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VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ

PŘED PRODEJEM
VAŠÍ NEMOVITOSTI
ZÍSKEJTE
OKAMŽITOU
FINANČNÍ
ZÁLOHU
jednatelka společnosti, členka rady ARK ČR
---------------------------------

PENB

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

NÁŠ TIP

DŮM

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

09515

RADKOV

Janette KLÍČNÍKOVÁ

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

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

G

PENB

REKREACE

608 764 166

C

HRUŠKY

775 764 765

B

09503

608 764 166

INFO V RK

KOMERCE

Vinný sklep, cihla, spol. místnost s krbem, kuchyňka, podkrovní
ložnice, po úpravách možné celoroč. bydlení, elektřina, vl. studna,
kanalizace, zahrada s vinohradem CP 433 m², 28 km od Brna.

1 850 000 Kč

09392

775 764 765

KUBŠICE

09517

HOSTĚRADICE

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

4 275 000 Kč
REKREACE

Vinný sklep s obyt. místností a vinárnou – PP 66 m², sklep 83 m², zahrada
s terasou 83 m², přízemí - vinárna s přípravnou, krbem a vstup do sklepa,
patro – obyt. místnost, koupelna a vstup na terasu se zahradou

2 200 000 Kč

PENB

09516

775 764 765

09505

RD se třemi byty 2 x 3+1, 1+1 v obci Radkov na Vysočině,
cihlový, patrový, sam. stojící, dům je podskl., velká zahrada
CP 1414 m², příjezd autem až na poz., 40 km od Brna.

DŮM

OV 3+1, ul. Květnická, Tišnov, CP 76 m², lodžie, 4. patro bez výtahu,
panelový dům, místo sklepu je na patře komora, orientace JV, dům
po revitalizace (plast. okna, zateplení, fasáda, nové stoupačky).

INFO V RK

608 645 164

PENB

Dita HOLASOVÁ

C

DŮM

TIŠNOV

BYT

OV 2+1, ul. Ponětovická, cihla, vlastní topení, CP 52 m², 3.NP/4,
balkón, kolaudace 2011, nízké náklady na bydlení, parkovací
stání.

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

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

BRNO-SLATINA

BYT

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

2 300 000 Kč

PENB

BRNO-STARÉ BRNO

G

09355

Kompl. 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

PROČ SE VYPLATÍ PRODÁVAT S PATREALEM?

BRNO-ŘEČKOVICE

Ceny nemovitosti jsou
rekordní

Při prodeji získáte
až o 15 % víc

Prodáte rychleji
než jinde

Vypracujeme vám zdarma
tržní ocenění.

Při našem aukčním prodeji
dosáhneme vyšší kupní ceny,
než požadujete.

Máme databázi zájemců, kteří koupí
vaši nemovitost na celé jižní Moravě.

Část kupní ceny dostanete
předem

Vyřešíme komplikované
případy

Rádi vám poradíme

Vyplácíme okamžité a bezúročné
zálohy až 1 000 000 Kč.

Výhodně prodáme i vaši nemovitost
v exekuci.

%
PENB

G

9504

RD ul. Kuřimská, 3 byty se samostatnými vchody (2x 2+1, 1x 1+1), cihla, řadový, půda, prádelna, technická
místnost, vhodné k modernizaci. CP pozemku 322 m² se zadním příjezdem.

608 859 992

13 900 000 Kč

PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST

Konzultace s jednatelkou a členkou
rady Asociace realitních kanceláří ČR.

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU

REALITNÍ, DEVELOPERSKÁ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST
POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

JIŽ OD ROKU 1999

CREDO REAL GROUP a.s.
realitní servis & online dražby & development
549 250 248
info@credoreal.cz

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

ČLEN ARK
G

G

PRODEJ NOVĚ VYBUDOVANÉ PŮDNÍ VESTAVBY OV 3+KK VRANOVICE U BRNA

6 500 000 Kč

G

PRONÁJEM BYTU 1+KK BRNO – ČERNÁ POLE
Ul. Krkoškova. CP 22,40 m2. V cihlovém bytě
je balkón s výhledem do zeleně. Byt je plně
vybavený. Bezproblémové parkování v okolí
domu, klíče v RK!

