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ČLEN ARK

KONTAKTUJTE NÁS NA +420 722 455 455, 549 250 248 NEBO E-MAILEM: info@credoreal.cz
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549 250 248
info@credoreal.cz

722 455 455
www.credoreal.cz

G

CHCETE PRODAT SVOU NEMOVITOST A ZÍSKAT NEJLEPŠÍ CENU?
PRODEJTE JI S NÁMI FORMOU ON-LINE DRAŽBY!

PRODEJ PODKROVNÍHO BYTU OV 3+KK, VRANOVICE, okr. Brno-venkov

Nabízený byt je velmi prostorný, s balkónem, CP je cca 121 m2 a nachází se v 2. NP bytového
domu na ul. Veveří. V bytě jsou neprůchozí pokoje, byt je po část. rekonstrukci. Skvělá investice!

G

G

3 990 000 Kč
G

8 790 000 Kč
G

PRONÁJEM BYTU 1+KK, BRNO - SEVER
Ul. Krkoškova. Pronájem cihlového bytu
o CP cca 22,40 m2 v 3. NP bytového
domu. Bezproblémové parkování v okolí
domu. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 1+1, BRNO - STŘED
Ul. Nové sady. Pronájem cihlového bytu se
sklepem o CP cca 28 m2 v 4. NP bytového
domu. Lokalita v samém srdci Brna. Volné
od 1. 6. 2021. Prohlídky jsou možné již nyní.

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO - ŽIDENICE
Ul. Meluzínova. Pronájem útulného bytu
o CP 43 m2 v 1. NP cihlového domu. Výborná
dopravní dostupnost. Součástí pronájmu jsou
k bytu i dva sklepy. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 1+1, BRNO - STŘED
Ul. Nové sady. Pronájem útulného bytu
s balkónem a sklepem o CP cca 50 m2
v 6. NP. Lokalita v samém srdci Brna. Volné
od 1. 7. 2021. Prohlídky jsou možné již nyní.

7 000 Kč/měsíc

10 500 Kč/měsíc

11 000 Kč/měsíc

12 000 Kč/měsíc

D

G

VŠE ZAŘÍDÍME,
VČETNĚ KVALITNÍHO
PRÁVNÍHO SERVISU,
A VY JEN OBDRŽÍTE
KUPNÍ CENU!

PRODEJ KRÁSNÉHO CIHLOVÉHO BYTU OV 3+1, BRNO – STŘED

Jedná se o nedávno vybudovaný prostorný byt o CP cca 65 m2, který se nachází v 3. NP cihlového
domu. Vytápění vl. plynovým kotlem, bezproblémové parkování. Volné ihned, klíče v RK!

B

Pro více informací
navštivte naše stránky
WWW.CREDOREAL.CZ/DRAŽBY/

D

PRODEJ – RYCH LÝ VÝKUP – PRONÁ J E M
PODNÁJEM BYTU 1+KK, BRNO - STŘED
Ul. Kobližná. Podnájem luxusní novostavby
bytu o CP cca 35 m2 v 5. NP bytového
komplexu s několika výtahy a recepcí. Výborná
lokalita v centru Brna. Volné ihned, klíče v RK!

PODNÁJEM BYTU 3+1, BRNO - STŘED
Ul. Anenská. Podnájem cihlového bytu o CP cca
65 m2 ve 4. NP bytového domu. Výborná dopravní
dostupnost a veškerá občanská vybavenost. Volné
od 1. 7. 2021. Prohlídky možné již nyní, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 1+KK, BRNO - KRÁLOVO POLE
Ul. Menšíkova (lok. Kociánka). Pronájem luxusní
novostavby bytu s terasou, zahrádkou a sklepem o CP
73,3 m2 v přízemí byt. domu. Souč. pronájmu je i parkovací
stání. Volné od 1. 6. 2021. Prohlídky možné po domluvě.

PODNÁJEM BYTU 1+KK, BRNO - STŘED
Ul. Kobližná. Podnájem luxusní novostavby plně
zařízeného bytu o CP cca 44 m2 ve 4. NP cihlové
budovy s recepcí a několika výtahy v samém
centru Brna. Volné ihned, klíče v RK!

11 000 Kč/měsíc

13 500 Kč/měsíc

11 500 Kč/měsíc

12 900 Kč/měsíc

G

PRODEJ RD 2+1, HEVLÍN, okr. Znojmo
Nabídka prodeje rodinného domu s pozemkem
o CP 158 m2. Veškerá občanská vybavenost.
Nemovitost je určena k rekonstrukci, ale přesto
je ihned obyvatelná. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD/CHALUPY 2+1, PYŠEL, okr. Třebíč
Nabídka nemovitosti vhodné k bydlení i jako chalupa
o CP cca 181 m2. K domu náleží dvorek, zahrádka
a hospodář. stavení. Nemovitost se nachází v malebné
obci s krásnou přírodou. Volné ihned, klíče v RK!

950 000 Kč

950 000 Kč

G

G

PRODEJ RD 3+1, PŘÍŠTPO, okr. Třebíč
Nabídka prodeje rodinného dvojdomu o CP
360 m2 s garáží a zahrádkou. Nemovitost je po část.
modernizaci a nachází se v krásné obci nedaleko
okresního města Třebíč. Volné ihned, klíče v RK!

1 390 000 Kč

G

PRODEJ ZEM. USEDLOSTI/RD, DVOŘIŠTĚ-BYSTŘICE
N. PERNŠTEJNEM, okr. Žďár n. Sázavou
Nabídka prodeje rozsáhlé nemovitosti o CP 367 m2,
z toho ZP 265 m2 a zahrada 102 m2. UP činí cca
175,3 m2. Nemovitost disp. sklepem i půdou. Vhodné
k bydlení i jako chalupa. Volné ihned, klíče v RK!

1 490 000 Kč

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE
NEMOVITOST

PRODEJ BYTU 4+KK
BRNO-MEDLÁNKY

G

PRODEJ SOUBORU POZEMKŮ,
RATÍŠKOVICE, okr. Hodonín
Nabídka prodeje souboru pozemků vedoucích za sebou
v jedné řadě s p.č. 2605/104, 2609/36, 2612/36, 2612/36, 2612/36,
2616/27 a 2617/105. Vedeny jsou jako orná půda, ovocný sad, les
a ostatní plocha. Celk. výměra činí 4.081 m2. Skvělá investice!

45 Kč/m2

PRODEJ CHATY
BRNO - KNÍNIČKY

PRODEJ RD/CHALUPY 2+1, VANOVICE,
okr. Blansko
Nabídka nemovitosti vhodné k bydlení i jako chalupa
o CP 372 m2 včetně zahrady, z toho ZP cca 242 m2,
UP cca 322 m2. Nemovitost se nachází v malebné
obci s krásnou přírodou. Volné ihned, klíče v RK!

999 000 Kč
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PRODEJ RD 4+KK, ŠTÍTARY, okr. Znojmo
Nabídka prodeje rozsáhlého rodinného domu
s hospodář. stavením o CP 1.969 m2, z toho ZP 708 m2
a zahrada 1.261 m2. UP činí cca 245 m2. Nemovitost
prošla částečnou rekonstrukcí. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ GARÁŽE, BRNO - OBŘANY
Nabídka prodeje řadové garáže o CP cca 16,5 m2,
kterou lze využít nejen na parkování, ale i ke
skladování. Příjezd je po asfaltové cestě. Nemovitost
je napojena na elektřinu. Volné ihned, klíče v RK!

2 390 000 Kč

499 000 Kč vč. provize

Hezká chata k rekreaci a odpočinku
v Brně-Kníničkách, okres Brno-město.
Zastavěná plocha 45 m2, elektřina, voda
v dosahu cca 100 m.

Chcete prodat nebo pronajmout?
Spojte se s námi, vše zařídíme a naše
služby máte zdarma!

Byt 4+1, 101 m2, Brno-Medlánky,
okres Brno-město. Prostorný byt
s velkou lodžií, parkování u domu,
revitalizovaný panelový dům.

