byla pořízena například
schodišťová plošina pro Danečka.

Dále je to třeba plnění vánočních přání
dětem i seniorům, zprostředkování
benefičních lekcí jógy i dobročinných běhů.
Stačí si vybrat a začít pomáhat.
Protože nikoliv získat peníze od lidí, ale
najít cestu k pomoci a zařadit ji do běžného
života každého zdravého člověka.
To je cílem Dnes pomáhám.

Nejen Jedna se počítá
Rozrůstající se tým osmi žen v Dnes
pomáhám je však schopný ušít pomoc na
míru komukoliv, a to jak dětem, seniorům,
tak zvířatům.
Pro koho by tedy nebylo počítání korun,
tomu organizace nabízí i jiné varianty:
benefiční galavečery, dobročinné
společenské události nebo projekt Fuska,
schraňující liché ponožky. Ty pak utvoří pár
a poslouží lidem bez domova.

Zodpovědným podnikem se stala například realitní kancelář
Servio s.r.o.
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V Brně se loni prodalo nejvíce nových
bytů za poslední čtyři roky.

Zdroj: Trikaya

Stojí za tím i rekordní výše
poskytnutých hypoték

Celkem 4,4 miliardy korun utratili lidé v roce 2020 za nové bydlení v jihomoravské metropoli, což
je o třetinu více než v roce 2019. Zájemci si přitom za metr čtvereční museli připlatit o téměř 10
procent více, tedy v průměru 81 300 korun. Jak vyplývá z analýzy společnosti Trikaya, v nabídce
zůstává celkem 505 volných bytů v novostavbách, přičemž nejpoptávanější dispozice 2kk o rozloze
55 metrů čtverečních vyjde v průměru na 5,35 milionu korun. Ceny žene v Brně dlouhodobě
nahoru především nedostatečná výstavba. Tu se ale v posledních letech snaží dohánět i magistrát,
a to například dřívější investicí 530 milionů korun do projektu bytového komplexu na Vojtově.
Nemovitosti jsou v době
nejistoty stabilní komoditou,
jejich cena neustále roste
Pandemie kronaviru zatím prodeje nových
bytů v Brně nezpomalila. V uplynulém roce
2020 se jich prodalo celkem 951, což je
o 16 procent více než v roce 2019 a také
nejvíce za poslední čtyři roky. „Poptávka po
nemovitostech v době pandemie prakticky
vůbec neklesla a touha lidí nakupovat je
velmi silná. Lidé zkrátka chtějí vyřešit svoji
bytovou situaci ještě v době prosperity
a dostupných hypoték s velmi nízkými
úrokovými sazbami. Motivují je obavy,
že by mohli přijít o práci a na úvěr na
bydlení už by tak nedosáhli,“ komentuje
zájem o byty výkonný ředitel společnosti
Trikaya Alexej Veselý. Zájemce od koupi
nového bytu neodradilo ani meziroční
zdražení metru čtverečního o 9,2 procent.
Růst cen je totiž v očích veřejnosti relativně
kompenzován poklesem úrokových sazeb.
„Průměrný dvoupokojový byt v létě 2020
vyšel na 4,1 milionu korun, na konci roku
na 4,4 milionu. Průměrná úroková sazba

27

realitnimedia.cz

v té době činila 2,3 procent, ke konci roku
ale klesla na 1,98 procent. Reálně tak pro
kupujícího tento dvoupokojový byt zdražil
o 300 tisíc, ve splátce měsíční hypotéky
ale nárůst činil pouhých 350 korun, tedy
méně než tři procenta,“ vysvětluje František
Šudřich, obchodní ředitel společnosti
Trikaya.

Ceny volných bytů neustále
rostou. Nedostatečnou nabídku
řeší i magistrát města Brna
Na zájemce o nové bydlení v Brně
čeká začátkem roku 2021 celkem 505
volných bytů. Jejich průměrná cena se ale
vyšplhala na rekordních 96 400 korun za

