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VOLEJTE ZDARMA 800 400 237

VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ

PŘED PRODEJEM
VAŠÍ NEMOVITOSTI
ZÍSKEJTE
OKAMŽITOU
FINANČNÍ
ZÁLOHU

KOMERCE

PENB

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

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

NÁŠ TIP

BYT

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
---------------------------

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

E

CHATA

11 400 000 Kč

ŽELEŠICE

PENB

E

G

INFO V RK

G

7 500 000 Kč
BRNO-ŘEČKOVICE

BYT

09445

OV 3+1, ul. Ukrajinská, Brno-Bohunice,
CP 70 m2, 6.NP/8, zasklená lodžie, komora,
vestavěné skříně, sklep.

775 764 765

09392

775 764 765

BRNO-BOHUNICE

BYT

PENB

775 764 765

B

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

18 000 000 Kč

608 764 166

RD 3+kk, užitná plocha 92 m2, pozemek celkem
874 m2, okraj obce mimo hlavní komunikaci. Obec
Bohaté Málkovice jsou vzdálené od Brna 34 km.

GARÁŽ

PENB

09433

BOHATÉ MÁLKOVICE

DŮM

08761

608 859 992

PENB

HOSTĚRADICE

DŮM

Prodej velmi prostorného domu v Brně – Černovicích, dva
mezonetové byty 4+kk (89 m2 a 108 m2), dvě sam. prodejny se
vstupem z ulice. Dům je podskl., vjezd do dvora, garáž pro 2 auta.

INFO V RK

Nabízíme prvorepub. vilu se secesními prvky u biokoridoru
Vidnavské nížiny, CP 11.278 m2, venk. krytý bazén, dvojgaráž
+ garáž + kryté stání. Okrasná zahrada s osvětl. a studnou.

BRNO-ČERNOVICE

DŮM

09279

VELKÁ KRAŠ

DŮM

PENB

Dita HOLASOVÁ

D

608 764 166

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

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

BRNO-KRÁLOVO POLE

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

až do výše 1 000 000 Kč
ve formě bezúročné půjčky

Jaroslava WISZOVÁ

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

4 799 000 Kč

PENB

G

09441

OV 1+1, ul. Renčova, CP 35 m2, ve zvýšeném
přízemí cihlového domu, balkon, velký sklep.

608 764 166

3 200 000 Kč

BRNO-ZÁBRDOVICE

OSTOPOVICE

09394

09410

Chata v obci Želešice, ZP 56 m2, patrová, zděná,
podsklepená, elektřina, velké zásobníky na
dešťovou vodu, zahrada CP 1112 m2.

775 764 765
KOMERCE

PENB B

BRNO-STARÉ BRNO

608 859 992
POZEMKY

350 000 Kč

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE S PŘIPRAVENÝM
FINANCOVÁNÍM HLEDAJÍ KE KOUPI:
byty všech velikostí v Brně a okolí
garáže v Brně

BUKOVICE

rodinné domy v Brně a okolí do 50 km,
i před rekonstrukcí
stavební pozemky a zahrady do 50 km od Brna

09446

Prodej luxusního bytu 4+kk v Ostopovicích, 4.NP/4NP, cihla. Dvě prostorné terasy, první o velikosti
30 m2 a druhá 7 m2, šatna, 2x parkovací stání. Ostopovice jsou 2 km od Brna.

608 645 164

2 200 000 Kč

Prodeji garáže v Brně-Zábrdovicích v blíz. Voj. nemocnice.
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.

7 200 000 Kč

PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST

PENB

G

RD a chalupy na jižní Moravě a Vysočině
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 zabezpečen alarmem.

608 764 166

5 900 000 Kč

09430

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

608 859 992

990 Kč/m2

608 764 164

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU

Nemovitosti spolehlivě s jistotou
GE

C

Byt 2+1 s lodžií na prodej, 58 m² Brno - Černá Pole

Dovolujeme si vám nabídnout byt o velikosti 2+1 s krásným panoramatickým výhledem na Brno. Byt se nachází
na ulici Merhautova v jedné z nejžádanějších městských částí k.ú. Černá Pole. Světlý byt je ve velmi dobrém
stavu. Součástí bytu je vstupní chodba, obývací pokoj s nikou a vstupem na zasklenou lodžii, ložnice, kuchyně,
koupelna s WC a sklep. Pokoje jsou neprůchozí.

4 690 000 Kč

N/RSB/18791/20

B

B

Byt 2+1 na prodej, 57m² Mikulov
Dovolujeme si vám nabídnout velmi pěkný byt o velikosti 2+1 nacházející se v historickém centru Mikulova, v
bývalé židovské čtvrti. Přímo z bytu je výhled na hlavní dominantu města - zámek Mikulov. Součástí bytu je
vstupní chodba s úložným prostorem, obývací pokoj, kuchyně, ložnice s šatníkovou skříní na míru a koupelna.
N/RSB/18860/21

3 200 000 Kč

G

G

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

Byt 1+kk s balkonem na prodej, 34 m2

Slunný cihlový byt v osobním vlastnictví ve výborném
stavu se nachází v klidné části Brna. K bytu je možno
přikoupit garáž, nacházející se v suterénu domu.

Dovolujeme si vám nabídnout byt o velikosti 1+kk s
balkonem nacházející se v energeticky velmi úsporné
novostavbě z roku 2009.

5 600 000 Kč

N/RSB/18820/21

N/RSB/18843/21

3 190 000 Kč

G

Prodej rodinného domu Nikolčice

Ve výhradním zastoupení majitelů nabízíme k prodeji samostatně stojící rodinný dům 4+1 s uzavřeným dvorem,
hospodářskými stavbami a větší zahradou. Prostorný dům s možností dalšího rozšíření je ve velmi dobrém a
udržovaném stavu. Dům je vhodný k okamžitému užívání a nabídne velmi pěkné rodinné bydlení. Nemovitost se
nachází na okraji obce v krásné lokalitě Velkopavlovické vinařské podoblasti.
N/RSB/18853/21

4 490 000 Kč

G

Prodej nadstandardní nemovitosti Nesovice - Letošov

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme 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. Možnost kombinace bydlení a podnikání.

4 850 000 Kč

N/RSB/18663/20

G

Prodej rodinného domu Kovalovice

Ve výhradním zastoupení majitelů nabízíme k prodeji velmi pěkný rodinný dům s garáží pro dvě auta a větší
zahradou. Prostorný a nadstandardně řešený dům, který je vhodný také pro vícegenerační bydlení, je ve velmi dobrém stavu s možností okamžitého užívání. Komfort bydlení zvyšuje vnitřní vířivka a venkovní bazén s
technologií na uzavřeném dvoru.

10 450 000 Kč

N/RSB/18345/20

Prodej stavebního pozemku pro bydlení Brno - Ořešín

Prodej rodinného domu s bazénem Troubsko
Ve výhradním zastoupení majitelů nabízíme k prodeji nadstandardní nemovitost s větším pozemkem v obci
Troubsko. Rodinný dům s dispozicí 9+2 je mimořádnou příležitostí pro zájemce, kteří hledají kvalitní a pohodlné
bydlení s velkou mírou soukromí. Dům je ve výborném stavu, rozsáhlá rekonstrukce proběhla v roce 2018.
N/RSB/18483/20

Volejte zdarma 800 800 099

15 000 000 Kč

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji jedinečný pozemek určený ke stavbě rodinného domu.
Větší pozemek s jižní orientací se nachází na okraji obce a poskytuje nádherný výhled. Pozemek je svým
charakterem vhodný ke stavbě luxusní rodinné nemovitosti. Městská část Brno - Ořešín je charakteristická svojí
polohou uprostřed lesů a současně výbornou dopravní dostupností do centra města.

22 000 000 Kč

N/RSB/18753/20

Jsme členy
významných asociací
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PRONÁJEM BYTU 1+1,
BRNO - ČERNÁ POLE
Ul. Krkoškova. Pronájem bytu o CP cca
16 m2 v cihlovém bytovém domě.
Volné ihned!

PODNÁJEM BYTU 1+KK,
STARÉ BRNO
Ul. Hybešova. Podnájem vybaveného
prostorného bytu po rekonstrukci o CP
cca 20 m2 v 1. NP. Volné ihned, klíče v RK!

PODNÁJEM BYTU 1+KK,
BRNO - MĚSTO
Ul. Václavská. Podnájem plně vybav. bytu
o CP 35,21 m2 v 2. NP. Nízké náklady na
energie a internet. Volné ihned, klíče v RK!