Více na WWW.CREDOREAL.CZ

WWW.PATREAL.CZ

VAŠE RYZE ČESKÉ
REALITNÍ CENTRUM
OD ROKU 1994

@patreal.cz
VOLEJTE ZDARMA 800 400 237

VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ

PŘED PRODEJEM
VAŠÍ NEMOVITOSTI
ZÍSKEJTE
OKAMŽITOU
FINANČNÍ
ZÁLOHU

POZEMEK

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

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

NÁŠ TIP

Jaroslav ŠLEZINGR

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

POZEMEK

HOSTĚRADICE

DŮM

(+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

B

09392

Novostavba nadstandard. bungalovu k ﬁnálnímu
dokončení, 5+1 s prost. vstupem, halou, šatnou,
technickou míst. a garáží, oploc. pozemek CP 1186 m2.

INFO V RK

775 764 765
VELKÁ KRAŠ

DŮM

PENB

G

775 764 765

4 799 000 Kč

PENB

G

16 900 000 Kč

KOMERCE

09493

OV 2+1, CP 54 m2 s lodžií, 3.p., sklep, byt vhodný
k modernizaci, dům po revitalizaci, klidná atraktivní
lokalita blízko centra, Praha 3, ul. Na Vrcholu.

775 764 765

09433

608 764 166

PRAHA 3-ŽIŽKOV

BYT

09451

E

Velmi prostorný dům v Brně – Černovicích, dva mezonetové byty
4+kk (89 m² a 108 m²), dvě samostatné prodejny se vstupem
z ulice. Dům je podsklepený, vjezd do dvora, garáž pro 2 auta.

7 000 Kč/m²

608 764 166

RD 4+1 v obci Všechovice, dvoupatrový,
částečně podsklepený, stodola, zahrada,
CP pozemku 1339 m2, 18 km od Brna.

GARÁŽ

PENB

09488

VŠECHOVICE

DŮM

BRNO-ČERNOVICE

DŮM

Atraktivní stavební pozemek v obci Říčky u Brna, CP 1941 m², 16 km
od Brna, IS na hranici pozemku, vč. kompl. projektové dokumentace
na stavbu lux. sam. stojícího domu, platné stavební povolení.

6 000 Kč/m²

608 764 166

PENB

Dita HOLASOVÁ

ŘÍČKY U BRNA

POZEMEK

09489

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

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

HOSTĚNICE

Atraktivní stavební pozemek v obci Hostěnice, CP 2848 m², 12 km
od Brna, IS na hranici pozemku, kompl. projektová dokumentace,
stavební povolení pro výstavbu 2 RD, lze dělit na 2 parcely.

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

4 800 000 Kč

PENB

BRNO-STARÉ BRNO

G

09355

Kompletně zavedené a vybav. relaxační studio, 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

BRNO-MALOMĚŘICE

MARŠOV
PENB

E

09487

08761

Prvorepub. vila se secesními prvky u biokoridoru Vidnavské
nížiny, CP 11 278 m2, venkovní krytý bazén, dvojgaráž + garáž
+ kryté stání. Okrasná zahrada s osvětlením a studnou.

608 859 992

11 400 000 Kč

Řadová garáž v Brně - Maloměřicích. Garáž je před Obřanským mostem
mezi ulicemi Obřanská a Krasová. Poz. pod garáží je v majetku města
Brna a roční nájemné činí 800 Kč. Město neuplatňuje předkupní právo.

608 764 166

450 000 Kč

byty všech velikostí v Brně a okolí
garáže v Brně

BRNO-ŠTÝŘICE

BYT

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE S PŘIPRAVENÝM
FINANCOVÁNÍM HLEDAJÍ KE KOUPI:

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

09492

Stavební parcely 20 km severozápadně od Brna, obec Maršov v blízkosti Šmelcovny, velikost cca 800 m²,
vzhledem k šíři parcel jsou tyto určeny k výstavbě samostatně stojících RD, IS v ceně. Vybudování jaro
2022.

608 859 992

3 900 Kč/m²

PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST

PENB

G

RD a chalupy na jižní Moravě a Vysočině
09480

Pronájem novostavby zařízeného luxusního bytu 1+kk ve velmi žádané lokalitě Brno - Štýřice,
na ulici Vídeňská. CP 50 m², terasa 27 m², 3. NP, garážové stání.

608 764 166

14 000 Kč/měs.

608 764 164

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU
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Realitní kancelář REALITY MUZEJKA

SPOJTE SE
S NÁMI
Luxusní
nemovitosti AMBIENTEN VIP
michaela@realitnimedia.cz
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legislativa

Bayerova 40 | Brno 602 00

FINANČNÍ ÚŘADY ZAČÍNAJÍ ZPRACOVÁVAT ŽÁDOSTI
PROČuhrazené
SE REALITNÍ
PTÁ NA PŮVOD
o vrácení
daně zMAKLÉŘ
nabytí nemovitosti
VAŠICH PENĚZ PŘI KOUPI NEMOVITOSTI?

www.brnenskyzvonec.cz

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

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

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

•

Realitní kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC

napište nám:
produkce@realitnimedia.cz

•
•
•
•

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV

•
•

ZDARMA POŠTOU
DO VAŠÍ SCHRÁNKY

ZPRAVODAJSTVÍ

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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realitnimedia.cz

9

realitnimedia.cz

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

DŮM

ČESKÁ / Brno - venkov

BRNO - LESNÁ / ulice Loosova

GARÁŽ

Prodej garáže/garážového stání (polovina uzamykat. dvougaráže).
Jedná se o prodej ideální poloviny uzamykatelné garáže, která se
nachází v zabezpečeném nonstop hlídaném parkovacím domě.

PENB

775 077 502

G

Prodej pěkného RD po kompletní rekonstrukci, dvoupodlažní, polořadový rodinný dům s průjezdem, pěkným částečně krytým dvorem a velkou zahradou 783 m2.
ZP domu vč. průjezdu je 144 m2, zastavěná plocha a nádvoří dle KN je 437 m2. CP pozemků je 1220 m2. Dům je po kompletní rekonstrukci interiérů i exteriérů vč. inženýrských sítí.

775 077 502
DŮM 4+KK

ZAHRADY

DŮM

ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE NEMOVITOST

390 000 Kč

775 077 502

BRNO - BRNĚNSKÉ IVANOVICE / ul. Petlákova

775 077 502

3 990 000 Kč

VYSOKÉ POPOVICE

NĚMČANY / okres Vyškov

BYT. DŮM

info v RK

BRNO - PŘÍZŘENICE / ulice Moravanská

B

Prodej novostavby RD 4+kk s velkou krytou terasou za domem, garáží a velkou zahradou, dvoupodlažní cihlový dům, ZP domu 74 m2, CP pozemku 695 m2, UP domu 115 m2,
zahrada 621 m2. RD je umístěn v okrajové části obce v nově vzniklé, ale již stabilizované lokalitě s výhledem do kraje a pěkného okolí.

775 077 502

9 290 000 Kč

BRNO - LÍŠEŇ / ulice Houbalova

www.bytovydumnasypce.cz

PENB

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

12 590 000 Kč

775 077 502

KANCELÁŘE

G

POZEMEK

Prodej zahrad v zahrádkářské osadě při ulici Petlákova v Brně - Brněnských Ivanovicích. Pozemky od 500 m2.
Zahrádkářská osada je oplocená a organizačně velmi dobře funguje.

PENB

PENB

RUPRECHTOV / okres Vyškov

PENB

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

5 900 000 Kč

B

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

775 077 502

od 4 150 000 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
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REALITY V BYSTRCI s.r.o.
kancelář: Říčanská 13, Brno - Bystrc
tel.: +420 608 254 060 | e-mail: info@rksevcikova.cz
facebook.com/rksevcikova | www.realityvbystrci.com
BYT 2+1

BRNO-BYSTRC

ZAHRADA S CHATOU

PRON. RD

BRNO-BYSTRC

BRNO-KNÍNIČKY

mpesak@rkagil.cz | www.rkagil.cz

ŠLAPANICE / Brněnská

RD 2+KK

C

PENB

Prodej bytu 2+1 ul. Teyschlova. 3.p./ 8 p. Nový výtah. CP 62 m2. Byt v pův.
pěkném stavu, plovoucí podlaha, lodžie. Vybavený nábytkem a spotř.
Dům po kompletní revitalizaci. Plastová okna. Volný ihned.