PODNÁJEM BYTU 1+KK, BRNO – STARÉ BRNO
Mendlovo nám. Podnájem vybaveného bytu
o CP cca 18,79 m2 v 1. NP bytového domu.
Výborná dopravní dostup., lokalita v centru města.
Volné ihned, prohlídky možné po domluvě.

PRONÁJEM BYTU 1+1 BRNO – STŘED
Ul. Nové Sady. CP cca 28 m2. Jedná se
o cihlový, moc pěkný byt po rekonstrukci
s výhledem na Brno, který je ihned volný.
Lokalita v samém centru Brna. Klíče v RK!

6 500 Kč/měsíc

7 500 Kč/měsíc

7 000 Kč/měsíc

8 000 Kč/měsíc

G

G

G

PRODEJ ÚTULNÉ CHATY V ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADĚ, BRNO – ŘEČKOVICE

PRODEJ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ CHATY
V MORAVSKÉM KRASU
Ochoz u Brna, okr. Brno – venkov. Samost. stojící chata
o CP 32 m2, která se nachází v přírodní rezervaci Údolí
Říčky a její užitná plocha je cca 48 m2. Klíče v RK!

PRODEJ RD 2+1 V OBCI HEVLÍN
Okres Znojmo. Jedná se o nabídku rodinného domu,
který lze využívat k celoroč. bydlení, ale i k rekreaci,
příp. jej využít jako stavební poz. pro nový RD. CP činí
158 m2, poz. má vl. vjezd. Volné ihned, klíče v RK!

350 000 Kč

1 090 000 Kč

890 000 Kč

Chata v osobním vlastnictví se zahrádkou o CP 225 m2, na kterou je pachtovní smlouva. Chcete-li zbytek léta
ještě užívat v krásném prostředí, a přitom nedaleko centra Brna, neváhejte nás kontaktovat, klíče máme v RK!

G

PRONÁJEM BYTU 1+KK S TERASOU
ŠAKVICE
Ul. Hlavní. CP cca 40,4 m2 vč. terasy. Moc pěkný,
vybav. byt, ihned volný. Byt je vhodný pouze pro
osoby starší 55 let a max. pro dvě osoby. Klíče v RK!

G

G

Ul. Haškova. Jedná se o moc pěkný, částečně zrekonstruovaný byt o CP 70 m2. Z lodžie je
nádherný výhled do okolí. Prohlídky jsou možné kdykoliv po domluvě.

3 790 000 Kč
G

PRODEJ – RYCH LÝ VÝKUP – PRO NÁ J E M

PRODEJ MOC PĚKNÉHO BYTU OV 3+1 S LODŽIÍ BRNO – LESNÁ

Okr. Brno – venkov. Bytová jedn. se nachází v posledním patře cihl. domu v okrajové části Vranovic. CP cca 65 m2.
Byt je velmi pěkný, prostorný a novému majiteli poskytne příjemné a zároveň luxusní bydlení. Klíče v RK!

G

722 455 455
www.credoreal.cz

G

G

G

G

G

PRODEJ RD/CHALUPY 2+1 V OBCI PYŠEL
Okres Třebíč. Jedná se o sam. stojící RD s půdou s mož. půdní
vestavby. RD lze využívat i jako celoroč. obyvatelnou chalupu.
Parkování je možné přímo na vl. poz. Přístup k domu je ze
dvou stran. Uvolnění je možné ihned, klíče máme v RK!

RD 3+1 S GARÁŽÍ V OBCI PŘÍŠTPO
Okres Třebíč. Nabízíme Vám část. zrekonstr. dům
s předzahrádkou, zahradou a garáží. CP činí 360 m2
+ garáž má 21 m2. Užitná pl. nemovitosti činí cca 196 m2,
obytná cca 60 m2. Dům je obyvatelný ihned, klíče v RK!