PODNÁJEM BYTU 1+KK,
BRNO - MĚSTO
Ul. Václavská. Podnájem novostavby plně
zařízeného mezonetového bytu o CP cca
18 m2 v 1. NP. Volné ihned, klíče v RK!

8 000 Kč / měsíc

8 900 Kč / měsíc

9 700 Kč / měsíc

9 900 Kč / měsíc

G

G

G

Realitní kancelář UNICAREAL

ONLINE VERZE KE STAŽENÍ

Realitní agentura REALMIX
www.realitnimedia.cz
RKM Development, BRNĚNSKÝ ZVONEC

ZDARMA POŠTOU
DO VAŠÍ SCHRÁNKY

G

Realitní kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC
Realitní kancelář REALITY MUZEJKA

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO - STŘED
Ul. Slovákova. Pronájem pěkného
zrekonstr. bytu o CP 37,5 m2 ve 3. NP.
Lukrativní lokalita. Možnost užívání spol.
dvorku a zahrádky. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ BYTU 4+KK V OV,
JOSEFOV U JAROMĚŘE, okr. Náchod
Nabízíme Vám ke koupi atypický cihlový
byt o vel. 4+kk o CP cca 132 m2, který vybízí
k mnoha realizacím. Volné ihned, klíče v RK!

11 000 Kč / měsíc

11 000 Kč / měsíc

1 290 000 Kč
G

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

2 150 000 Kč

G

PRODEJ POZEMKŮ RATÍŠKOVICE,
okr. Brno - venkov
Nabídka prodeje celku pěti různých
pozemků o CP 4.081 m2. Lze koupit
jednotlivě nebo jako celek.

PRODEJ RD 3+1, VRCHOSLAVICE,
okr. Prostějov
Nabídka koncového řadového domu o CP
2
836 m , z toho ZP 186 m2 a zahrada 650 m2.
Klidná lokalita. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 4+1, CHORNICE, okr. Svitavy
Nabídka rodinného domu o CP 415 m2,
UP cca 370 m2. Nemovitost je po nedokon.
rekonstr. Nádvoří domu lze využít k parkování
či k relaxaci. Volné ihned, klíče v RK!

33 Kč/m2

45 Kč/m2

730 000 Kč

1 190 000 Kč

G

michaela@realitnimedia.cz
tel.: +420 770 135 640
ZPRAVODAJSTVÍ

PRODEJ BYTU 3+1 V OV, DUBŇANY,
okr. Hodonín
Nabízíme Vám ke koupi pěkný cihl. byt
o vel. 3+1 o CP 65,80 m2 vč. balkónu.
Byt disp. dvěma sklepy. Výborná obč. vyb.
a dopr. spojení. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ LESNÍHO POZEMKU, ROJETÍN,
okr. Brno - venkov
Nabídka prodeje dvou parcel o výměře
2
4.388 m a 4.650 m2. Lze koupit jednotlivě
nebo jako celek.

G

SPOJTE SE
S NÁMI
Luxusní
nemovitosti AMBIENTEN VIP

G

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO - BYSTRC
Ul. Hvozdecká. Pronájem luxusní novostavby
cihl. bytu o CP cca 50 m2 vč. terasy a sklepu.
UP cca 43 m2. Byt se nachází v 5. NP
s výtahem. Volné ihned, klíče v RK!

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ

A

Developerský projekt TRIANGL

RIVERSIDE VRCHLABÍ, AK Miloš ŠVANDA

B

ÚSPORNÁ

C

Developerské projekty společnosti AC REAL
VYHOVUJÍCÍ

Dprojekty společnosti REKO

NEVYHOVUJÍCÍ
Developerské
NEHOSPODÁRNÁ

E

Developerské projekty společnosti MIG

VELMI NEHOSPODÁRNÁ

F

Projekt REZIDENCE BOHUSLAV 1235

MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ

ZPRAVODAJSTVÍ

2-3

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

napište nám:
produkce@realitnimedia.cz

G

7

realitnimedia.cz

REALITNÍ

Tel.: +420 549 250 248
GSM: +420 774 883 300
WWW.CREDOREAL.CZ
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Realitní kancelář AGIL

Realitní
REALMIX
Realitníagentura
kancelář
BRNĚNSKÝ ZVONEC

Realitní kancelář GAUTE

Realitní kancelář GAUTE

Realitní kancelář REALITY MUZEJKA

Realitníkanceláře
kancelářAGIL,
BRNĚNSKÝ
ZVONEC
Realitní
BRNĚNSKÝ
ZVONEC
Realitní kancelář UNICAREAL

Realitní
REALITY
MUZEJKA
Realitníkancelář
kancelář
RAVANTINO

Realitní kancelář MATRAS & MATRAS

Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP

Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
BROKER CONSULTING
Projekty
společnosti
VL REALITY
Developerský
projekt
CENTRUM SADOVÁ

Rezidence CHRLICE PLACE

Developerské projekty společnosti KOMFORT

Developerské projekty společnosti REKO

Bytový důmprojekt
NA SÝPCE
Developerský
DOMY NEMOJANY
Developerské projekty společnosti MS INVEST
Projekty
společnosti
IMOS DEVELOPMENT
Developerské
projekty
společnosti MIG

Polyfunkční dům MIG POINT

Developerský projekt BYTY KAMENNÁ

OC Slavkov, OC Kaštanová

REZIDENCE
KŘÍDLOVICKÁ
Projekt
REZIDENCE
ZLATÁ POLE
REZIDENCE BAVARIA, byty LETNÍ POLE

Projekt
RODINNÉ
DOMY
JUNDROV
Bezpečné
investice
s SDK
reality

Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP

STR.
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PRODEJ RD 6+1,
BŘEZOVÁ N. SVITAVOU, okr. Svitavy
Nabídka rodinného domu k rekonstrukci
o CP 528 m2, z toho ZP 362 m2 a útulná
zahrada 166 m2. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 2+1, BOHATÉ MÁLKOVICE,
okr. Vyškov
Nabídka část. zrekonstr. řad. domu s půdou
o CP 1.206 m2, z toho ZP 520 m2. K nemovitosti
náleží zahrada. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 2+1, VELKÉ HOSTĚRÁDKY,
okr. Břeclav
Nabídka krásné nemovitosti o CP cca
269 m2, UP cca 152 m2. Výborná lokalita
blízko přírody. Volné ihned, klíče v RK!

1 090 000 Kč

1 350 000 Kč

1 490 000 Kč

1 690 000 Kč

G

G

B

B

VAŠE BRNĚNSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ
Volejte zdarma

800 100 455

18Finance
FINANČNÍ
ÚŘADY
ZAČÍNAJÍ
ZPRACOVÁVAT
ŽÁDOSTI
ÚVĚROVÝ
PROGRAM
PODPORY
BYDLENÍ
o vrácení
uhrazené
daně z nabytíInemovitosti
PRO MLADÉ
POKRAČUJE
TENTO ROK

Bayerova 40 | Brno 602 00

www.brnenskyzvonec.cz

PRODEJ RD 4+1, HOŠTICE-HEROLTICE,
okr. Vyškov
Nabídka krásného RD o CP cca 252 m2, z toho ZP cca
2
80 m a zahrada cca 172 m2. UP cca 90 m2. Výborná
dopravní dost. z Vyškova i z Brna. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU,
BRNO - STŘED
Ul. Pekařská. Pronájem komerč. prostoru
o CP cca 100 m2 ve zvýš. přízemí. Výborná
lokalita, rušná část města. Volné ihned!

PRONÁJEM ORDINACÍ,
BRNO - ŽABOVŘESKY
Ul. Minská. Pronájem novostavby tří nebyt.
prostor s terasami o CP 122,80 m2 ve zvýš. přízemí.
Volné dohodou, prohlídky jsou možné již nyní!

PRONÁJEM GARÁŽOVÉHO STÁNÍ,
BRNO - ŽABOVŘESKY
Ul. Minská. Pronájem garážového
stání o CP cca 13 m2, o šířce cca 2,6 m.
Volné dohodou.

1 950 000 Kč

13 500 Kč/měsíc

33 000 Kč + 21 % DPH/měsíc

3 000 Kč + 21 % DPH/měsíc

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

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

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

PRODEJ RD 2+1, VANOVICE, okr. Blansko
Nabídka rodinného domu k rekonstrukci
o CP 372 m2, z toho ZP s RD 318 m2 a ZP
se sklepem 54 m2. Výborná lokalita blízko
přírody. Volné ihned, klíče v RK!