604 254 913
ROUBENKA

4 500 000 Kč

BORŠOV / Moravská Třebová

Prodej zahrady s objektem k ind. rekreaci u přehrady. CP 2374 m2.
Dvoupatr. objekt, dole nové 2+kk, v patře 2+kk k dokončení. Oplocená
zahr. s ov. stromy. El., vlastní voda-vrt, příjezd na pozemek. Celoroční.

info v RK

604 254 913
NEBYT. PROSTOR

Pronájem pěkného rodinného domu v Kníničkách. 4+1, garáž, zahrádka,
předzahrádka. Patrový dům, část. vybavený, krb. 2x WC. Koupelna
s vanou a sprch. koutem. Kuchyň vč. vest. spotřebičů. Volný ihned.

604 254 913

20 000 Kč/měs. + en.

BRNO-SADOVÁ

PENB

G

PENB G Prodej pěkného domu s komerčním prostorem se
INVESTICE.
zastřešenou
venk.
terasou
a novouprodej
podkrovní
bytovou
jedn. 2+kk.
DŮM
ZA CENU
BYTU.
Nabízíme
řadového,
udržovaného
CP domu
přízemí činí
122 m2
terasa
2 m2, patro 60 2m2 + sklep.
RD
2+kk s vdvorkem.
CP 115
m2, +ZP
90 m38
, dvorek 25 m .

IS: veškeré. Dům je ihned VOLNÝ.

BYT 2+KK

G

PENB

604 254 913

890 000 Kč vč. provize

B

Prodej nebytového prostoru v Brně, Sadová. CP 33 m2.
Novostavba z r. 2020. Kompletně vybavené a zařízené novým
nábytkem, kuch. linka vč. spotřebičů. Vhodné k investici.

604 254 913 2 600 000 Kč vč. provize

BYT 3+1
BYT 2+KK

PRACE / Na návsi

NIKOLČICE
VRANOVICE / Náves

C

736 646 769

PENB

ŽIDENICE

RD
RD

ŠLAPANICE / Dlouhá

736 646 769

Prodej roubenky na Svitavsku. CP 576 m2. Nová el., obecní vodovod,
vl. studna, kanalizace. Zatravněná zahrada, sklep, prostorná půda,
stodola. Veškerá obč. vybavenost, rybníky. Ideální na chalupu.
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RK AGIL
sídlo: Koliště 55, 602 00 Brno
RK AGIL
tel.: +420 545 215 184, gsm: +420
736
646
769
sídlo: Koliště 55, 602 00 Brno
mpesak@rkagil.cz
| www.rkagil.cz
tel.: +420 545 215 184
| gsm: +420 736 646 769
RD

PENB

REALITNÍ KANCELÁŘE
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Pro více klientů hledáme byty
1+1 – 3+1 v Brně – Bystrci.
Pro rodinu hledáme rodinný dům
v okolí Brna do 6,5 mil.

Kontakt: 608 254 060

BYT 5+KK

PENB

PENB

8 500 000 Kč

3 100 000 Kč

ŠLAPANICE / Brněnská pole

B

G

Prodej cihl. novostavby bytu 2+kk ve Šlapanicích na ulici Brněnská
VÝJIMEČNÁ NABÍDKA: Prodej započaté výstavby 1 až 2 bytoPole. Světlý byt s nádherným výhledem 4.NP/4, výtah. CP 48 m2
vých jednotek v OV ve 4.NP, mezonetový byt o CP 170 m2
+ lodžie 8,9 m2 + sklep 1,4 m2. Samostatné topení (ÚT plynové).
+ terasa 66 m2 a v 5.NP o CP 30 m2 + balkón 4,5 m2, sklep.

736 646 769

C

kom. objekt 232 m2. IS: veškeré.

736 646 769
736 646 769

ZAHRADA/POZEMEK
BYT 2+KK

BRNO / Nové Sady

736 646 769

PENB

G pěkného domu po kompletní a velmi zdařilé
PENBvelmi
Prodej
rekonstrukci.
RD 5+kk s garáží,
před
garáží, terasou
a útulnou
Prodej
zrekonstruovaného
RDstáním
a za ním
navazujícího
velkého
zahrádkou. Rekonstrukce
byla provedena
v letech
2008-2010.
2
komerčního
objektu s vjezdem.
CP 404 m
, ZP domem
57 m2,

Cena v RK

CENA V RK

PENB

11 900 000 Kč
ŠLAPANICE

736 646 769
736 646 769

KOMERČNÍ POZEMEK
BYT 3+KK

D

INVESTICE. Prodej neoplocené zahrady - pozemku s příjezdem
Pronájem vkusně a s citem zařízené novostavby bytu 2+kk. Byt
ze dvou stran ve vyhledávané lokalitě mezi Šlapanicemi
se nachází v 1. patře z 1.patrového domu. CP 50 m2. Výhodou je
a Bedřichovicemi. CP 1 615 m2, šířka 12 m, hloubka 134 m.
vl. plynový kotel s ohřevem vody a sklep.

736 646 769

G

+ zahrádka 15 m2. Byt je ihned VOLNÝ.

3 980 000 Kč

ŠLAPANICE / Čechova

736 646 769

PENB

G
PENBcihlového,
Prodej
družstevního bytu 3+1 s balkonem, sklepem a garáží.
Patro 2./3.
CP bytu
70 m2 + balkon
6 m2,jednotky
sklep 11 m2.
Byt2+kk
má sam.
Prodej
cihlové,
bezbariérové
bytové
v OV,
se
vstupy do pokojů
a vl. plynový
kotelkotlem.
s ohřevem
tepléplocha
vody. VOLNÝ.
zahrádkou
a vlastním
plynovým
Užitná
41 m2

PENB

2 600 000 Kč

2 400 000 Kč

DOLNÍ HERŠPICE

ŠLAPANICE / Masarykovo nám.

G

Prodej pozemku pro komerční využití - průmyslovou
Nabízíme pronájem vkusně a moderně zařízeného a velice
výstavbu v žádané lokalitě při ulici Vídeňská. Velkou
prostorného cihlového bytu 3+kk s šatnou a 2 balkony.
výhodou je nedaleký sjezd z dálnice D1. CP 8 102 m2.
Patro 2./3 bez výtahu. CP 104 m2 + 2 balkony.

Cena v RK

11 500 Kč/měsíc

736 646 769
736 646 769

1 450 Kč/m2

15 000 Kč/měsíc

SP R ÁV N Ý ČA S N A P RO D E J

VLASTNÍTE POZEMEK, ZAHRADU, CHATU, BYT, HOSPODÁŘSKÉ STAVENÍ, POLE ČI RODINNÝ DŮM?

Nabídněte nám svoji nemovitost, my Vám zdarma poskytneme:
místní ocenění a zaměření objektu
charakteristiku nemovitosti s podrobným popisem
a digitálním zpracováním
zpracování karty pro nabídkový katalog
zadání nemovitosti do specializovaného realitního softwaru

Samozřejmostí je:

osobní přístup
ke každému klientovi
kvalitní profesionální zázemí
v kancelářích v centru Brna
včetně parkování
pomoc při posouzení
ceny nemovitosti
kompletní právní servis zdarma

Uděláme maximum,
abyste se stali naším dalším
spokojeným klientem...
Vítězslav Syrový

makléř – specialista Brno-venkov

tel.: 736 646 769
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GAUTE, a.s.
sídlo: Lidická 26, 602 00 Brno
bezplatná linka: 800 194 125
gaute@gaute.cz | www.gaute.cz

BRNO, KARÁSKOVO NÁMĚSTÍ

BYTOVÝ DŮM

HLEDÁME

PENB

G

51315

Prodej BD, 4 byty a 2 kanceláře (vše pronajato), garáž, 7 parkovacích míst, podsklepeno. Po rekonstrukci ve velmi dobrém stavu.

604 889 207

Prodej RD/chalupa

22 500 000 Kč

Pro naše
klienty hledáme
rodinné domy v Brně
a blízkém okolí.
Za nabídky děkujeme.

BĚLÁ POD PRADĚDEM

Unikátní stavba luxusního rodinného domu/chalupy
v krásném prostředí Jeseníků. Užitná plocha 276 m2, pozemek 2 969 m2.

PENB B

604 889 207

51444

23 800 000 Kč

Realitní služby,
jaké si přejete
Vysokou profesionalitou a etikou našich makléřů pozitivně
ovlivňujeme způsob obchodování na českém realitním trhu.
Budujeme dlouhodobé a kreativní vztahy se zákazníky, protože
lidé a mezilidské vztahy jsou pro nás důležité.
Klienti od RE/MAXu očekávají především
naší schopnost naslouchat a jednat
v jejich nejlepším zájmu.