930 000 Kč

1 390 000 Kč

PRODEJ RD 6+1 BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Celková pl. činí 528 m2, z toho zastav. pl. činí 366 m2, podl. pl. činí cca 491,5 m2 a zahrada činí 162 m2. Jedná se o rodinný
dům, který je vhodný k bydlení, podnikání, či kombinaci obojího. Celý dům je až neuvěřitelně prostorný. Klíče v RK!

1 350 000 Kč

CHCETE PRODAT SVOU NEMOVITOST A ZÍSKAT NEJLEPŠÍ CENU?
PRODEJTE JI S NÁMI FORMOU ON-LINE DRAŽBY!
PRONÁJEM BYTU 1+1, BRNO – STŘED
Ul. Pekařská. Pronájem krásného bytu o CP
cca 27 m2 ve 2. NP cihlového bytového domu.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Lokalita
v centru města. Volné ihned, klíče v RK!

PODNÁJEM BYTU 1+KK, BRNO – STŘED
Ul. Hybešova. Podnájem vybaveného bytu o CP cca
24 m2 ve 2. NP bytového domu. Veškerá občanská
vybavenost a skvělá dopravní dostupnost. Volné
ihned, prohlídky možné po domluvě.

PRONÁJEM BYTU 1+KK, BRNO – STŘED
Ul. Křížkovského. Pronájem pěkného, cihlového bytu
se sklepem o CP cca 26,5 m2 v 7. NP bytového domu.
Výborná lokalita v centru Brna přímo u Výstaviště.
Volné ihned, prohlídky možné po domluvě.

PRONÁJEM BYTU 2+KK, HRUŠOVANY U BRNA
Ul. Masarykova. Pronájem cihl., nedávno vybud. bytu
o CP cca 49,22 m2 v 1. NP rodinného domu. Výborná
dostup. do města Brna, bezprobl. parkování. Volné
od 1. 8. 2021, prohlídky jsou možné již nyní!

8 000 Kč/měsíc

8 905 Kč/měsíc

9 500 Kč/měsíc

10 500 Kč/měsíc

G

G

G

D

PRONÁJEM BYTU 2+kk BRNO – STŘED
Mendlovo náměstí. Pronájem moc pěkného, nově
zrekonstr. bytu o CP cca 26,6 m2, který se nachází
v cihlovém bytovém domě. Byt je vhodný max. pro dvě
osoby, mohou být i zvířata. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 2+1 CENTRUM BRNA
Ul. Václavská. CP bytu činí 41,3 m2. Byt je plně
vybaven a k disp. ihned. Byt je vhodný pro dvě,
max. tři osoby. Ul. Václavská se nachází v bezprostř.
blízkosti hlavního nádraží. Klíče v RK!

PRONÁJEM NOVOSTAVBY BYTU 1+KK
HUSTOPEČE
Ul. Mrštíkova. Novostavba s terasou, garážovým stáním
i sklepem v ceně. Byt je moc pěkný, jeho CP činí
47,15 m2. Volné od 1. 9. 2021. Prohlídky možné již nyní.

PODNÁJEM LUXUSNÍHO BYTU 1+KK
BRNO – STŘED
Ul. Kobližná. Jedná se o exklusivní
novostavbu plně vybaveného bytu o velikosti
1+kk, CP cca 44 m2. Volný ihned, klíče v RK!

10 900 Kč/měsíc

10 900 Kč/měsíc

11 000 Kč/měsíc

11 900 Kč/měsíc

G

G

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA PĚKNÉHO RODINNÉHO DOMU
5+2 SE ZAHRADOU A GARÁŽÍ VE ŠLAPANICÍCH U BRNA

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
CIHLOVÉHO BYTU 3+1 S BALKÓNEM,
BRNO – STŘED

Prostřednictvím dražby si Vám dovolujeme nabídnout moc pěkný cihlový RD 5+2, který se nachází
ve Šlapanicích na ulici Jiráskova. Je třípodlažní a skládá se ze dvou nadzemních podlaží a jednoho
podzemního. Dům v posledních letech prošel kompletní rekonstrukcí spočívající ve výměně rozvodů,
oken atd. Interiér je nově vybudovaný, včetně dveří, podlah, schodiště, kuchyně, koupelen atd.
Díky dispozici a množství oken působí tato nemovitost velmi příjemným a prostorným dojmem.
Celková plocha nemovitosti činí 365 m2, z toho zastavěná plocha a nádvoří činí 89 m2 a zahrada
činí 276 m2. Užitná plocha rodinného domu včetně schodiště činí cca 231,7 m2.