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

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 3+1

BRNO - ČERNÁ POLE / ulice Alešova

BYT 2+KK

BRNO - STŘED / ulice Sušilova

POZEMEK

HVOZDEC / Brno - venkov

Prodej pěkného stavebního pozemku s výhledem
do kraje, CP 820 m2. Uliční šíře 27 m, hloubka pozemku
30 m. Inženýrské sítě: voda, kanalizace, elektřina.

PENB

G

PENB

Prodej velice pěkného bytu s dispozicí 3+1, velkou lodžií, prostorným zděným sklepem a velkou zahradou za domem
ve velmi atraktivní lokalitě. 2. patro menšího cihlového bytového domu. CP 64 m2 + 5 m2 lodžie + 6,5 m2 zděný sklep.
Výrazným beneﬁtem tohoto bytu a celého bytového domu je vlastní velká zahrada o výměře 656 m2.

775 077 502
KANCELÁŘE

6 400 000 Kč

775 077 502

G

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

775 077 502

ZAHRADA

3 500 Kč/m2

ŘÍČANY / Brno - venkov

POZEMEK

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

775 077 502
CHALUPA

775 077 502
POZEMEK

550 000 Kč

ZAJEČÍ / okres Břeclav

C

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.

775 077 502

775 077 502

6 490 000 Kč

OŘECHOV / ulice Svadilov

BYTOVÝ DŮM

BRNO - PŘÍZŘENICE / ulice Moravanská

Prodej komerčních pozemků tvořících jeden celek
o CP 9 300 m2. Možnost rozšíření o dalších 6 000 m2
a skladovou halu.

775 077 502
POZEMEK

PENB

JIMRAMOV / okr. Žďár nad Sázavou

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 - LÍŠEŇ / ulice Houbalova

PENB

DŮM

1 150 000 Kč

POZEMEK

5 000 000 Kč

Prodej pozemku - zahrady, CP 1829 m2, v KN vedeno jako
orná půda. Jižní svah bez inženýrských sítí, přístup po
nezpevněné obecní cestě.

PENB

BRNĚNSKÉ IVANOVICE / ul. Petlákova

G

PENB

Prodej řadového RD 5+kk s garáží. Možnost realizace vícegen. bydlení! Cihlový, řadový RD s možností půdní vestavby
a rozšíření do dvora. Za domem stodola, v zahradě bazén. CP pozemků 584 m2. ZP domu a dalších staveb je 324 m2,
zahrada 260 m2, uliční šířka domu cca 8 m. Mezi předním domem a stodolou malý dvorek.

775 077 502

7 290 000 Kč

B

VYSOKÉ POPOVICE

www.bytovydumnasypce.cz

Jedinečný projekt bytového domu s orientací do pěkného
a klidného městského parku a s mož. pořízení vlastní zahrady,
a to přímo na pozemku navazujícím na předmětný objekt.

775 077 502

470 Kč/m2

od 3 600 000 Kč

Prodej komerč. stavebního pozemku, CP 13 800 m2. Uliční
šíře 120 m, hloubka 115 m. Pozemek je územním plánem
určený jako plocha pro výrobu a skladování. K jednání!

775 077 502

590 Kč/m2

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 skladovací 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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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 3+1

ŠLAPANICE / Švehlova

BYT 1+1

BRNO / Svitavská

BYT 1+KK

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

LÍŠEŇ / Konrádova

BYT 2+1 OV

PENB

D

PENB

Prodej kompletně a velice vkusně a zdařile zrekonstr.
panelového bytu v OV 3+1 s šatnou, spížkou, lodžií,
balkonem a sklepem. Patro 4. /4 s výtahem. CP 85 m2.

736 646 769
BYT 3+KK

5 900 000 Kč

IVANČICE / Na Brněnce

G

PENB

Pronájem pěkného, zrekonstr. bytu 1+1 v klidnější části
Brna. Byt se nachází v přízemí menšího bytového domu.
CP bytu činí cca 37 m2 + spol. prostor na uskladnění kol.

736 646 769
BYT 4+1

G

PENB

Pronájem s citem řešené, část. zaříz., cihlové novostavby
mezonet. bytu 3+kk s lodžií, sklepem a venkovním park.
stáním. Byt se nachází ve 2. a 3. patře bez výtahu. CP 107 m2.

736 646 769

15 000 Kč/měsíc

G

736 646 769

9 000 Kč/měsíc

ŽABOVŘESKY / Zeleného

RD

PENB

Pronájem část. zaříz., zrekonstr. bytu 4+1 se zasklenou
lodžií a sklepem. CP 78 m2 + zaskl. lodžie 4,80 m2 + sklep
1,40 m2. Výhodou jsou sam. vstupy do pokojů. Patro 6./7.

736 646 769

OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ
A NEMOVITOSTÍ
HOTOVOST DO 24 HOD.

VYPLATÍME ZA VÁS !!!

Exekuce, dluhy, zástavy, dražby,
najdeme vám nové bydlení.
100% PRÁVNÍ DOHLED
– SERIOZNÍ JEDNÁNÍ

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ
CENU NA TRHU

15 000 Kč/měsíc

ZDĚNÝ DŮM 2+KK, ZAHRADA

BRNO-BYSTRC

BYT 4+KK, 120 m2

BRNO PELLICOVA

G

PENB

G

51329

Cihla, 4.p./4, bez výtahu, sklep, bez balkonu, 57 m2,
orientovaný do zahrad, ihned volný.

603 575 319

PENB

BRNO, UL. DROBNÉHO

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

8 000 Kč/měsíc

NOVÝ LÍSKOVEC / Svážná

11

4 450 000 Kč + provize RK

51253

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

737 908 347

5 900 000 Kč + provize RK

PENB

G

51342

Prodej bytu v krásném historickém domě v osobním
vlastnictví o dispozici 4+kk a velikosti 115 m² + balkón 2,4 m²
+ sklep 4,5 m².

737 636 891

12 500 000 Kč + provize RK

REZIDENCE PASOHLÁVKY

G

Pronájem RD/KOMERČNÍ BUDOVY s garáží a 2 park. místy před
domem, s terasou a zahradou v žád. městské části Žabovřesky.
Jedná se o 4podl. budovu o ZP 80 m2, UP cca 200 m2, zahrada 187 m2.

736 646 769

30 000 Kč/měsíc

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH
PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH
Vlastníte podíl na nemovitosti,
kterou však nemůžete užívat či z ní nemáte
žádný ﬁnanční zisk?

CHCETE PRODAT A ZÍSKAT IHNED
HOTOVOST?
Máme pro vás řešení. Okamžitá hotovost
za váš podíl. Řešení i zadlužených
nemovitostí. Zavolejte nám k nezávazné
konzultaci Vašeho případu nebo o bezplatné
ocenění Vašeho podílu.

775 185 005

Připravujeme vilky na pobřeží
Bydlete jako na dovolené
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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

BYT

BRNO

REZERVOVÁNO

KANCELÁŘ

BRNO

KANCELÁŘ

Realitní společnost UNICAREAL s.r.o.
sídlo: Roubalova 455/4, Brno - Stránice
tel.: +420 541 211 876
info@unicareal.cz | www.unicareal.cz

BRNO

PRONÁJEM BYTU

PENB

B

PENB

Prodej bytu 3+1 se zaskl. lodžií. Byt má neprůchozí pokoje a je
ve velmi slušném, dobře udržov. stavu (novější kuch. linka se
spotřebiči, obložená koupelna). V ceně zahrnuta provize a vyb.

604 232 218
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5 492 000 Kč

G

PENB

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

604 232 218

RAJHRADICE

POZOŘICE

RD

BRNO LÍŠEŇ

BYT

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. kuchyňka a WC.

2 900 Kč/měsíc

604 232 218

21 276 Kč/měsíc
PENB G

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVUJEME DO PRODEJE TYTO NEMOVITOSTI:
Dvougenerační
rodinný dům

3+kk se zahradou
a garáží

1+1 se zasklenou
lodžií

2+1 s pracovnou
a lodžií

20 km jižně od Brna

Hustopeče

Brno - Bystrc

Brno - Lesná

PENB G

Pronájem 2+kk s terasou, po rekonstrukci, CP: 68 m ,
částečně zařízený.
2

602 201 409

Řadový, původní rodinný dům určen ke kompletní
rekonstrukci, pozemek 265 m2.

14 000 Kč
BRNO JUNDROV

RD

PENB G

774 740 346

2 590 000 Kč
OPATOVICE U RAJHRADU

RD

Hezký byt 3+1 s balkonem, ul. J. Faimonové, 1. NP/8,
dům po kompletní revitalizaci.