Kancelář BRNO:
RE/MAX Go, Skácelova 1193/15
612 00 Brno - Královo Pole
Kancelář VRCHLABÍ:
RE/MAX Go, Náměstí Míru 219
543 01 Vrchlabí

Lenka Kalvodová

majitelka realitních kanceláří
a realitní makléřka TOP RE/MAX CLUB
a RE/MAX 100 Percent Club

Tel.: +420 602 853 362
www.remax-czech.cz/go
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Naše exkluzivní nabídka

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

D

PENB

Pronájem kancelářské jedn. 62 m2 na ul. Vídeňská. Tvořena vstupem,
kuchyňkou, zasedací míst. a kanceláří pro cca 4 osoby. Klimatizováno,
na chodbě spol. WC a kuchyňka. Cena včetně energií a služeb.

19 840 Kč/měsíc

604 232 218

BRNO

PRODEJ

D

PENB

Pronájem kancelářské jedn. 120 m2 na ul. Vídeňská. Určena k rekonstr.
na míru nájemci, prostor je možno dělit příčkami a vyb. nábytkem.
Klimatizováno, spol. WC a kuchyňka. Cena včetně energií a služeb.

Nabízíme k pronájmu 11 bytových jednotek
o velikosti 1+kk od 8.900,- Kč / měsíčně

C

604 232 218

2 300 000 Kč

AKTUÁLNĚ HLEDÁME TYTO NEMOVITOSTI:
Hledáme ke koupi
dva byty v sídlišti
Brno - Slatina,
dispozice 2+1 a 4+1.

Hledáme ke koupi
novostavbu RD nebo RD
po kompletní rekonstrukci
cca do 25 km od Brna.

NOVÁČKOVÁ

BRNO

Prodej kanceláře v IBC na ul. Příkop. Celk. výměra je 27 m2, kancel.
jednotka je tvořena kanceláří s odděleným kuchyňským koutem
a WC s umyvadlem. Klimatizováno, venkovní žaluzie, vyb. nábytkem.

38 400 Kč/měsíc

604 232 218

REZIDENCE

Pro několik solventních
klientů hledáme ke koupi
chalupu nebo chatu
na Vysočině.

.10 min. chůzí od ZET Oﬃce (kiwi.com, axians)
.10 min. tramvají do centra města Brna
.k nastěhování od 06/2021
.sdílená terasa s venkovním posezením
.nové a moderní vybavené bytové jednotky

604 232 218

Kontakt:

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
STAVEBNÍ POZEMEK

BRNO - MĚSTO

OV 3+1

BRNO, ŽABOVŘESKY

CHATA

OŘECHOV

O

ÁN
D
O

PR

S naší ONLINE SLUŽBOU
PENB

Nabízíme k prodeji pozemek v těsné blízkosti letiště
v Brně Tuřanech. Pozemek leží na rovině, ve větším celku
zemědělských pozemků, mezi Slatinou a Tuřany, celková
výměra 18 100 m2 – cca 61x297 m. Pozemek je dostupný
MHD a bude v novém územním plánu zahrnut do plochy
výroby a služeb (logistika a pod.). Zajímavá investice.

602 737 222

790 Kč/m2

OV 3+1 v přízemí, standard, umakartové jádro. CP 70 m2.
PRODÁNO za 10 dní. Aktuálně hledáme podobné byty.
Nabídku volejte makléři.

602 737 222

5 350 000 Kč

G

e-nájemník

Nabízíme k prodeji rekreační chatu s pozemkem k rekreaci v lokalitě
Samoty v katastrálním území Ořechov. Jedná se o krásný pozemek se
stavbou rekr. chaty lemovaný říčkou Bobravou, ležící v CHKO. Pozemek
je nepravid. tvaru o CP 4 269 m2, osázený ovocnými a okrasnými
stromy, poz. není oplocený. Chata je určena k rekon. a přestavbě.
IS nejsou k disp. žádné. Nedaleko poz. se nachází cyklostezka.

602 737 222

I v tomto období nakupujeme nemovitosti.
Uvažujete o prodeji nebo prodáváte nemovitost, nabídněte ji nám.
602 737 222, 777 554 043
Nakupujeme RD, byty, nájemní domy, stavební pozemky, chaty a chalupy, lesy.

1 500 000 Kč

Neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás!
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

AMBIENTEN VIP s.r.o. specialisté na prodej/pronájem luxusních a investičních
nemovitostí si vás tímto dovolují oslovit se svými poptávkami pro naše VIP klienty.
Evidujeme aktuálně přes 10.000 klientů poptávající nemovitosti.
Zajišťujeme kompletní právní servis, financování nemovitostí, prezentaci
(focení, video-prohlídky, vizualizace, home staging). Nabízíme vám jak veřejnou
i neveřejnou prezentaci našim klientům.
Jsme garancí profesionálního servisu pro vás. Sjednejte si s námi schůzku a přesvědčte
se sami o našich schopnostech. Zajistíme vám bezplatně vstupní poradenství
při stanovení prodejní ceny. Již jen nezvažujte prodej/pronájem, ale obraťte se s důvěrou
na nás, my vám s tím rádi pomůžeme. Sjednejte si setkání s námi na čísle 602 791 990,
nebo info@ambienten.cz

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 sídlo ﬁrmy. UP 381 m². PENB: G.

19 500 500 Kč + provize RK

BYT BRNO – PROJEKT ZLATÉ LUŽÁNKY

Prostorný podkrovní byt ve 4. a 5. patře s výtahem o dispozici
6+1, 2x koupelna, 2x samostatná toaleta, 3x šatna, sklep,
nádherná terasa 53 m² s výhledem na Brno.
UP 282 m². PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – MĚSTO

Prodej luxusního bytu 3+kk s terasou do vnitrobloku, sklepem
a garážovým stáním pro dvě auta. Součástí 7. NP je relaxační
zóna, tj. střešní bazén s posezením, vnitřní a venkovní vířivka,
sauna a klubová místnost. CP 89 m². PENB: G

Info v RK

Pro naše konkrétní klienty nyní nutně poptáváme:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Samostatně stojící dům/vila/srub/usedlost v ceně do 30 mil. Kč Brno-město i okolí do 70 km
Pozemek vhodný pro stavbu rodinného domu, statku, venkovského sídla, rekreačního objektu
Vilu Brno – město v ceně do 60 mil. Kč, ideálně lokalita Komín, Stránice, Pisárky, Jundrov, Bystrc
Rodinný dům, i řadový, 4+kk, 5+kk, 6+kk a více v ceně do 19 mil. Kč Brno – město
Bytovou jednotku 3+kk, 4+kk, 5+kk i větší co nejblíže centu Brna do 25 mil. Kč
Luxusní byt s terasou nebo zahradou 4+kk, 5+kk s parkováním v Brně do 13 mil. Kč (i více)
Stavební pozemek na samostatně stojící vilu od 500 m² v lokalitě Brno – město
V lokalitě Brno – venkov poptáváme rodinné domy, pozemky, byty, rekreační objekty
Kancelářské a obchodní prostory 100 m² a více, hotely, restaurace, komerční objekty a pozemky

POZEMEK TIŠ. 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.

9 000 000 Kč + provize RK

BYT BRNO – VEVEŘÍ

Pronájem luxusního secesního bytu o dispozici 4+1 s terasou,
situovaný na lukrativní ulici Veveří v Brně. Parkování je možno
ve vnitrobloku bytového domu za poplatek po domluvě
s majitelem. UP 150 m². PENB: G.

40 000 Kč + energie + provize RK

BYT BRNO – BYSTRC

POZEMEK BRNO – BYSTRC

Prodej exkluzivního stavebního pozemku v lokalitě Brno-Bystrc
s platným stavebním povolením pro výstavbu luxusní vily.
Pozemek se nachází v moderní zástavbě na kopci s výhledy
na město. Plocha pozemku 771 m². PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – MEZÍRKA

Pronájem nového, luxusně zařízeného bytu 4+kk v centru
města, nacházející se v 5. NP. Byt je nadstandardně vybavený,
včetně kuchyňských spotřebičů, s lodžií, nabízející krásné
výhledy. UP 118 m². PENB: G.