Prostřednictvím dražby Vám nabízíme cihlový
velmi krásný a prostorný byt o CP cca 121 m2.
Všechny pokoje jsou samost., vlastní vytápění
plynovým kotlem a 2 komory. Byt prošel
částečnou rekonstrukcí. Je vhodný nejen
k bydlení, ale jedná si i o skvělou investici!

Prohlídky předmětu dražby jsou stanoveny v následujících termínech:

dne 23. července 2021 v 15:00, dne 26. července 2021 v 16:00.

Na prohlídku je nutné se předem telefonicky objednat na telefonní čísle 00420 722 455 455.
více na: https://www.credoreal.cz/drazby/15910-elektronicka-drazba-radoveho-rd-5-2-se-zahradou-slapanice/
PRONÁJEM BYTU 1+1 BRNO – STŘED
Ul. Nové Sady. Velmi prostorný byt
s balkónem i sklepem. CP 44,5 m2
a sklepu 3,11 m2. Byt je po kompletní
rekonstrukci, ihned volný, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 4+KK S KLIMATIZACÍ
BRNO – STŘED
Ul. Nové Sady. Jedná se o nově zrekonstr. luxusní byt
se samostatnými pokoji, dvěma balkóny, klimatizací.
CP cca 119,5 m2. Byt je ihned volný, klíče máme v RK!

PRODEJ POZEMKŮ V OBCI RATÍŠKOVICE
Jedná se o celek pěti na sebe navazujících
pozemků v obci Ratíškovice. Celková plocha
4 081 m2. Nákup pozemků je skvělou
investicí do budoucna!

PRODEJ POZEMKŮ V IVANČICÍCH U BRNA
Jedná se o ornou půdu. Pozemky jsou rozděleny na
dvě části a mají vlastní příjezdovou asfaltovou cestu.
Celková plocha pozemků činí 9 169 m2. Pozemky
jsou skvělou investicí do budoucna!

12 500 Kč/měsíc

27 000 Kč/měsíc

28 Kč/m2

45 Kč/m2

Vyvolávací cena: 7 900 000 Kč • Odborné vyjádření na částku: 13 500 000 Kč
Jistota: 100 000 Kč • Příhoz: 10 000 Kč
Elektronická dražba se koná 29. července 2021 od 10:00 do 11:00 na www.credoreal.cz/drazby/

Prohlídky předmětu dražby jsou stanoveny
v následujících termínech:

dne 22. července 2021 v 16:00
dne 27. července 2021 v 16:00

Na prohlídku je nutné se předem telefonicky
objednat na tel. čísle 00420 722 455 455.
Vyvolávací cena: 5 900 000 Kč
Odborné vyjádření na částku: 8 750 000 Kč
Jistota: 100 000 Kč • Příhoz: 10 000 Kč
Elektronická dražba se koná 2. srpna 2021
od 13:00 do 14:00 na www.credoreal.cz/drazby/
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Ing. Jiří Šebek | jiri.sebek@realitymorava.cz | tel.: 602 555 967

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

•
•

ZPRAVODAJSTVÍ

Michaela Šebková | michaela@realitymorava.cz | tel.: 770 135 640
Vydává REALITNÍ MEDIA s.r.o.
PERIODIKUM 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
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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
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BYTOVÝ DŮM NA SÝPCE

Nové byty s vlastní zahradou
www.bytovydumnasypce.cz

GARÁŽ

BRNO - LESNÁ / ulice Loosova

DŮM

RUPRECHTOV / okres Vyškov

PENB B
(105 kWh/m2 za rok)

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

775 077 502
ZAHRADY

ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE NEMOVITOST

390 000 Kč

775 077 502

BRNO - BRNĚNSKÉ IVANOVICE / ul. Petlákova

PENB

Neplatíte
provizi

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 pozemků 2352 m2.