774 740 363
ST. POZEMEK

4 780 000 Kč
SLATINKA U LETOVIC

VIDEO

VIDEO

Zajímá Vás některá z těchto nemovitostí ? Pošleme Vám informace přednostně.
Napište nám na brno@realitymuzejka.cz nebo volejte 604 232 218.

PENB B

PENB G

Samostatná vila se 3 byty (mezonet 5+kk a 2 garsonky),
ul. Veslařská, ZP: 108 m2, naprosté soukromí.

774 740 348

13 500 000 Kč

PŘIPRAVUJEME K PRODEJI
RD Tomanova, Černá Pole
RD s 2 samostatnými byty, 2 garáže,
ateliér, zahrada, možnost půdní
nástavby – viz vizualizace.
Bližší info v RK.

Prodej nejvyšší nabídce
777 555 920
OV 2+1 Vranovská, Brno
Nově rekonstruovaný cihlový byt 2+1
o CP 55,5 m2 s balkonem a sklepem.
Nová kuchyňská linka se spotřebiči,
nové podlahy, nové rozvody.

4 490 000 Kč
777 555 920

www.unicareal.cz

Cihlový, samostatně stojící dům 5+kk s garáží,
CP: 643 m2, kolaudace 2017.

774 740 346

11 900 000 Kč

Pozemek 4410 m2 na okraji obce s krásným výhledem,
IS cca 60 m od hranice pozemku.

774 740 320

338 Kč/m2
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www.realitymorava.cz
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30 let tradice a zkušeností
Palackého třída 121, 612 00 Brno,
www.rkmatras.cz, tel.: 777 119 898

Váš partner

na trhu nemovitostí.

Nákup, prodej, pronájem, ﬁnancování
Člen realitní komory ČR

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY SE ZAHRÁDKAMI VE VILA DOMECH

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

CHCETE RYCHLE PRODAT?

Ing. Dalibor Hanák

KOUPÍME VAŠI NEMOVITOST.

Osobní kontakt: 774 221 717
E-mail: info@rkmatras.cz

Možnost okamžité zálohy pro Vás.
Získejte cenovou nabídku.

Volejte: 774 221 717, Ing. Dalibor Hanák

HLEDÁME

■ HALU KE KOUPI NEBO PRONÁJMU

Veverská Bítýška, byty 2+kk a 3+kk s vlastní zahradou 250 m2. Parkování. Dokončení 9/2021.

777 119 898

RD ROZDROJOVICE

V lokalitě Brno město, Brno venkov pro zřízení velkoskladu,
od 2 800 000 Kč
min. velikost 400 m2 + volné plochy.

VIP POPTÁVKY

JEVIŠOVKA / OKR. BŘECLAV

do 30 minut od Brna se zahradou v dobrém stavu,
hotovost až 4.5 mil. Kč připravena.

Ing. Tomáš Matras
Osobní kontakt: 777 119 898
E-mail: tomas.matras@rkmatras.cz

■

PRO INVESTIČNÍ FOND HLEDÁME NÁJEMNÍ DOMY A DOMY
ČI BYTY URČENÉ K REKONSTRUKCI.

■

VYKOUPÍME GARÁŽE v Brně a blízkém okolí. Hotovost.

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

Nové ONLINE SLUŽBY nejen pro vaše podnikání
e-nájemník

Ověřený nájemník s garancí platby

e-nájemník

777 119 898

BRNO CENTRUM

■ CHATU/CHALUPU

POPTÁVKY

Informace v RK

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

725 073 580

6 400 000 Kč

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

725 073 580

POPTÁVKY

Informace v RK

POPTÁVKY NEMOVITOSTÍ
■ Pro naši realitní kancelář HLEDÁME OBCHODNÍ
PROSTORY K PRONÁJMU v Králově Poli a okolí.
Nejlépe přízemí s viditelným umístěním do ulice
a možností parkování. Lokalita: Královo pole,
Žabovřesky,
Ing. Stránice.
Tomáš Matras

jak 20 ke
let v koupi
oboru, CHATU NEBO RODINNÝ
■ OrtopedVíce
hledá
specializace
na
luxusní
nemovitosti a práci pro VIP klientelu.
DŮM v lokalitách: Brno-venkov, v okolí Nového

■ Pro pracovníka bezpečnostního systému
hledám ke koupi BYT 2KK/3KK S BALKONEM,
cihla, min. 55 m2, Lesná, Černá Pole.
Do 5 000 000 Kč, ﬁnancování hypotékou.

tel.: +420 777 119 898

■ Pro účetní hledám ke koupi BYT 2KK V LÍŠNI.
Cena: do 3 700 000 Kč, platba hotově.

Města na Moravě, Hustopečí, Břeclavi nebo Kyjovsko-

e-kancl

Vaše sídlo ﬁrmy v centru Brna

e-kancl

e-sekretariát

Profesionální online asistentka

e-sekretariát
Rooseveltova 584/9
602 00 Brno-město

+420 777 807 101
reality@ravantino.cz

www.ravantinoreality.cz

■ Pro obchodního zástupce gastronomie
Hledáme
obchodní
prostory
žateckého
lesa. Cena
4,5pro
- 5sídlo
mil.firmy
Kč Matras & Matras, jsme společnost s dlouholetou tradicí, alternativně můžou být i kanceláře.
hledám ke koupi DŮM S MENŠÍ ZAHRADOU,
Přízemí, velikost od 70 do 135 m2.
bez velkých úprav. Sokolnice, Telnice,
■ Pro strojního inženýra hledáme v Brně ke koupi
Pro vojenského lékaře hledáme chalupu v dobrém stavu v okolí Brna s dojezdovou
vzdálenostíÚjezd
do 1 hodiny.
Rychle jednání cena do 3.6 mil. Kč
Kobylnice,
u Brna.
BYT 1+1 v dobrém stavu. Cena do 3,5 miliónu.
Hledáme pro 16 stavebních firem, vhodné domy k přestavbě nebo pozemky k výstavbě
bytových
Cena:malých
do 5 500
000domů.
Kč Velmi rychlé jednání
hotovost
připravena.
■ aPro
špičkovou
gynekoložku hledáme BYT 2+KK
AŽ 3+1 S VÝTAHEM. Byt před i po rekonstrukci. Ulice
Veveří, Jiráskova, Gorkého, Jana Uhra. Hotovost
připravena.

Tereza
Klimešová
■ Hledáme
ke koupi
světlý BYT 3+KK NEBO
3+1.
tel.: +420
777 119 875
PŘÍPADNĚ
VELKOU
2+1.
Byt
by
měl
mít
terasu
nebo
Více jak 10 let v oboru,
balkón aspecializace
parkovací
Královo
nastání.
prodej Lokalita:
a pronájem Žabovřesky,
bytů a RD.
Pole, Ponava a směr k centru Brna.
Cena do 7,5 miliónu. Platba v hotovosti.
Pro advokátku a projektanta hledám pronájem bytu 3kk s balkónem, parkování
výhodou. Královo Pole, Ponava Cena do 20 000 Kč vč. energií
Pro majitele autobazaru hledám ke koupi byt 2kk, 2+1 s balkónem, k reko/po
Aneta
Kormanová
reko. Staré Brno, Žabovřesky,Ing.
Královo
Pole Cena:
do 3 700 000 Kč
Pro obchodního zástupce hledám ke koupi byt min. 80 m2, 2+1,3+1, balkon,
725 073 580
Řeckovice, Medlánky, KrálovoOsobní
Pole akontakt:
blízké okolí
Cena: do 5 000 000 Kč
E-mail: aneta.kormanova@rkmatras.cz

■ Pro majitele stavební ﬁrmy hledám
DLOUHODOBÝ PRONÁJEM DOMU NEBO
BYTU – nutno přízemí. Nezařízené. Komín,
Bystrc, Jundrov, Žabovřesky, Jinačovice.
Aneta
Kormanová tel.: +420 725 073 580
Cena: Ing.
do 26
000 Kč/měs.
Vystudovaná realitní inženýrka,
specializace na vyhledávání nemovitostí a oblast rezid. bydlení.
Pro čtyřčlenou rodinu hledáme pěkný rodinný dům alespoň 5+1 v lokalitě Brno
sever, Brno-venkov. Cena do 9 mil. Kč.
Pro lékárnici hledáme ke koupi byt po rekonstrukci 1+kk az 2+1 v lokalitě Brno
Královo Pole, Židenice a okolí.Tereza
Cena doKlimešová
4 mil. Kč.
Pro vědeckou pracovnici hledáme byt s neprůchozími pokoji 2+1 až 4+1, po
Osobní kontakt: 777 119 875
reko, do 6 mil. Kč, Brno.
E-mail: tereza.klimesova@rkmatras.cz