Průměrná cena za m2 prodaného bytu
+ 7,5 %

90 000 Kč

+ 15,6 %

80 000 Kč
+ 4,6 %

60 000 Kč
50 200 Kč

81 300 Kč
74 700 Kč

+ 14,5 %

70 000 Kč

50 000 Kč

+ 9,2 %

69 500 Kč
60 100 Kč

50 500 Kč

40 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
– Kč

2015

2016

2017

2018

2019

2020

metr. Garsonky dokonce poprvé v historii
překročily i hranici sta tisíc a jejich průměrná
celková cena se přiblížila rekordním čtyřem
milionům korun. „Ceny jednopokojových
bytů pro velký zájem v posledním roce
extrémně vzrostly. Průměrné ceny bytů
ale lehce nadhodnocuje fakt, že v některých
projektech je součástí bytu automaticky
i parkovací stání, které tak byt částečně
prodražuje. Obecně ale platí, že cenová
hladina blížící se částce sto tisíc za metr je
u nových garsoniér poměrně standardem,“
říká Alexej Veselý. Na nejžádanější
dvoupokojové byty je v současné době
potřeba našetřit celkem 5,35 milionu korun,
což je oproti lednové nabídce v roce 2019
bezmála o 800 tisíc více. „Růst cen je stále
výrazně hnán slabou výstavbou. Ani nově
uvolněné plochy v rámci schváleného
balíku změn územního plánu zatím
neměly na ceny bytů vliv. V roce 2021
ale neočekáváme tak rapidní nárůst cen
jako v posledním čtvrtletí minulého roku,“
doplňuje František Šudřich.
Kritickou situaci v oblasti bydlení se snaží
řešit i město Brno. V roce 2020 dokončilo
svůj největší developerský projekt
za poslední roky, a to bytový komplex
na Vojtově se zhruba 116 startovacími
a seniorskými byty. Magistrát do něj
investoval celkem 530 milionů korun.
„Dostupnost bydlení se v posledních
letech stává jedním z největších problémů
nejen města Brna. Situace, kdy i průměrně
vydělávající střední třída má problém
dosáhnout na své bydlení, nás nenechává
klidnými. Město Brno se v rámci svých
možností snaží vytvářet bytovou
politiku, kterou chce neutěšenou situaci
s dostupností bydlení řešit: výstavbou
a rekonstrukcí vlastních městských
bytů v kategoriích startovacích bytů
pro mladé rodiny, seniorského bydlení
s pečovatelskou službou i bytů sociálních,“
komentuje náměstek primátorky pro oblast
bydlení Jiří Oliva a dodává: „Jako novou
kategorii dostupného bydlení, obdobného
startovacím bytům, připravujeme byty pro
ty, kteří sami pečují o dítě nebo děti, tedy
tzv. byty samoživitelské. Chystáme také
poměrně masivní družstevní výstavbu,
jež zpřístupní vlastní bydlení i lidem, kteří by
na běžnou hypotéku a koupi odpovídajícího
bytu v tržním prostředí dosahovali hůře.“
Cílem brněnské strategie bydlení je udržet
tempo se soukromou výstavbou v poměru
15 procent. V budoucnu se zájemci budou
moci ucházet o celkem 143 městských bytů
v projektech v Holáskách, na Bratislavské,
Bedřichovické nebo v ulici Terézy
Novákové. Všechny by se měly kolaudovat
v roce 2022 nebo na přelomu roku 2023.

Průměrné ceny bytů v nabídce dle dispozic v lednu 2021
Dispozice

1

Cena s DPH

Velikost bytu

Cena za m2 s DPH1

1+kk

3 950 000Kč

38,0 m2

104 000 Kč

2+kk

5 350 000 Kč

55,6 m

96 500 Kč

3+kk
4+kk a více

2

6 950 000 Kč

2

79,0 m

89 500 Kč

9 650 000 Kč

116,2 m2

88 500 Kč

 očítána jako dostupná cena bytu s DPH dělena podlahovou plochou uváděnou developerem
P
(nejčastěji celková podlahová plocha dle NOZ)

Ceny pronájmů brněnských bytů v lednu 2021
Dispozice

Cena s DPH

Velikost bytu

Cena za m2 s DPH

1+kk

10 300 Kč

32,5 m2

330 Kč

2+kk

12 700 Kč

48 m2

270 Kč

3+kk

15 800 Kč

2

71 m

225 Kč

4+kk a více

19 000 Kč

97 m2

198 Kč

Bytů k pronájmu je dvakrát víc
než loni
Zatímco nabídka nových bytů ke koupi
je stále nedostatečná, nabídka bytů
k pronájmu je oproti loňskému roku
dvojnásobná. Volných je přes tisíc bytů,
přičemž 70 procent z nich jsou dispozice
1kk a 2kk. „Ačkoliv se příliš nemění
průměrné ceny, velká nabídka volných
bytů umožňuje zájemcům najít velmi
levné pronájmy. Zatímco v novostavbách
a lukrativních lokalitách se drží ceny
poměrně vysoko, lze mezi nabízenými byty
najít velké množství bytů za nižší ceny než
dříve,“ popisuje situaci František Šudřich.
Znatelně větší výběr bytů k pronájmu
v Brně zapříčinila zejména pandemie
Zdroj: Trikaya

koronaviru. Přestože Brno tolik nezasáhla
ztráta v oblasti turismu, fungování trhu
s pronájmy výrazně ovlivnily ztráty přílivu
studentů a zahraničních pracovníků,
kterých je standardně v Brně velké
množství. Ti ale nyní do Brna nepřijíždí,
a tak řada bytů zůstává v nabídce výrazně
déle.