775 077 502
POZEMEK

3 990 000 Kč

ŠLAPANICE / Brno - venkov

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

info v RK

775 077 502
BYT 3+1

PENB

BRNO - CENTRUM / nám. Svobody

G

Pronájem prostorného bytu 3+1 s balkónem v Paláci Nadace
Valentina Gerstbauera, novorenesanční nájemní dům, 4. NP,
CP bytu 114 m2 vč. balkónu 5 m2. CENA K JEDNÁNÍ!

775 077 502
KANCELÁŘE

PENB

20 000 Kč/měs.

BRNO - STRÁNICE / ul. Kampelíkova

G

Pronájem kanceláří ve vile v přízemí se samost. vstupem,
3 neprůchozí kanceláře, kuchyňka, chodba, skládek a zázemí koupelna se sprch. koutem, sam. WC, CP 98 m2. NOVÁ CENA!

775 077 502

17 500 Kč/měs.

Prodej orné půdy o celkové ploše 3621 m2. Vhodné jako
investice. K JEDNÁNÍ!

775 077 502

300 Kč/m2

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
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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 OV 1+1

PENB

BRNO-VEVEŘÍ

ZAHRADA S CHATOU

na trhu nemovitostí.

�YYlY�YYYYYYY�YYYYYYYYl�YlYYYlYYYYYY
�tYYYYYYtYtYYYYYlYYlY��

BRNO-BYSTRC

E

Prodej zrekonstr. bytu 1+1 ul. Jana Uhra. 2.p. / 7 p. Nový
výtah. CP 35 m2. Zděné jádro, koupelna, WC, podlahy, nová
KL, pl. okna. Orientace do parku, blízko obchody, centrum.

608 254 060
NEB. PROSTOR

PENB

lYYYYYYtYYY

4 250 000 Kč

608 254 060

info v RK

BRNO-SADOVÁ

B

Prodej prostoru 33 m2 v novostavbě bytového domu. Výtah. Kompl.
zaříz. KL, nábytkem a spotřebiči na míru. Vlastní koup., WC. Doporuč.
na investici, kancelář. V přírodě, blízko na MHD a do centra.

608 254 060

Prodej zahrady s objektem k ind. rekreaci u přehrady. CP 2374 m2. Dvoupatrový objekt má dole nové 2+kk, v patře 2+kk
k dokončení. Oplocená s ov. stromy. El., vlastní voda-vrt, příjezd na pozemek. Celoroční. Nádherné prostředí.
Blízko MHD, obchody, řeka, les.

2 600 000 Kč

Chystáme do nabídky
na prodej byty 2+kk a 3+kk
v Bystrci a 1+1 k pronájmu
v Bystrci. Kontaktujte nás pro
přednostní nabídku.

Pro více našich evidovaných
klientů hledáme byty 1+kk
a 1+1 v Brně – Bystrci
a Žebětíně.

Kontakt: 608 254 060

�YY�YONLINE SLUŽBYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
e-nájemník
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e-kancl
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e-sekretariát
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www.ravantinoreality.cz
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Realitní společnost UNICAREAL s.r.o.
sídlo: Roubalova 455/4, Brno - Stránice
tel.: +420 541 211 876
info@unicareal.cz | www.unicareal.cz

RD 4+KK

OBEC KŘENOVICE / okres Vyškov

POZEMEK

JAVŮREK U BRNA

HLEDÁME

Iva Slavíčková
774 740 346

11 900 000 Kč

Volejte na číslo

774 740 345

Prodej stavebního pozemku, Javůrek u Brna,
904 m², na konci zástavby v klidné ulici.
Mirka Ječmínková
602 201 409

4 100 000 Kč

VÍTE, JAKOU PRODEJNÍ CENU MÁ PRÁVĚ TEĎ
VAŠE NEMOVITOST?
Nepropásněte ten správný čas pro nejvýhodnější prodej a využijte
spolehlivé realitní služby zdarma!
Zpracujeme zdarma tržní odhad
nemovitosti. Budete vědět, jakou
cenu má na současném trhu vaše
nemovitost.