Vertical with text

Zvažujete kam vhodně uložit
své volné prostředky?
Investujte s námi
AMBIENTEN VIP si vám dovoluje nabídnout tři zajímavé investiční příležitosti. Zvažujete uložit prostředky do nového
sídla firmy, toužíte po luxusním bydlení, nebo hledáte vhodnou investici, kam prostředky uložit a generovat pravidelný
měsíční nájem. Mít v dnešní době prostředky na bankovním účtu s minimálním úrokem se téměř nevyplácí, stejně tak
se nevyplácí platit vysoké nájmy za sídla firem, a přitom jste již mohli být několik let ve vlastních prostorách, které vám
patří. Udělali jsme pro vás výběr nemovitostí, které jsou vhodné jak na bydlení, tak i podnikání. První z nich je mezonetový
byt v Černých Polích na třídě Generála Píky o UP 381 m2 s panoramatickými výhledy na Brno, druhou je celé 27. patro
budovy AZ TOWERU o UP 235,44 m2 vč. 4 garážových stání a 4 skladů a třetí je luxusní bytová jednotka o UP 281,6 m2 na
třídě Kapitána Jaroše, jednotka je vhodná jak pro luxusní bydlení, tak jako reprezentativní sídlo společnosti. Zajistíme vám
kompletní vizualizace vč. realizace prostor, pokud byste projevili zájem o dokončení na míru.

VAŠI SPECIALISTÉ NA PRODEJ/PRONÁJEM
LUXUSNÍCH REZIDENČNÍCH A INVESTIČNÍCH
KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ

Ing. Monika Russeggerová
VILA BRNO JUNDROV

Prodej samostatně stojící rodinné vily o dispozici 6+kk 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.

+420 602 791 990

Info v RK

PRODEJ VELKOMETRÁŽNÍ
BYTOVÉ JEDNOTKY
Nadstandardní mezonetový byt s terasami a balkony je situovaný
v cihlové nástavbě v 8. a 9. nadzemním podlaží bytového domu
v lukrativní městské části Černá Pole na ulici tř. Generála Píky.
Byt nabízí krásné panoramatické výhledy a s ohledem na aktuální
stav shell and core si byt můžete dokončit dle vlastních představ.
Spolupracujeme s architekty, kteří jsou připraveni vám byt dokončit
na míru. Lze ho využít i jako luxusní sídlo společnosti. Prodejní cena
je 19,5 mil. Kč + provize realitní kanceláře.

PRODEJ 27. PATRA AZ TOWERU

LUXUSNÍ ROUBENKA

Prodej luxusní roubenky o disp. 7+kk s vlastním biotopem a lesem. Nemovitost se nachází v absol. soukromí
na kopci s výhledy do lesů a náleží k ní poz. o výměře 38 131 m2. Foto roubenky je ilustrativní. PENB: C.

Info v RK

REZIDENCE KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ

Prodej luxusní rezidence - vily 8+2 v absolutním soukromí. Na pozemku venkovní altán s vlastní
kuchyní, krbem a udírnou. 2x dvojgaráž, herna a sklípek. UP = 405 m2, CP = 9.699 m2, PENB: G.

Info v RK

Luxusní prostory jsou situovány ve 27. patře budovy s výtahem přímo
k jednotce a parkováním v budově. Součástí prodeje jsou 4 garážová stání a 4 sklady. Prostory si lze dispozičně upravit dle vlastních
požadavků. Jsou provedeny rozvody elektroinstalací. Koupelny
jsou připraveny vč. rozvodů na finální dokončení, na podlahách je
položena dlažba po celé ploše. Doporučujeme jak na luxusní bydlení, tak i na reprezentativní prostory sídla společnosti. Prodejní
cena činí 17,9 mil. Kč + 21 % DPH + provize realitní kanceláře.

VILA MOSTKOVICE

PRODEJ NADSTANDARDNÍ
BYTOVÉ JEDNOTKY

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

13 500 000 Kč + provize RK

RD SYROVICE

Prodej řadového RD o dispozici 4+kk se zahradou, altánem a parkováním pro dva vozy na vlastním
pozemku. Dojezdová vzdálenost do města Brna je cca 15 minut. UP = 113 m2, plocha poz. = 220 m2.

7 950 000 Kč + provize RK

Nadstandardní mezonetový byt v samém centru Brna na třídě
Kapitána Jaroše v secesní budově po kompletní rekonstrukci a s výtahem. Byt je situován v posledních dvou patrech budovy a nabízí
tak naprosté soukromí, perfektní provedení a bezproblémové parkování. Jeho dominantou je terasa o výměře 50,6 m2, na kterou je
vstup z obývacího pokoje. Byt je vhodný jako reprezentativní sídlo
společnosti na prestižní adrese nebo pro rodinné bydlení. Nemovitost je právě po kolaudaci a ihned k dispozici. Prodejní cena je
26 mil. Kč vč. 21 % DPH a vč. provize realitní kanceláře.

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

HOTEL VRANOV NAD DYJÍ

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

Info v RK

DEVELOPERSKÝ PROJEKT VRCHLABÍ

V rámci developerského projektu ve městě Vrchlabí nabízíme
k prodeji byty o velikosti 2+kk, 3+kk a 4+kk od 60 m2 až po 120 m2.
Ke každé jednotce lze zakoupit garážové stání a sklepní kóje.

Info v RK

E-mail: info@ambienten.cz

POZEMEK TIŠNOVSKÁ NOVÁ VES

Prodej stavebního pozemku o celk. výměře 25 442 m2. Pozemek lze
využít pro stavbu luxusního rod. bydlení, ale i pro účely podnikání
(penzion, chov koní, pořádání akcí). Pl. pozemku = 25 442 m2.

11 000 000 Kč + provize RK

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

ZPRAVODAJSTVÍ
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ÚVĚROVÝ PROGRAM PODPORY
BYDLENÍ PRO MLADÉ POKRAČUJE
I TENTO ROK

Splácení úvěru a úrokové sazby

Již několik let vyhlašuje vláda
podmínky, které usnadní mladé
generaci pořízení bydlení.
Také v letošním roce vyšlo
nařízení vlády č. 1/2021 Sb.,
které podpoří možnost získat
úvěr na bydlení od Státního
fondu podpory investic.
Úvěry se poskytují na pořízení
nebo modernizaci obydlí lidem
do 40 let pečujícím o dítě
do 15 let po celém území
České republiky.

Úvěr na modernizaci obydlí je třeba splatit
do 10 let, úvěr na pořízení obydlí do 20 let.
Splácení jistiny může být přerušeno až na
dobu 2 let z důvodu narození, osvojení,
poručenství, svěření dítěte do péče nebo
pěstounství dítěte. Také pokud příjemce
úvěru ztratí zaměstnání na dobu delší
než 3 měsíce, bude déle než 3 měsíce
nemocný nebo jeden z členů domácnosti
zemře, lze na žádost splácení jistiny
přerušit, a to nejdéle na dobu dvou let.
Úroková sazba je stanovena ve výši
základní sazby Evropské unie pro Českou
republiku. Snižuje se o 0,2 procentního
bodu za každé dítě do 15 let věku, o které
příjemce trvale pečuje a které s příjemcem
trvale bydlí, avšak nesmí být nižší než 1 %
p.a. Úroková sazba je fixní po dobu 5 let.

Jaká je výše úvěru a na co jej lze
použít

Jak lze úvěr čerpat

Na modernizaci obydlí se poskytuje úvěr
ve výši minimálně 50 000 Kč a maximálně
600 000 Kč. Na pořízení rodinného
domu výstavbou lze získat úvěr ve výši
až 2 400 000 Kč, nejvýše však 90 %
skutečných nákladů na výstavbu. Totéž platí
pro pořízení rodinného domu koupí, kde lze
získat stejnou částku, nejvýše však 90 %
ceny sjednané nebo ceny obvyklé, je-li
nižší než cena sjednaná.
Na nákup bytu lze získat až 2 000 000 Kč,
nejvýše však 90 % ceny sjednané nebo
ceny obvyklé, je-li nižší než cena sjednaná.
Ovšem letos to není jen na nákup bytu
do osobního vlastnictví, ale nově také
na převod či nákup družstevního podílu
v bytovém družstvu s právem nájmu bytu.
Při narození či osvojení dítěte se v případě
poskytnutí úvěru na pořízení obydlí
poskytuje dotace 30 000 Kč.