39 000 Kč + 5500 Kč en. a popl. + provize RK

BYT BRNO – STŘED

Pronájem zařízeného prostorného bytu 2+kk s terasou,
sklepem a garážovým stáním. Pronájem bytu je možný
od 1. 6. 2021. UP 100 m². PENB: G.

Pronájem luxusního plně zařízeného bytu 1+kk v samém centru
Brna v nově zrekonstruovaném objektu paláce Kobližná.
UP 54 m². PENB: G.

19 000 Kč + 4000 Kč energie + provize RK

20 000 Kč + 3000 Kč en. a služby + provize RK

POZEMEK MORAVANY
Prodej exkluzivní stavební parcely s nadčasovým projektem
a platným staveb. povolením. Projekt je navržen velkoryse
a v souladu s moderní architekturou, kdy zast. pl. objektu činí 427 m².
Mož. okamžitého zahájení výstavby. Pl. poz. 1 785 m². PENB: G.

15 948 975 Kč + provize RK

BYT BRNO – STRÁNICE

Pronájem prosvětleného bytu po kompl. rekonstrukci s terasou
a sklepem o dispozici 2+kk. Parkování je možné na pozemku
u viladomu nebo na ulici před domem. UP 63 m². PENB: G.

20 000 Kč + 3500 Kč en. a služby + provize 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

ZPRAVODAJSTVÍ
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Jaké povinnosti zákon realitním
makléřům a developerům ukládá

PROČ SE REALITNÍ MAKLÉŘ PTÁ
NA PŮVOD VAŠICH PENĚZ PŘI KOUPI
NEMOVITOSTI?

Zdroj: redakce

Realitní kanceláře mají povinnost dodržovat
zákon proti praní špinavých peněz, a nově
od letošního roku i developeři.
Některé z jejich povinností, jako je například
systém vnitřních zásad a hodnocení rizik se
mohou zdát zanedbatelné. Ve výsledku však
jejich zanedbání může znamenat pro realitní
kanceláře a developery pokutu až do výše
10 mil. Kč. A první sankce za nedodržování
zákona proti praní špinavých peněz již padly.

Kdo a na základě čeho sleduje
praní špinavých peněz
V ČR je to zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu. Tento zákon v minulosti platil
především pro banky a finanční instituce
a na realitním trhu pro zprostředkovatele.
Díky novele zákona, která začala platit

od 1. 1. 2021 se ale výrazně rozšířil okruh
osob, na které povinnosti ze zákona
dopadají. Nově je to každý, kdo v rámci
svého podnikání prodává nebo nakupuje
nemovitosti.
Zákon se také nazývá AML (podle
anglického Anti Money Laundering).
Tento výraz pochází z USA, kde se
peníze, utržené z nelegálních aktivit mafie,
začaly přidávat k tržbám z veřejných

prádelen, a tím se vlastně zlegalizovaly.
Dodržování a vymáhání tohoto zákona
je v kompetenci Finančního analytického
úřadu. Ten například v loňském roce zajistil
na základě povinných hlášení prostředky ve
výši cca 3,9 mld. Kč z podezřelých transakcí
a uložil pokuty ve výši cca 2,7 mil. Kč.
Úřad obdržel loni 4 860 podnětů k zahájení
šetření a podal 426 trestních oznámení.

Základní povinností je identifikace a kontrola
klienta a také oznamování podezřelých
obchodů ministerstvu financí.
Na to navazuje povinnost uchovávat
stanovené informace a dokumenty,
zejména údaje a dokumenty související
s identifikací, kontrolou, a údaje a doklady
o obchodech spojených s identifikací, a to
po dobu 10 let od uskutečněného obchodu
nebo od ukončení obchodního vztahu.
Makléř má zákaz provést realitní obchod,
pokud klient, u kterého je dána identifikační
povinnost, odmítne v oblasti identifikace
spolupracovat. Obchod by se neměl
uskutečnit ani tehdy, pokud identifikaci
anebo kontrolu nelze provést z jiného
důvodu, a nebo pokud má makléř
pochybnost o pravdivosti uvedených údajů
či pravosti předložených dokladů. RK nesmí
provést realitní transakci ani s politicky
exponovanou osobou, pokud jí není znám
původ majetku, s nímž se v obchodu
disponuje.
Dále je realitní kancelář povinna zavést
a uplatňovat systém vnitřních zásad, které
jsou základem k plnění povinností podle
tohoto zákona, pravidelně jej aktualizovat
a identifikovat rizikové faktory, které mohou
v rámci činnosti zprostředkování prodeje
a nákupu nemovitostí vést k domněnce,
že jde o podezřelý obchod.

Zákon požaduje také určení kontaktní
osoby, která bude plnit oznamovací
povinnost a zajišťovat průběžný styk s FAÚ.
Dále je třeba jednou za 12 měsíců zajistit
proškolení všech zaměstnanců.

včetně realitních makléřů, musí dodržovat,
tedy je nastavení transparentních
mechanismů, které umožní praní špinavých
peněz nejen rozeznat, ale také zabránit
jeho provádění.

Jaká jsou rizika a proč je třeba
identifikovat?

Kdy je třeba identifikace klienta
realitní kanceláří

Praní špinavých peněz může být
prováděno různými způsoby, ale většinou
má tři fáze: otevření účtu a vklady
v hotovosti, zamlžení nebo úplné zastření
jejich původu např. formou častých
převodů na různé jiné účty, a poté návrat
k majiteli, který je investuje do legálních
činností. Podobně jako na praní špinavých
peněz je nahlíženo i na financování
terorismu. Ať už byly finanční prostředky
získány legálně či nikoli, pokud existuje
podezření, že by mohly být určeny
k financování terorismu, uplatňují se na
ně na základě platných právních předpisů
stejná pravidla.
Podezřelý obchod, který by mohl
legalizovat výnosy z trestné činnosti,
či by mohl být spojený s financováním
terorismu, vykazuje často typické znaky.
Především jde o problémy při identifikaci,
placení kupní ceny třetí stranou, převody
majetku bez ekonomického důvodu, klient
má prostředky, které neodpovídají jeho
majetkovým poměrům apod.
Důvodem opatření, která povinné osoby,

Povinnost identifikovat účastníky jakékoli
transakce je třeba, pokud její výše
přesahuje 1 000 EUR. Ještě důkladnější
kontrola musí být, pokud jde o částku vyšší
než 15 000 EUR.
Identifikace fyzické osoby se provádí
zjištěním jména, příjmení, rodného čísla
nebo data narození, pohlaví, trvalého
nebo jiného pobytu, dále ověřením údajů
a podoby dle průkazu totožnosti. U fyzické
osoby – podnikatele navíc zjistí obchodní
název firmy a IČ, u právnické osoby ještě
osobní údaje osob, které jsou v pozici
statutárních orgánů, nebo jsou společníky
firmy, či za ni jednají. V odůvodněných
případech má tzv. povinná osoba povinnost
také zjistit, kdo je skutečným vlastníkem
firmy, pokud je její struktura složitá.
Jestliže klient odmítne poskytnout
požadované informace, nesmí realitní
kancelář obchod zrealizovat. Navíc má
povinnost oznámit podezřelý obchod
Finančně analytickému úřadu. Pokud
by nejednala dle zákonných povinností,
vystavuje se pokutě až 50 mil. Kč.