Bez kvalitní prezentace
to nejde a nemovitost na
prodej vždy profesionálně
připravíme, nafotíme,
zpracujeme videoprohlídky
i vizualizace.

Poskytneme vám nezávazné
konzultace a poradíme, jak prodat vaši
nemovitost za těch nejvýhodnějších
podmínek.

O papírování se nemusíte vůbec
starat. Připravíme všechny listiny,
daňové přiznání, energetické
štítky a postaráme se o převody
energií.

Dbáme na prověřený právní servis.
Nehledejte žádné formulářové
smlouvy. Dostanete právní služby
na klíč.

Svoji práci děláme už 14 let.
Ke klientům máme laskavý přístup
a jsme stabilní tým odborníků,
kterým se vždy dovoláte.

NECHTE STAROSTI PROFESIONÁLŮM
A SPOLEHNĚTE SE!
+420 774 740 361

KAŽDÝ MĚSÍC PRO VÁS PÍŠEME NOVÝ ČLÁNEK
se zajímavými informacemi ze světa nemovitostí
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘEDTÍM,
NEŽ DÁTE NÁJEMNÍKOVI VÝPOVĚĎ

Přečtěte si celý článek

JAK POSTUPOVAT, JE-LI SPOLUVLASTNÍK
VE FINANČNÍCH POTÍŽÍCH

Přečtěte si celý článek

TOHLE SI UJASNĚTE DŘÍV,
NEŽ ZAČNETE HLEDAT

Přečtěte si celý článek

V poslední době se na nás obrátilo několik majitelů bytů, kteří měli problém s hlučnými
nájemníky. Tušili správně, že řešení není tak jednoduché, jak si sousedi představují.

pro konkrétní klienty
menší byty 1+1/kk a 2+1/kk
v lokalitách Bohunice,
Starý Lískovec, Nový Lískovec,
Komárov, Štýřice.
Rádi odměníme váš tip.
Prodej rodinného domu 4+kk, obec Křenovice,
okres Vyškov, plocha pozemku 1 143 m2.

REALITY MUZEJKA s.r.o.
sídlo: Moravské nám. 15, 602 00 Brno
tel.: +420 604 232 218
brno@realitymuzejka.cz | www.realitymuzejka.cz

V lednovém Reﬂexu vyšel článek o rodině z Brna, která díky zadluženému synovi přišla
v dražbě o šestinu svého bytu. Jejich spoluvlastník teď dělá rodině ze života peklo.

Často nám chodí poptávky od zájemců. Hledají v Brně byt. A nebo domek.
Hlavně aby to mělo velkou zahradu a bylo to tak do půl hodiny od Brna...

Přihlaste se k odběru na www.realitymuzejka.cz a my vás
na nový článek upozorníme.
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NOVOSTAVBY

Prodej chalupy k rekonstrukci v rekreační oblasti Vysočiny

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

ŠLAPANICE / Brněnská

RD

RD 3+1

NIKOLČICE

G

PENB

Prodej pěkného domu s komerč. prostorem a novou
podkrovní bytovou jednotkou 2+kk. Před nemovitostí
je pěkná zastř. venk. terasa. CP domu v přízemí činí
122 m2 + terasa 38 m2, patro 60 m2 + sklep.

736 646 769

KOMERČNÍ BUDOVA

8 500 000 Kč

BRNO / Táborská

G

Prodej cihlového družst. bytu 3+1 s balkonem, sklepem
a garáží. Patro 2. /3. CP bytu 70 m2 + balkon 6 m2, sklep
11 m2. Byt má sam. vstupy do pokojů a vl. plynový kotel
s ohřevem teplé vody. VOLNÝ.