Na modernizaci obydlí lze úvěr čerpat
na základě předložených dokladů
jednorázově nebo postupně. Čerpání musí
být ukončeno do 1 roku od uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru.
Čerpání úvěru na pořízení obydlí výstavbou
probíhá stejným způsobem, avšak má
jiné termíny. Musí být zahájeno do 1 roku
a ukončeno nejpozději do 3 let od uzavření
smlouvy. Výstavba rodinného domu
musí být dokončena do 3 let od uzavření
smlouvy, pokud není tato doba v průběhu
splácení úvěru na žádost příjemce
prodloužena. Úvěr na koupi bytu nebo
domu se čerpá jednorázově. Čerpání
musí být zahájeno do 1 roku od uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru. Pokud žadatel
žádá o úvěr na modernizaci obydlí nebo
na výstavbu domu, musí k žádosti přiložit
projektovou dokumentaci. Právě tak tomu
je i s pořízením obydlí koupí.

Je třeba mít vybranou nemovitosti
a k žádosti přiložit odhad nemovitosti.

Jaké je třeba úvěr zajistit
Úvěr na modernizaci obydlí nebo úvěr
na pořízení obydlí do výše 600 tis. Kč
se zajišťuje ručitelem (věk maximálně
do 55 let a průměrný měsíční příjem za
poslední tři měsíce nad 15 000 Kč), případně
zástavou nemovitosti a vinkulací pojistného
plnění ze živelního pojištění nemovitosti.
Úvěr na pořízení obydlí nad 600 tis. Kč
je třeba zajistit zástavním právem
a vinkulací z pojistného plnění ze živelního
pojištění nemovitosti, příp. zástavním
právem a zároveň ručitelem.
Úvěr na pořízení družstevního podílu
v bytovém družstvu je možné zajistit
zástavou družstevního podílu a vinkulací
z pojistného plnění ze živelního pojištění
nemovitosti nebo zástavou jiné nemovitosti.

Kdo může o úvěr žádat
Jsou to osoby, které žijí v manželství
nebo registrovaném partnerství,
ve kterém alespoň jeden z manželů nebo
registrovaných partnerů nedosáhl ke dni
podání žádosti 40 let věku, nebo osoba
do 40 let, která trvale pečuje o dítě, které
nedosáhlo ke dni podání žádosti 15 let.
Žadatel ani jeho manžel či partner nesmí
být vlastníkem ani spoluvlastníkem
obydlí, ani nájemcem družstevního
bytu. Tato podmínka se netýká úvěru
na modernizaci.
Lhůta pro vyřízení úplné žádosti o úvěr
na pořízení nemovitosti je 60 dnů,
pro vyřízení úvěrů na modernizaci 30 dní.
Podrobné informace lze získat na
pracovištích Státního fondu podpory
investic nebo na webových stránkách
www.spfi.cz.

realitnimedia.cz
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nebo způsob výpočtu takového budoucího
zvyšování. Pronajímatel může navrhnout
nájemci zvýšení nájemného i v případě, že
jeho zvyšování není ve smlouvě uvedeno,
a to jednou za 12 měsíců, přičemž navýšení
nesmí za 3 roky přesáhnout částku ve výši
20 % nájemného.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI
PRONÁJMU VAŠEHO BYTU

Jaký zvolit postup, pokud
nájemník již několikátý
měsíc nezaplatil nájem a na
výzvy k úhradě nereaguje?
Lze těmto situacím předcházet
úpravou samotné nájemní
smlouvy?
Těmto situací bohužel předejít nejde, z toho
důvodu doporučujeme, aby si pronajímatel
od nájemce vzal předem dostatečně
vysokou jistotu.
Pokud je nájemník v prodlení s platbou
nájemného, má pronajímatel nárok na
zaplacení zákonného úroku z prodlení.
V případě, že nájemník nezaplatí nájemné
za dobu tří měsíců, jedná se o zvlášť
závažné porušení jeho povinností
a pronajímatel má právo vypovědět nájemci
nájem bez výpovědní doby.

Zdroj: redakce

Investice do nemovitostí a jejich následný pronájem je u Čechů jedna z nejoblíbenějších
forem, jak bezpečně uložit finance a zajistit si pravidelný pasivní příjem. Ne vždy se ale podaří
sehnat bonitní a spolehlivé nájemníky. Majitelé nemovitostí pak často řeší problémy v podobě
neuhrazených nájmů nebo starostí s údržbou bytu. A návratnost jejich investice se tím odkládá.
Na co si dát pozor a jak řešit nejčastější
komplikace s nájemníky, odpovídá
Mgr. Jiří Knotek a Mgr. Tereza Maňáková
z brněnské advokátní kanceláře AK Knotek
Maňáková, specialisté na realitní právo
a právní vztahy k nemovitostem.

Co by měla každá nájemní
smlouva obsahovat a co naopak
v jejím znění být nesmí ?
Nájemní smlouva musí obsahovat označení
smluvních stran, předmětu nájmu a musí
být v písemné formě. V jejím obsahu by
neměla chybět výše nájemného, případně
způsob určení, způsob úhrady nájemného
a záloh na služby spojené s užíváním
předmětu nájmu a také určení doby trvání
nájmu.
Zákon vysloveně zakazuje ujednání
ukládající nájemci povinnost, která
je vzhledem k okolnostem zjevně
nepřiměřená, a ujednání, která zkracují

nájemcovi práva (např. kratší výpovědní
doba pro pronajímatele).

Může si majitel bytu stanovit
v nájemní smlouvě nějaké
podmínky? (počet osob, chov
zvířat)
Našim klientům doporučujeme, aby byl ve
smlouvě jasně stanovený počet osob, které
mohou žít s nájemcem v předmětu nájmu,
jelikož pronajímatel má právo požadovat,
aby v předmětu nájmu žil jen takový počet
osob, který je přiměřený velikosti bytu,
a vyhradit si ve smlouvě písemný souhlas
s přijetím další osoby do předmětu nájmu.
Pokud jde o přijetí osoby blízké do
domácnosti, tak zde nájemce souhlas
pronajímatele nepotřebuje. Má však
povinnost mu tuto skutečnost oznámit
bez zbytečného odkladu. V případě, že by
tak nájemce ani do dvou měsíců neučinil,
jedná se o podstatné porušení smlouvy.

Nájemce má právo v předmětu nájmu
chovat zvíře, pokud zvíře nepůsobí
pronajímateli a ostatním obyvatelům domu
obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

Jak nejlépe ošetřit nájemné, jeho
placení, případné zvyšování ?
Nejlépe pronajímatel ošetří úhradu
nájemného, když si potenciálního nájemce
důkladně předem prověří. Fyzické osoby lze
prověřit ve veřejně dostupném insolvenčním
rejstříku na webové adrese isir.justice.cz.
Kontrolu lze provést i v centrální evidenci
exekucí na www.ceecr.cz.
Také doporučujeme, aby si pronajímatel od
nájemce vzal předem dostatečně vysokou
jistotu, tzv. kauci, kterou si pronajímatel
může započíst na dlužné nájemné. Výše
jistoty pouze nesmí přesáhnout trojnásobek
měsíčního nájemného.
Zvyšování nájemného je vhodné uvést do
smlouvy o nájmu, a to buď přesné částky

Lze vypovědět nájemní
smlouvu z důvodu neplacení
nájmu a nájemníka okamžitě
vystěhovat?
Jak jsem již uvedl v předchozí otázce,
nezaplacení nájemného za dobu tří
měsíců se považuje za závažné porušení
povinností nájemce. V tomto případě má
pronajímatel právo vypovědět nájemci
nájem bez výpovědní doby.

V případě, že se nájemník odmítne
vystěhovat, je nutné podat žalobu na
vyklizení k soudu. Okamžitě vystěhovat
nájemníka bohužel nejde, pokud tak neučiní
nájemník sám. Důrazně nedoporučuji
nájemníka vystěhovat proti jeho vůli,
např. vstupem do bytu bez jeho souhlasu
a přítomnosti. Pronajímatel by se tím mohl
dopustit trestného činu.

Hrozí majitelům nemovitostí
nějaké riziko, když se jejich
nájemce dostane do exekuce
nebo insolvenčního řízení ?
Tato situace může být pro majitele bytů
riziková.
Doporučujeme klientům, aby k nájemní
smlouvě dávali přílohou soupis věcí ve
vlastnictví pronajímatele s fotodokumentací.
V případě, že by tyto věci exekutor zabavil
nebo se dostaly do soupisu majetkové
podstaty v insolvenčním řízení, tak soupis
těchto věcí s fotodokumentací lze použít
jako podklad pro vyloučení těchto věcí
z exekuce nebo insolvenčního řízení.
Dalším očekávaným rizikem je, že nájemce
nebude mít finanční prostředky na úhradu
nájemného a z toho důvodu je vhodné
takový nájemní vztah co nejdříve ukončit.
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u nájmu bytů. Je také dána větší smluvní
volnost stran, mohou si tedy spoustu
otázek upravit v rámci smlouvy podle svých
požadavků.