Autor analýzy:
Mgr. František Šudřich
obchodní ředitel společnosti Trikaya
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RODINNÉ DOMY
SYROVICE

6 500 000 kč

RD Syrovice lokalita Vlčí Máky. Kvalitní bydlení nedaleko Brna v samostatně stojícím
nízkoenergetickém domě s krásnou zahradou zajistí volný pohyb celé rodině. Možná úprava
dispozic až na 6+kk, garáž v ceně.

tel.: 730 166 534

www.rezidencevranovska.cz

NOVÝ
OBZOR

DISPOZICE 1+KK A 2+KK
BLÍZKO CENTRA

731 516 417

BYTY
BRNO - KOMÍN

www.domysyrovice.cz

info v rK

BYTY
BRNO - ČERNÁ POLE

info v rK

Zcela nové mezonetové byty v půdní nástavbě na ulici Antonína Slavíka. Bydlení pro
milovníky městského života se všemi beneﬁty centra města. Soukromé terasy s výhledem
na vilu Tugendhat. Dispozice 2+kk až 4+kk. www.centralparkside.cz

731 516 417

BYTY
CHRLICE

www.centralparkside.cz

info v rK

prodeJ i. a ii. etapy
1+kk až 4+kk

Nadstandardní bydlení v žádané lokalitě Brno – Komín. Výstavba menšího bytového domu
s byty o dispozicích 2+kk a 3+kk situovaného ve stávající zástavbě rodinných domů s plnou
občanskou vybaveností v okolí.

731 516 417

POSLEDNÍCH 5 BYTŮ
ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
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tel.: 730 166 534

w w w. o b z o r l e s n a . c z

Bydlete světově v bytovém domě se soukromým bazénem a zahradou.
Rezidence v atraktivní lokalitě nabídne pouze devět nadstandardně zařízených bytových
jednotek 1+kk až 4+kk, k dispozici budou i parkovací stání venku a v garáži.

731 516 417

www.chrliceplace.cz

ac real, s.r.o. | dělnická 397/39, 624 00 Brno
tel.: +420 731 516 417
acreal@acreal.cz | www.acreal.cz
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BYTY

KAMECHY II
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www.byty-kamechy.cz

HRUBÁ STAVBA
DOKONČENA
Investor
Maison Vrabel, s.r.o.
Velikost bytů
1+kk až 4+kk
t: 737 243 157
e: nespesna@reko.cz

B

PŘÍRODA
NA DOSAH

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

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

www.pod-chvalovkou.cz
www.reckovice-nachova.cz

K NASTĚHOVÁNÍ
prodeJ
dalšího
JIŽ BRZY!
domu
zaháJen
Velikost bytů
investor
1+kk aža.s.
4+kk
nome
t: 545 428 120

velikost bytů
e: info@kukly2.cz
1+kk až 4+kk
t: 737 243 156
e:kostkova@reko.cz

KLIDNÁ
příroda
LOKALITA
na
dosah

PARKOVACÍ
GarážovÉ
STÁNÍ
stání

klientskÉ CENTRUM
centrum
KLIENTSKÉ
Kpt.Jaroše
Jaroše26,
26, 602
602 00 Brno
tř.tř.Kpt.
+420545
545428
428120
120 || www.reko.cz
www.reko.cz
+420
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PRODEJ
ZAHÁJEN

Gaute a.s.
sídlo: lidická 26, 602 00 Brno
bezplatná linka: 800 194 125
gaute@gaute.cz | www.gaute.cz

RD 7+KK SE ZAHRADOU

PENB

g

MORAVSKÝ ŽIŽKOV

ZDĚNÝ DŮM 2+KK, ZAHRADA

49770

Prostorný dům, pozemek celkem 650 m², terasa, klidné místo,
perfektní stav, parkování pro 3 auta.

737 908 347

6 990 000 kč + provize RK

BRNO-BYSTRC

51253

Moderní zděná stavba, okrasná zahrada, pozemek celkem
847 m2, terasa, pergola, další samostatný pokoj.

737 908 347

Pro solventního klienta
hledáme rodinný dům
v Brně a blízkém okolí.

5 900 000 kč + provize RK

ReZidence pasohlávky
www.rezidencemerhautova-alesova.cz

OBCHODNÍ PROSTORY K PRODEJI

připravujeme vilky na pobřeží
Bydlete jako na dovolené

33

MIG s.r.o.
s.r.o. ||
MiG

Poskytujeme kompletní realitníPoskytujeme
služby
kompletní realitní služby
od roku 2005.
od roku 2005.