FAÚ podal trestní oznámení na českou s.r.o., která nabízela potenciálním investorům nereálné zhodnocení peněz ve výši 30 až
100 % prostřednictvím investic na světových burzách. Ve skutečnosti byly peníze používány na nákupy luxusních automobilů
a nemovitostí v ČR, vybírány v hotovosti, převáděny na soukromé účty nebo z nich byly hrazeny luxusní rekreace. Tři osoby
byly v této kauze obviněny ze zvlášť závažného zločinu podvodu a hrozí jim trest odnětí svobody až na 10 let. Zároveň byl díky
včasnému zásahu zajištěn movitý i nemovitý majetek přesahující 1,3 miliardy korun v podobě peněžních prostředků, nemovitostí,
vozidel a dalších cenností. Přesto několik tisíc osob utrpělo škodu, která byla prozatím vyčíslena na více než 2,3 miliardy korun.
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PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
Získejte od PATREALu okamžitou finanční zálohu
až do výše 1 000 000 Kč

TRH
S NÁJEMNÍM
BYDLENÍM
NA JAŘE 2021

Podle statistik Eurostatu je podíl nájemního bydlení v ČR stále nízký (cca 22 %) oproti průměru
celé EU, kde činí kolem 30 %. Je to dáno především privatizací bytového fondu, která proběhla
na přelomu století. Nicméně v posledních letech se podíl nájemního bydlení začíná zvyšovat.
Byty zdražují, Brno se přibližuje
pražským cenám
Průměrná cena nového bytu v brněnské
metropoli v prvním čtvrtletí 2021 přesáhla
poprvé v historii 100 000 Kč/m2.
Nejlépe se v uplynulých třech měsících
prodávaly garsonky, a překonaly tak
dlouhodobě největší zájem o byty 2+kk.
V brněnské nabídce je sice aktuálně 483
volných bytů v novostavbách, avšak jejich
cena se na rozdíl od jara 2020 zvýšila
zhruba o milion korun. Meziročně to
představuje zdražení v průměru o 27 %.
I to je důvodem, proč na vlastní byt ve
velkých městech nedosáhne stále více lidí
a budou přecházet do nájemního bydlení.
Mimo Prahu rostly v prvním čtvrtletí
letošního roku průměrné ceny nájmů skoro
o 3 %. Průměrné realizované ceny dosáhly
190 Kč/m2. Ceny mírně poklesly ve velkých
městech, jako jsou Brno, Plzeň a Ostrava.
Na venkově, jako například Brno-venkov,
Příbram, Kladno a Uherské Hradiště,
ceny nájmů naopak rostou.

V brněnských městských částech, jako je
například Komín, Žebětín, Komárov nebo
Bystrc se nájem bytu 1+kk pohybuje kolem
10 000 Kč, průměrně 280 Kč/m2, ovšem
čím blíže centru, tím je pronájem dražší.
V centru Brna nebo u developerských
projektů je to 370 Kč/m2 i více. A v okrese
Brno-venkov se ceny pohybují v poměrně
velkém rozpětí od 220 až do 320 Kč/m2.

Krátkodobé pronájmy
zaznamenají podstatné změny
Ještě před rokem byly velmi atraktivní
zisky z pronájmů díky různým
internetovým platformám zaměřeným na
zprostředkování krátkodobého ubytování.
Nyní je však situace jiná a mnoho vlastníků
se poučilo, že krátkodobý pronájem sice
přináší vyšší zisky, ale ne vždy to je zisk
jistý a stabilní. Stačí jedna epidemie a výnos
z pronájmu za celý rok může být nulový.
Navíc, podle mínění realitních odborníků
se trh s krátkodobým bydlením nemusí již
nikdy vrátit do starých kolejí.

Města mohou využít této nucené přestávky
k regulaci krátkodobých nájmů, kterou
se snažila prosadit už před epidemií
koronaviru. Zvažuje se například, že majitel
bude muset v pronajímané nemovitosti
bydlet a pronajímat bude moci jen část
bytu. Tím se vlastně vrátí původní idea
sdíleného bydlení. Mluví se také o licencích
podobných těm, které musejí mít hotely.
Další návrh spočívá v omezení doby,
po kterou bude možné byt pronajímat,
například jen třetinu roku.
A tak mnoho majitelů investičních bytů
přehodnocuje situaci a nabízí byty
k dlouhodobému pronájmu. Zisk z něj
je sice nižší, ale přece jen stálejší. Riziko
výpadku příjmu je zároveň minimalizováno.
Byt může být třeba několik týdnů prázdný
při výměně nájemníků, ovšem to se
nestává každoročně. Většina nájemníků si
nepronajímá byt na pár týdnů či měsíců,
ale plánuje v dané lokalitě bydlet po dobu
více let.

Okamžitá výplata zálohy
na kupní cenu

Tržní ocenění nemovitosti
zdarma

Prodáváte byt, rodinný dům, chalupu
nebo pozemek a potřebujete mít
k dispozici část peněz z prodeje dříve,
než se uskuteční převod? V Patrealu Vám
vyplatí okamžitou zálohu na kupní cenu
ve formě bezúročné půjčky až do výše
1 000 000 Kč. Vyplacení této zálohy je
možné i v případech, kdy je nemovitost
zatížena exekucí, úvěrem nebo jinou
právní vadou. Peníze získáte zcela
bez úroků a můžete je použít na cokoliv
zrovna potřebujete. Stačí svěřit prodej své
nemovitosti realitnímu centru PATREAL
a výplata zálohy je obvykle vyřízena
do 24 hodin.

Profesionálně zpracovaný odhad tržní
ceny nemovitosti využijete pro dědické
řízení, při rozvodu nebo jiném vypořádání
nemovitého majetku. Pokud se rozhodnete
svoji nemovitost prodat a využít při tom
služeb Patrealu, vypracování tržního
ocenění nemovitosti dostanete navíc
zdarma.

Vaše nemovitost je poté zařazena
do nabídky a zkušený makléř se
postará o vše potřebné – od oslovení
zájemců z rozsáhlé databáze, inzerce
na nejvyhledávanějších realitních
serverech, v tištěných magazínech nebo
sociálních sítích, přes prohlídky až po
kompletní přípravu smluv potřebných
k převodu vlastnictví a zápisu do katastru
nemovitostí. Uhrazená kupní cena za vaši
nemovitost bude poté ponížena o dříve
vyplacenou zálohu a rozdíl vám bude
vyplacen.
Za dlouhá léta praxe uspokojili
v Patrealu potřeby tisíců klientů.
Zkušení makléři dokázali nemovitosti
prodat za nejvyšší možnou cenu, a získat
tak pro klienty vyšší částku z prodeje,
než jakou požadovali. O kvalitních službách
a profesionální podpoře ostatně vypovídají
kladné reference.

Rychlý výkup nemovitosti
Může nastat situace, kdy budete rychle
potřebovat finanční prostředky a nebudete
mít čas na standardní prodej nemovitosti.
V Patrealu vykoupí vaši nemovitost za
hotové a vy svoje peníze získáte snadno
a rychle. Dávno již neplatí, že tuto formu
prodeje vyhledávají pouze dlužníci,
ale i klienti, kteří potřebují peníze rychle

investovat a nechtějí žádat o úvěr v bance.
V takovém případě dostanete za svoji
nemovitost 70-80 % z její tržní hodnoty
a naleznete řešení i při zatížení nemovitosti
exekucí nebo jinou zástavou.

Bezúročné vyplacení exekucí
Klientům, kteří se dostali do tíživé finanční
situace, pomáhají v Patrealu při prodeji
nemovitostí i s vyplacením exekucí
a navrhují efektivní a rychlá řešení.
Po vyčíslení všech dluhů klienty zastoupí
před věřiteli a vyplatí všechny jejich
exekuce formou bezúročné půjčky.
Klienti neplatí za tuto službu žádné
poplatky a ani nepodepisují neprůhledné
smlouvy nebo formuláře. Cílem je vždy
spokojený klient, který za prodej své
nemovitosti získá maximální možnou cenu
a férové jednání.

Pokud hledáte pomoc
při řešení finanční
situace, potřebujete
rychle získat peníze
nebo zvažujete prodej
nemovitosti, neváhejte
kontaktovat profesionální
makléře z realitní
společnosti PATREAL.

WWW.PATREAL.CZ

Komerční sdělení

Zdroj: redakce

PATREAL s.r.o. je již 25 let spolehlivým partnerem všem, kteří prodávají,
pronajímají nebo nakupují nemovitosti. V rámci profesionálních realitních služeb
poskytuje i okamžitou zálohu kupní ceny, díky které získají prodávající finanční
prostředky před uskutečněním samotného prodeje, a to až do výše 1 mil. Kč.