Může nájemník požadovat slevu
z nájmu v případě ztráty svého
zaměstnání, zákazu obchodní
činnosti, úrazu, nemoci nebo
jiných závažných okolností ?
Za určitých podmínek lze obnovit jednání
o smlouvě, ale u nájmu bytu neznáme
žádnou povinnost slevu poskytnout.
Takové události by však podle své
závažnosti mohly naplnit speciální
výpovědní důvod. Pokud se po uzavření
smlouvy změní okolnosti do takové míry,
že po nájemci nelze rozumně požadovat,
aby v nájmu pokračoval, pak může
vypovědět i nájem na dobu určitou.
Pokud by šlo o nájem prostoru sloužícího
k podnikání, pak by šlo uvažovat i o slevě
z nájmu, a to v případě, kdy by prostor
nebyl způsobilý sloužit svému účelu
(např. z důvodu zákazu činnosti).

Platí stejná pravidla v případech,
kde je nájemcem právnická
osoba? Například u komerčních
nebo jiných nebytových
prostor?
Obecně platí, že v případě nájmu
nebytových prostor se na nájemce
nevztahuje zvýšená ochrana tak, jako

www.advokatiprobrno.cz

Zdroj: redakce
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Barevné varianty, černobílé
provedení a stupně šedi

SKUPINA BROKER CONSULTING ZAHAJUJE
Použít značku na jiném pozadí než ukládá
VÝSTAVBU DEVELOPERSKÝCH
PROJEKTŮ
manuál na této straně je zakázáno.
NAPŘÍČ ČESKOU REPUBLIKOU
Při použití značky na fotografii je nezbytné
Barevné varianty představují povolené
kombinace barev pozadí a značky.

zajistit maximální čitelnost vůči pozadí.

V reakci na vysoký zájem
o bytovou výstavbu se
skupina Broker Consulting
rozhodla rozšířit své stávající
developerské aktivity ze
západních Čech do všech
regionů ČR. Během tohoto
roku vybere pro realizaci
několik projektů rezidenčního
bydlení. Spuštění vlastních
developerských projektů
jí přinese lepší ochranu
vlastní značky a především
nové možnosti pro její
spolupracovníky a klienty.
Širší skupina Broker Consulting
rozšíří své developerské aktivity
do všech regionů
Do současné doby se skupina
prostřednictvím společnosti BC Real
soustředila na realizaci developerských
projektů v atraktivních částech Plzně. Nyní
chystá rozšířit své aktivity i za hranice
západních Čech. „V návaznosti na vysokou
poptávku ze všech regionů jsme se rozhodli
začít budovat vlastní developerské projekty
i v dalších městech republiky. K jejich
realizaci budeme moci využít lokální znalost
našich spolupracovníků, oborovou expertizu
firmy BC Real a současně podporu
centrálního týmu Broker Consulting,
který má rozsáhlé zkušenosti s budováním
sítě franšízových poboček OK POINT,“
vysvětluje Petr Hrubý, zakladatel skupiny
Broker Consulting.
Skupina Broker Consulting nyní klientům
nabízí více než 100 projektů od celé řady

Zdroj: redakce

Ve výjimečných případech pokud situace
nedovoluje jinak, je povoleno použít čistě
bílou nebo černou variantu značky.

Tam, kde
se žije

Posledn
í
byty
k prodej
i

Použití logotypu ve stupních šedi nebo
černé barvě je povoleno pouze u razítka
a dokumentů, keré budou podléhat
skenování a tisku na kancelářských tiskárnách.

prověřených developerů. Spuštění vlastních
projektů jí umožní chránit vlastní značku
a také přinese ideální zabezpečení obchodu
pro klienty. Tento krok také významně
přispěje ke zatraktivnění a rozšíření
stávajícího portfolia nemovitostí, které
konzultanti Broker Consulting nabízejí.

Pilotní projekty rezidenčního
bydlení
Pro rok 2021 bude k realizaci vybráno
několik pilotních projektů zaměřených
na rezidenční bytovou výstavbu.
Cílovými lokalitami budou krajská města.
„Díky rozsáhlé síti našich spolupracovníků
máme v regionech dobrý přehled
o možnostech realizace. Pro naše
developerské projekty budeme společně
s našimi konzultanty a manažery vybírat
oblasti, ve kterých bude ze strany místních
největší zájem o bytovou výstavbu,“
říká Petr Hrubý.

Broker Consulting je největší skupinou na českém a slovenském trhu,
která poskytuje služby v oblasti finančního a realitního zprostředkování.
Od roku 1998 získala důvěru více než 600 000 klientů. Služby zajišťuje přibližně
2 000 konzultantů ve více než 100 kancelářích a 40 franšízových pobočkách
OK POINT. Společnost uvedla na český a slovenský trh řadu inovativních
a unikátních produktů v oblasti investic, životního pojištění a finančních služeb.
Skupina se kromě finančního a realitního zprostředkování věnuje například
developmentu, správě nemovitostí a férovým nebankovním půjčkám.

Projekty bude širší skupina
Broker Consulting realizovat v rámci equity
partnership se svými spolupracovníky
přímo v regionech. Tito spolupracovníci
získávají možnost stát se aktivním
členem celého developerského
projektu. „Umožňujeme našim lokálním
spolupracovníkům a konzultantům, aby se
projektů přímo účastnili. Díky technickému
zázemí a 10leté expertize firmy BC Real
v oblasti developmentu a mnohaleté
odbornosti našich konzultantů a manažerů
v realitních službách máme pro rozvoj
vlastních developerských projektů ty
nejlepší předpoklady,“ uzavírá Petr Hrubý.

Úspěšný rok 2020 pro skupinu
Broker Consulting navzdory
koronaviru
K rozhodnutí posílit letos developerské
aktivity přispěl i fakt, že skupině
Broker Consulting se i ve značně složitém
loňském roce dařilo velmi dobře, když její
služby vyhledalo více klientů než
v předchozích letech. Podle předběžných
dat dosáhla skupina za rok 2020 obratu
2,1 miliardy korun a opět tak zaznamenala
růst již 22. rok v řadě. Skupina díky tomu
mohla pomoci řadě lidí najít a udržet
si novou pracovní příležitost. Jednu
z nabízených forem pracovního uplatnění
u ní v roce 2020 využilo zhruba 1000 lidí.

PENB

B

KVALITNÍ BYDLENÍ V JEDINEČNÉ A ŽÁDANÉ LOKALITĚ

SADOVÁ NAD KOCIÁNKOU V KRÁLOVĚ POLI

Polyfunkční dům se ideálně integruje do čtvrti
Sadová, kde se oprávněně stává jejím novým
centrem. Ideální dosažitelnost zajišťuje blízká
komunikace, venkovní i vnitřní místa k parkování
umožní pohodlný příjezd autem.
Dům je zasazen v centru lokality v těsné blízkosti
přírody s převážně listnatými lesy, studánkou,
rybníčky i kapličkou. Prostředí doslova vybízí
k procházkám, venčení mazlíčků i sportovním
aktivitám. Mezi přednosti čtvrti patří výborná
dostupnost MHD během dne i v noci, jen pár minut
autem zabere cestování do obchodních domů Tesco,
Lidl, Kauﬂand, Globus.