Brno
800 644 644 | mig@mig.cz
mig@mig.cz || www.mig.cz
www.mig.cz | | Příkop
cejl 30,4,Brno
B

Patříme mezi CZECH TOP 100Patříme mezi CZECH TOP 100
ekonomicky nejstabilnějších ﬁrem
s nejvyšší
ekonomicky
nejstabilnějších firem
kvalitou služeb v České republice.
s nejvyšší kvalitou služeb v České republice.

C

03/2021

Tvoříme svět realit, který má smysl.
Tvoříme svět realit, který má smysl.

09/2020

VRANOVKA - NOVÁ VÝSTAVBA

BYTOVÝ PROJEKT ZA TIŠNOVKOU

40 bytů a ateliérů.
Možnost garážového stání.

Byty 1+kk a 2+kk blízko centra Brna.
Ceny od 2 180 000 Kč, včetně DPH i provize.

www.vranovka.cz

Zábrdovice, ul. Vranovská

EXKLUZIVNÍ BYDLENÍ
V MORAVANECH U BRNA

www.zatisnovkou.cz

B
B

Brno - Husovická

C

Jedinečný projekt VILY ŠVÉDSKÉ KŘÍŽE představuje prodej exkluzivních
a prostorných vil v atraktivní lokalitě jihomoravské metropole.
Obytná plocha objektů poskytuje velkorysých 216 m2 a zahrada 665 m2.
Promyšlená dispozice 5+kk s garáží nabízí vše, co potřebujete
k pohodlnému rodinnému životu. Odpočinková část vily s obývacím
pokojem a kuchyňským koutem vás ohromí panoramatickým výhledem na
jihozápadní část města Brna a velkorysým prostorem 50 m2. Rezidenčnímu
objektu nechybí dostatek úložných prostor ani technická místnost pro
praktickou a moderní domácnost.
Celý dům je vybaven nadstandardním vysoce kvalitním zařízením a je
postaven tak, aby okna, zelená střecha a vlastní tepelné čerpadlo šetřily
celkové náklady na energii.
Nejbližší nákupní a obchodní galerie je pouhých 5 minut autem a v centru
Brna jste do 10 minut. Jde o vyhledávanou rezidenční lokalitu s poklidnou
atmosférou a vynikající dostupností velkoměsta.

WWW.ALLRISKREALITY.CZ/ VILY-SVEDSKE-KRIZE
Hana HODONSKÁ, ředitelka realitní kanceláře
Mobil: +420 605 269 990 | E-mail: hodonska.hana@allrisk.cz
Allrisk reality a finance, s.r.o.
Moravanská 191/85 | 619 00 Brno
www.allriskreality.cz

stavební,
- trnitá
OSLAVANY, brno
UL. V ZARAŽENÝCH

BRNO - ULICE PŘÍKOP

Prodej novostavby
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a
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Prodej krásného zrekonstruovaného bytu v centru Brna o dispozici
2+1, CP 63 m2. Byt je ve 2. patře s výtahem se západní orientací, v kuchyni je balkon s výhledem směrem do centra města, jsou zde dvě
komory. Byt je v OV a v roce 2017 prošel celkovou rekonstrukcí.

5 800
599 000
4
000 Kč
kč

info v RK

novÉ komerČní prostory k pronájmu
OBCHODNÍ CENTRUM S POTRAVINAMI LIDL
brno, kaŠtanová 579/76

garance
stabilního
dobu
příjmu na

5 let

prostory od 30 do 1 700 m2

Developerské dluhopisy

jsou bezpečnou investicí na dobu 5 let.
názorný příklad investice

Garantují stabilní příjem,
protože jsou méně citlivé na kolísání
hodnoty a výnosové míry, než je
tomu například u akcií.

725 512 999
www.ockastanova.cz

garance
stabilního příjmu
na dobu 5 let

OBCHODNÍ CENTRUM S POTRAVINAMI BILLA
slavkov u brna, křenovická 1854
prostory od 30 do 132 m2

Nákup dluhopisů v hodnotě

5x 5 500 kč

Vyplacený úrok ve výši
1. 12. 2025 vrácení celé investované částky.
Vyplacený celkový výnos za 5 let

dluhopisy jsou zajištěny
zástavou k již existující
nemovitosti

RAJHRADICE

MORAVSKÉ KNÍNICE

ŽATČANY

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

SLATINA

27 500 kč

léty prověřená společnost a historie
úspěšně realizovaných a vlastních
developerských projektů

PRÁVĚ REALIZOVANÝ PROJEKT

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

100 000 kč
5,5 %

Roční úrok

investujte s námi
s výnosem

SLATINA
ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

5,5 %
Více na www.sdk-reality.cz
Z E L E NÁ L I NKA

725 512 999
www.zcslavkov.cz

+420 800 050 243, +420 736 611 630

www.sdk-reality.cz