NOVOSTAVBY
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BYTY V BRNĚ ZA ROK ZDRAŽILY
O ČTVRTINU

V brněnské nabídce je aktuálně 483
volných bytů v novostavbách. Během
prvního čtvrtletí se do ní dostalo celkem
324 bytů, nicméně tři čtvrtiny z nich byly
v jednom jediném rezidenčním projektu.
Přestože byty neustále zdražují a metr
čtvereční nyní vyjde v průměru na téměř
109 tisíc korun, kolem 40 procent těchto
nově nabízených bytů je již rezervovaných.
„Kdyby se do prodeje tento významný
projekt nedostal, v brněnské nabídce by
bylo jen 244 volných bytů, což je extrémně
nízké číslo. Město by proto mělo co nejdříve
představit plán, jak se mají rezidenční
projekty rozvíjet, jinak se tento raketový
růst cen nezastaví,“ varuje Alexej Veselý,
výkonný ředitel společnosti Trikaya.
Ceny žene vzhůru především zkostnatělé
územní plánování spolu s pomalými
a náročnými povolovacími procesy nových
staveb, ale také zdražování pozemků,
stavebních prací i materiálů.

Zdroj: Trikaya

Průměrná cena metru čtverečního nového bytu v brněnské nabídce poprvé v historii přesáhla sto
tisíc korun. Nárůst cen je způsoben dlouhodobě nedostatečnou výstavbou, kterou limituje zejména
nedostatečně flexibilní územní plánování. Nejlépe se v uplynulých třech měsících prodávaly
garsonky, a překonaly tak dlouhodobě největší zájem o byty dispozice 2+kk, které se od ledna do
března prodávaly za cenu kolem 5,4 milionu korun, vyplývá z pravidelné analýzy společnosti Trikaya.

Průměrné ceny bytů v nabídce dle dispozic (k dubnu 2021)
Dispozice

Po vzoru západních zemí bude
většina bydlet v nájmu
Přesně před rokem stál nový byt v nabídce
o milion korun méně než nyní, meziročně
to představuje zdražení v průměru o 27
procent. Nejvíce zdražily momentálně
nejžádanější garsonky, a to o celých 34
procent. Našetřit si na ně zájemci musí
necelé čtyři miliony korun. „Alarmující není
jen meziroční zdražení, ale také enormní
růst cen v posledním čtvrtletí, který je nyní
kolem 12 procent. Na vlastní byt tak každé
další tři měsíce nedosáhne větší procento
lidí střední třídy a ve velkém se začne
přecházet do nájemního bydlení, což pouze
podporuje skupování bytů velkými hráči
a nemovitostními fondy. Běžní občané
se zájmem o vlastní nemovitost se
budou i nadále stahovat za hranice Brna
a porostou náklady na infrastrukturu
i provoz města,“ upozorňuje Alexej Veselý.
Nabízeným bytům aktuálně dominují
garsoniéry, jichž je přesně polovina, a byty
v lokalitě Brno-střed, kde se jich nabízí
kolem 60 procent.

HLEDÁTE
TU PRAVOU?
...nemovitost?

Cena s DPH

Velikost bytu

Cena za m2 s DPH1

1+kk

3 935 000 Kč

35,0 m

114 400 Kč

2+kk

5 765 000 Kč

54,5 m2

103 800 Kč

3+kk

7 980 000 Kč

80,5 m2

97 600 Kč

4+kk a více

11 430 000 Kč

114,4 m

97 600 Kč

2

2

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

1

V Brně začínají být byty jen pro
investory
Během prvního čtvrtletí se prodalo celkem
249 nových bytů. Ačkoliv je to o třicet méně
než za stejné období v loňském roce, byla
jejich celková hodnota o devět procent
vyšší, a to 1,37 miliardy korun.
Průměrný byt o velikosti 60 metrů
čtverečních kupovali zájemci za 5,5 milionu,
na což například mladé rodiny často
nemohou dosáhnout.
„Do hry o brněnské nemovitosti se pustili
kromě investorů, které láká vidina zisku,
i spekulanti, kteří tu dříve nebývali běžní.
Ti mají řadu bytů, v nichž nikdo nebydlí,
a slouží tak pouze k uchování hodnoty.
Tento trend podpořil jednak sám
dramatický růst cen, ale také zrušení
daně z nabytí nemovitosti, která právě
od krátkodobých spekulativních nákupů

částečně zrazovala,“ doplňuje František
Šudřich, obchodní ředitel společnosti
Trikaya.
Naděje na pokles cen nových bytů
uprostřed Brna je mizivá. Poptávka po nich
je stále stabilní. Vlastní levnější bydlení
tak budou Brňané vyhledávat zejména
v okrese Brno-venkov, kde se průměrná
cena za metr čtvereční drží na 63 tisících
korun. Bytová nabídka je tam však značně
omezená, podobně jako nabídka rodinných
domů, jejichž cena se pohybuje od 6,7
do 21,6 milionu korun.

Autor analýzy:
Mgr. František Šudřich
obchodní ředitel společnosti Trikaya

Vídeňská 6, Brno
Tel.: 725 811 144

NA BRAVIS.CZ
SI JI URČITĚ VYBERETE...
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BYTY

KAMECHY II

realitnimedia.cz

www.realitymorava.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

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
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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NOVOSTAVBA

POSLED
NÍ
BOX
K PRODE
JI

OBCHODNĚ
SKLADOVACÍ BOXY

v Modřicích u Brna

nabízí skvělé zázemí pro váš business
Koncept multifunkčních boxů poskytuje
pohodlné zázemí jak menším, tak středním
firmám. Ve dvoupodlažním boxu s celkovou
plochou 340 m2 najdete přízemní prostory
pro showroom nebo recepci a velkorysé
kancelářské zázemí v patře. Součástí
posledního boxu k prodeji je hala s plochou
218 m2 a světlou výškou 7 metrů, která
může sloužit pro skladování nebo výrobu
zboží.

Průmyslová zóna s budoucností
Projekt kromě toho nabízí obchodní adresu
v oblíbené a dynamicky se rozvíjející lokalitě
jižně od centra Brna. Boxy jsou situovány

v bezprostřední blízkosti dálničního sjezdu
na Vídeň, pouhých 5 minut od exitu D1 pro
směry Praha, Ostrava a 7 minut k napojení
D2 na Bratislavu. Od mezinárodního letiště
Tuřany nebo samotného centra Brna vás
bude dělit 15minutová cesta autem.

Nadčasový design
a reprezentativní prostory
Boxy Modřice charakterizuje ucelené
architektonické řešení s celkem
12 multifunkčními objekty, upravenou
obslužnou komunikací a exteriérem
se zelení. Samotná stavba vychází
z jednoduchým a nadčasových tvarů.

Atraktivní showroom,
kanceláře a výrobně
skladovací prostory na
jednom vlastním místě.
Až pět parkovacích stání,
infrastruktura a obchodně
průmyslová zóna
s napojením na dálniční
uzly Praha, Ostrava,
Bratislava, Vídeň.

V interiéru se klade důraz na moderní
vybavení, čisté linie, světlo a reprezentativní
prostředí. Zárukou kvality a nejvyšších
standardů je léty prověřená společnost
Kaláb, pod jejíž taktovkou vzniklo víc jak pět
set staveb v podobě komerčních objektů
a rezidenčních areálů s byty i rodinnými
domy.

www.boxymodrice.cz
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BYTOVÝ DŮM NA SÝPCE

trnita-ofce.cz

Nové byty s vlastní zahradou

+420 601 301 301
palactrnita@ms-invest.cz

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 připravena 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

PALÁC TRNITÁ

kanceláře a komerční prostory v centru Brna
112 parkovacích míst | 6 nabíjecích stanic pro elektromobily
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MIG s.r.o. |

Plánujete vybudování
nebo přestavbu terasy,
balkonu, okolí bazénu
nebo zahradních
chodníčků? Pokud zrovna
řešíte výběr venkovní
dlažby a nejste si jisti, jaká
varianta by pro vás byla
tou nejlepší, tak přesně
pro vás jsou určeny
následující řádky.

Dlažba 2 cm se snadno pokládá
Obrovskou výhodou této dlažby je, že ji
můžete velmi jednoduše pokládat i bez
nutnosti lepení. Je primárně určena
k pokládce na terče, ale bez problémů ji
můžete položit i na zahradě do štěrku, písku
nebo i do trávy. Díky pokládce na terče
je podlaha perfektně rovná a především
přináší možnost snadné a rychlé realizace

B

1+kk + spací nika a 2+kk

Nově postavený
polyfunkční dům
MIG POINT
na ulici Cejl 30

■ dům v industriálním stylu 4 minuty chůze od centra
■ 24 nových bytů s nadstandardní výbavou o ploše od 35 m2 do 56 m2
■ kuchyně včetně spotřebičů od německé ﬁrmy Nolte
■ luxusní koupelny, zařizovací předměty od ﬁrem Villeroy & Boch či Hansgrohe
■ byty s jižní orientací jsou vybaveny prostornými balkony
■ možnost parkování v zakladačích v podzemní garáži

pro vaši zahradu nebo terasu

perfektním řešením odvodnění terasy
a zabezpečení proti přívalovým dešťům podkladní vrstva je správně vyspádovaná,
aby voda rychle odtékala a povrch terasy je
dokonale rovný díky výškově nastavitelným
terčům.