Kontakt: Ing. Ondřej Menšík

mensik@espritliving.cz

737 889 777
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AC Real, s.r.o.
Dělnická 397/39, 624 00 Brno
tel.: +420 731 516 417
acreal@acreal.cz | www.acreal.cz

Rezidence Chrlice Place
Bydlete v bytě, ale se soukromým
bazénem na zahradě

NOVOSTAVBY

www.realitymorava.cz

BYTY

KAMECHY II
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realitnimedia.cz

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

PŘEDPRODEJ BYTŮ JIŽ ZAHÁJEN
termín dokončení únor 2021!
V klidné jižní části brněnských Chrlic vzniká velmi zajímavý projekt bytového domu z dílny renomovaného brněnského developera
- společnosti All Inclusive Development a.s.
Na začátku projektu byla idea vybudovat rodinné bydlení na slunném místě, které bude reprezentovat harmonii a soulad s přírodou a kde se
budou spojovat benefity bydlení v bytě a rodinném domě. V projektu je počítáno i se soukromým krytým bazénem pro všechny obyvatele
domu a s privátními zahradami. Stavební práce již započaly a termín dokončení je naplánován na začátek tohoto roku. Předprodej bytových
jednotek je v plném proudu.
Rezidence nabídne pouze devět nadstandardně zařízených bytových jednotek, což ještě zvyšuje její exkluzivitu. Poznávacím znamením
bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk bude dostatek prostoru a úložných míst. K dispozici budou rovněž parkovací stání venku či v garáži. Společné
prostory doplní kočárkárna, kde můžete uložit cyklistickou výbavu nebo vozítko vašeho dítěte. Všechny byty jsou vybaveny nadstandardními
materiály a technologiemi.
Brněnské Chrlice jsou skvělou lokalitou pro sportovní nadšence a rodiny s dětmi. Nachází se zde sportovní i tenisový klub, množství různých
dětských hřišť a v těsném okolí je také cyklostezka, po které se lze dostat až do Vídně. U nákupního centra Olympia se nachází rozsáhlý zábavní
areál pro děti i dospělé. Kousek dál je baseballové a fotbalové hřiště a hned vedle za řekou také přírodní koupací biotop.

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

www.chrliceplace.cz
Developer: All Inclusive Development a.s.
Prodejce: AC Real s.r.o.

KLIDNÁ
PŘÍRODA
LOKALITA
NA
DOSAH

PARKOVACÍ
GARÁŽOVÉ
STÁNÍ
STÁNÍ

KLIENTSKÉ 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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BYTOVÝ DŮM NA SÝPCE

Nové byty s vlastní zahradou
www.bytovydumnasypce.cz
PENB B
(105 kWh/m2 za rok)

Neplatíte
provizi

REALmix s.r.o.
Bayerova 792/23
602 00 Brno – Veveří
+420 775 077 502
www.realmix.cz

Jen 15 minut od brněnského centra, v městské části Přízřenice, právě vzniká
unikátní rezidenční projekt bytového domu Na Sýpce. Komfortní bydlení s možností
pořízení vlastní zahrady, kompletní občanská vybavenost, sportovní vyžití i snadný
přístup do největších nákupních center, oslovuje zejména mladé rodiny.
Zajímavý koncept se nese ve spojení
pohodlného městského bydlení v bytech
a příjemných benefitů, které projekt svým
novým rezidentům nabízí.
K těm nejzajímavějším patří možnost
zakoupení vlastní zahrady k bytu,
a to na pozemku, který přímo navazuje
na nově vznikající rezidenční objekt.
Samotná lokalita projektu a jeho
orientace do klidného městského
parku pak garantuje vše, co ke
komfortnímu bydlení patří. Rychlou
dostupnost do centra Brna, pravidelné
spojení MHD, kompletní občanskou
vybavenost a blízkost NC Olympia
a Avion Shopping parku. Přitom klid
a příležitosti k volnočasovým aktivitám
i sportovnímu vyžití.
Nově vznikající bytový objekt citlivě
navazuje na místní rezidenční zástavbu
a je koncipován jako třípodlažní stavba,
která nabídne celkem 18 bytových jednotek

a jeden komerční prostor v přízemí,
ten navíc zůstane ve vlastnictví investora
se záměrem zřídit příjemné místo pro denní
setkávání a potřeby nových rezidentů,

pravděpodobně v podobě kavárny nebo
pekárny. Každý byt přitom disponuje
velkorysým balkónem a praktickými
dispozicemi. Prosvětlené interiéry jsou
navrženy s ohledem na praktičnost

a funkčnost. Promyšlené je i vybavení
jednotlivých bytových jednotek. Důraz je
kladen na vkusný interiér, kvalitní zařizovací
předměty a maximální využití obytné
plochy. Pro pohodlí nových rezidentů
jsou připraveny venkovní parkovací
stání v soukromém vnitrobloku
i sklepní kóje.
Moderní technologie a tepelně
izolační vlastnosti stavby garantují
úsporu energií a také nízké
provozní náklady, které budou šetřit
peněženky novým obyvatelům.
Kvalita použitých materiálů
a prověření dodavatelé jsou zase
zárukou dobré investice a zhodnocení
finančních prostředků v podobě
nového bydlení. Kolaudace stavby se
plánuje již na jaře 2022.
Proto neváhejte se svojí volbou a zjistěte
více informací již nyní na
www.bytovydumnasypce.cz
Inzerce.indd 2
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MIG s.r.o.
s.r.o. ||
MIG

Brno
800 644 644 | mig@mig.cz
mig@mig.cz || www.mig.cz
www.mig.cz | | Příkop
Cejl 30,4,Brno
MIG s.r.o.
B
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Cejl 30, Brno
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PRONÁJEM
LUXUSNÍCH BYTŮ
1+KK a 2+KK

www.mig.cz

09/2020

■ Pronájem luxusních bytů 1+kk+spací nika
a 2+kk v nově postaveném polyfunkčním
domě MIG POINT na ulici Cejl 30

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

www.zatisnovkou.cz

B

tavený
Nově pos
ní dům
polyfunkč
T
MIG POIN
30
jl
e
C
na ulici

■ dům v industriálním stylu 4 minuty chůze
od centra
■ 24 nových bytů o ploše od 35 m2 do 56 m2
■ vybaveno nábytkem, rekuperace, možnost
klimatizace
■ dřevěné podlahy z masivu, okna s trojsklem
■ byty s jižní orientací jsou vybaveny
prostornými balkony

Brno - Husovická

C

■ kuchyně včetně spotřebičů od německé
firmy Nolte
■ luxusní koupelny, zařizovací předměty
od firem Villeroy & Boch či Hansgrohe
■ energeticky úsporná budova, FVE panely,
tříděný odpad
■ kvalitní pevné připojení k internetu vč. TV
■ možnost parkování v zakladačích
v podzemní garáži
■ v domě je úklidová služba a prádelna, výtah

ROSICE
OSLAVANY, UL. V ZARAŽENÝCH

BRNO -- ULICE
ŽABOVŘESKY
BRNO
PŘÍKOP

Prodej novostavby
4+kk
s dvěma domu
parkovacími
místy
v klidné
Exkluzivně
nabízímeRD
prodej
rodinného
3+1, plocha
pozemku
2
ulici.
Celková
parcely
644 cca
m2, 80
zastavěná
plocha rodinného
je
98 m
, dům plocha
má obytnou
plochu
m2, je podsklepený,
domu
143 m2kotel
, užitná
plocha
117 mi2.krbové
Výstavba
RD byla
zahájena
nový
plynový
a boiler,
v domě
vytápění,
plastová
okna.
v
létě
tohoto
roku
a
její
dokončení
je plánováno
léto
Ve městě veškerá občanská vybavenost,
10 min. do na
Brna
po2021.
D1.

Prodej
krásného
zrekonstruovaného
bytu
v centru Brna o
dispozici
Nabízíme
pronájem
nově postaveného
mezonetového
bytu
3+kk,
2
2+1,
63 m2. Bytveje3.veNP
2. patře
s výtahem
západní
v kubyt CP
je situovaný
cihlového
domuse
s UP
100 morientací,
v poklidné
chyni
je balkonlesoparku
s výhledem
směremles,
do kde
centra
města, jsou
zde dvě
ulici, nedaleko
Wilsonův
je výborné
rekreační
komory.
Byt je v OV
a v roce
2017 prošel
celkovou
vyžití, v blízkosti
zastávky
tramvaje
č. 1, také
3 a 11.rekonstrukcí.

599 000 Kč
35 700

info
v RK
25
000
Kč + služby

NOVÉ KOMERČNÍ PROSTORY K PRONÁJMU
OBCHODNÍ CENTRUM S POTRAVINAMI LIDL
BRNO, KAŠTANOVÁ 579/76

Prostory od 30 do 1 700 m2

725 512 999
www.ockastanova.cz

OBCHODNÍ CENTRUM S POTRAVINAMI BILLA
SLAVKOV U BRNA, KŘENOVICKÁ 1854
Prostory od 30 do 132 m2

PRODEJ BYTŮ
ZAHÁJEN
DISPOZICE 1+KK AŽ 4+KK
V CENTRU BRNA

725 512 999
www.zcslavkov.cz

Volejte: 735 101 285
REZIDENCEKRIDLOVICKA.CZ
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5 let

•
•
•
•

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.

B

garance
stabilního příjmu
na dobu 5 let

Nákup dluhopisů v hodnotě

5,5 %

Roční úrok

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

Investujte s námi
s výnosem

SLATINA
ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

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

+420 800 050 243, +420 736 611 630

www.sdk-reality.cz