Cejl 30
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Výběr je ale stejně nejlepší na vlastní oči!
Přijďte se proto inspirovat na showroom
Keraservis v brněnském Centru bydlení
a designu Kaštanová. Najdete zde nejen
venkovní keramické dlažby, ale také vše
pro vaši koupelnu.
Komerční sdělení

Dlažba 2 cm má krásný design
Tento typ dlažby je určen nejen do
exteriéru, ale může se použít také
v interiéru. Z hlediska estetického umožňuje

www.mig.cz

Z

krásné designové propojení vnitřního
a vnějšího prostředí - terasy s obývacím
pokojem, vnitřní wellness s venkovním
bazénem nebo ložnice s balkonem.
Dlažbu si můžete zvolit v imitaci přírodních
materiálů, například dřeva, mramoru nebo
kamene, rozdíl mezi přírodním vzorem
a keramickým povrchem na pohled vůbec
nepoznáte. Pokud jste milovníci spíše
industriálního designu, určitě si vyberete
z nabídky dlažby v imitaci betonu nebo
kovu - všechny dekory jsou k dispozici také
ve velikosti velkoformátové dlažby.

BA

bez nutnosti dalších stavebních prací.
Oprava rozbité dlaždice nebo jakékoli
podkladové vrstvy je bezproblémová. Pod
dlaždicemi je díky položení na terče prostor,
který skryje vše, co oku nelahodí, ale terasa
se bez toho neobejde – elektroinstalaci,
trubky, přívod vody a podobně.
Tento způsob realizace dlažby je také

ST
AV

Pro venkovní použití je speciálně určena
dlažba o tloušťce 2 cm - například
osvědčené značky Atlas Concorde.
Je to ideální materiál pro řešení venkovních
prostor. Venkovní dlažba je v našem
podnebném pásmu vystavena rozličným
rozmarům počasí, musí odolat prudkému
letnímu slunci, v zimě někdy i krutým
mrazům a v přechodných obdobích také
prudkým změnám teplot. Abychom se na
terase a kolem bazénu mohli bezpečně
pohybovat, musí mít protiskluzný povrch.
Měla by vydržet i vyšší zatížení - například
při pojezdu auta, odolat působení chemikálií
a snadno se čistit. Není toho málo.
U dlažby o tloušťce 2 cm si můžete být jistí,
že všechny tyto parametry stoprocentně
splňuje.

800 644 644 | mig@mig.cz | www.mig.cz | Cejl 926/30

PRONÁJEM
LUXUSNÍCH BYTŮ

VENKOVNÍ
KERAMICKÁ
DLAŽBA
Když venkovní dlažba, tak jedině
ta dvoucentimetrová
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Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno

www.keraservis.cz

VRANOVKA - NOVÁ VÝSTAVBA

BYTOVÝ PROJEKT REZIDENCE JASELSKÁ

40 bytů a ateliérů.
Možnost garážového stání.

Nová výstavba 70 bytů v Hranicích (Olomoucký kraj).
K dispozici také garáže, parkovací místa, sklepy a terasy.

www.vranovka.cz

Zábrdovice, ul. Vranovská

www.rezidence-jaselska.cz

Hranice, okr. Přerov - ul. Jaselská

DEVELOPERSKÉ
DLUHOPISY

VAŠE BEZPEČNÁ INVESTICE
DO NEMOVITOSTÍ
Názorné příklady investice
Nákup dluhopisů v hodnotě
500 000 Kč
Roční úrok
5,5 %
Vyplacený úrok ve výši
5x 27 500 Kč
1. 12. 2025 vrácení celé investované částky
Vyplacený celkový výnos za 5 let 137 500 Kč

Zaručená investice
Developerské dluhopisy s ročním výnosem 5,5 % uchrání vaše úspory před inflací.
Ceny nemovitostí jsou jistotou každoročního růstu a stavební materiál drží svoji hodnotu i v době krize.

Nákup dluhopisů v hodnotě 1 000 000 Kč
Roční úrok
5,5 %
Vyplacený úrok ve výši
5x 55 000 Kč
1. 12. 2025 vrácení celé investované částky
Vyplacený celkový výnos za 5 let 275 000 Kč

Stabilní příjem

VLASTNÍ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Developerské dluhopisy jsou méně citlivé na kolísání hodnoty a výnosové míry, než jiné finanční produkty.
Garantují výplatu výnosů každý rok po dobu 5 let.

Dluhopisy pro každého
Nejnižší částka, za kterou dluhopis pořídíte, je 50 000 Kč. Jistá investice, která vám a vašim dětem zajistí
z vložených peněz každoroční pasivní příjem.

RAJHRADICE

MORAVSKÉ KNÍNICE

PRÁVĚ REALIZOVANÝ PROJEKT

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

Garantované zajištění
Dluhopisy SDK reality jsou zajištěny zástavním právem k nájemnímu domu ve vlastnictví majitele společnosti.
Jsou bezpečnou investicí za důvěryhodných podmínek.

Prověřená společnost

20 let

SDK reality je spolehlivým realitním partnerem od roku 2001.
Úspěšně působí ve 14 regionech České republiky a udává směr v kvalitě i rozsahu
služeb na celé Moravě. Výsledkem jsou tisíce zdárně realizovaných realitních obchodů
v celkovém objemu 13,5 miliardy Kč a vybudovaných rezidenčních komplexů v podobě
bytových a rodinných domů. V současné době se zaměřuje také na revitalizace
a záchranu starších objektů, které přetváří na kvalitní bydlení a vrací do nich zpátky život.

ŽATČANY

SLATINA

SLATINA

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVÁNO

na trhu

REAL GROUP SDK, s.r.o.
Moravské náměstí 13, Brno-město

+420 800 050 243

info@sdk-reality.cz

+420 736 611 630

www.sdk-reality.cz

Vertical with text

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

Ing. Monika Russeggerová

+420 602 791 990

PRODEJ 3 RODINNÝCH DOMŮ LELEKOVICE

V rámci developerského projektu Vám nabízíme k prodeji 3 rodinné domy v malebné části obce Lelekovice
s výbornou dopravní dostupností. Nyní je dům ve výstavbě a bude dokončen do stavu prostavěnosti dle rozpočtu,
který vám dáme k dispozici. Prostory domů budou ponechány v základní úpravě shell & core, které si následně
můžete upravit dle vlastních představ. Každý z domů nabízí možnost parkování. PENB: G.

Cena (každého) domu 11 500 000 Kč včetně provize

LUXUSNÍ VILa S VÝHLEDY
Prodej exkluzivní vily s panoramatickými výhledy do malebné přírody. Tato výjimečná nemovitost je dvoupodlažní s podsklepením, zapuštěná
do svažitého terénu a disponuje posilovnou, bazénem s wellness, zahradou a garáží pro 3 auta. Před garáží je krytá zóna na parkování dalších 4 vozů.
Dům využívá nejnovější technologie. Plochy kolem objektu jsou zajištěny čidly a kamerovým systémem. Nenechte si ujít tuto mimořádnou vilu
a domluvte si prohlídku u našeho makléře. IHNED K NASTĚHOVÁNÍ. UP 550 m², plocha pozemku 1.036 m², PENB: G.

Info v RK

RD OPATOVICE
Prodej krásného rodinného domu 5+kk se zastřešenou dvojgaráží, sklepem a okrasnou zahradou v klidné lokalitě obce Opatovice.
Na pozemku je vlastní kopaná studna, příprava na bazén a cesta k zadní části pozemku, která nabízí možnost výstavby dalšího domu.
Dojezdová vzdálenost do města Brna je cca 15 minut. UP 260 m², CP 2977 m², PENB: G.

Info v RK

www.ambienten.cz

Mobil: +420 733 525 123

E-mail: info@ambienten.cz

Tel.: +420 602 791 990

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