736 646 769

KOMERČ. PROSTOR

Prodej dřevěné chaty na velmi pěkném místě v Údolí
oddechu v Brně, Bystrci. CP chaty je 37 m2, zahrada má
94 m2. Pozemky jsou ve vlastnictví města Brna. V chatě
je suché WC a elektrická energie.

2 400 000 Kč

ŠLAPANICE / Čechova

736 646 769

KOMERČ. BUDOVA

obec Proseč, okres Chrudim

480 500 Kč

Vhodné k rekreaci, trvalému bydlení
i k podnikatel. aktivitám. Vyhledávaná
turistická oblast se sítí cyklostezek,
rozhledny, v okolí borové lesy, koupání,
přírodní rezervace Toulovcovy maštale.
V obci obchody, pošta, mateřská a základní
škola, obvodní, dětský a zubní lékař, kino,
sportoviště, restaurace a cukrárna.

NAŠE
NEMOVITOST
JE VAŠE
JISTOTA
PENB

PENB

Více info:

G

Lukrativní adresa
v podhůří
Krkonoš,
Prodej
stavebního
pozemku k.ú. Želešice
pro Vaše bydlení,
investiční příležitost
i rekreaci

602 767 017

15 min z centra Brna
Pozemek o celkové ploše 3 397 m2,
vydané platné stavební povolení na
velkorysý RD a vybudované veškeré
inženýrské sítě. Lokalita v klidné části obce
obklopená zelení (přírodní park Bobrava).
V místě mateřská i základní škola, pošta,
restaurace, sportovní vyžití, dopravní
infrastruktura, 8 min. autem od OC Olympia,
5 min. od napojení na dálniční uzle Praha,
Vídeň, Bratislava, Ostrava.

Prodej bytů
2+kk až 4+kk

VYŠKOV, Nádražní-Kostelní

KLIENTSKÉ CENTRUM

t: 722 978 242
t: 602 221 215

Cena:tř.12
000 000 Kč
Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
602
017
Více
info:
+420
545 428
120767
| www.reko.cz
2%-(.7æ(/(ä,&(SĀ
06 / 2021
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BEZPEČNÉ INVESTICE DO VAŠICH NEMOVITOSTÍ
ATELIER A BRNO, S.R.O.

PENB

G

PENB

Pronájem obchodního – skladovacího prostoru na
velmi frekventované ulici. CP 173 m2, ZP cca 100 m2,
zahrádka s dvorkem cca 73 m2. IS: veškeré. Dům je
ihned VOLNÝ.

736 646 769

12 000 Kč/měsíc

G

PENB

Pronájem nezařízeného komerčního prostoru
v podkroví RD. CP 60 m2, prostor má vlastní WC s
umyvadlem a kuchyňkou. Voda a teplo je v měsíčním
nájmu + el. energie se vyúčtovává.

736 646 769

G

ATELIER A BRNO, S.R.O.

ATELIER A BRNO, S.R.O.

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

8 000 Kč/měsíc

736 646 769

16 000 Kč/měsíc

Správný čas na prodej

KOMPLETNÍ

PRÁVNÍ

PRÁVNÍ SERVIS

AUDIT

vypracování smluvní
dokumentace
pro investiční záměry,
včetně koupě bytů,
pro developerské projekty
a pronájem nemovitostí

posouzení právního
stavu nemovitostí,
řešení komplikovaných
právních vztahů,
včetně exekucí

SPOLUVLASTNICTVÍ

uplatnění nároku vůči
dalším spoluvlastníkům,
zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví, zajištění
prodeje spoluvlastnických
podílů

„Nabídněte nám svoji nemovitost, my Vám zdarma poskytneme
služby pro prodejní kampaň,” říká váš realitní makléř pro Šlapanice
STABILNÍ PARTNER STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ,
DEVELOPERŮ, REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
A SOUKROMÝCH INVESTORŮ

Vítězslav Syrový
Volejte! 603 514 719 | 736 646 769 | 545 215 188

www.rkagil.cz
e-mail: info@rkagil.cz
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Zastavěná plocha domu 305 m2,
www.riversidevrchlabi.cz
zahrada 740 m2, veškeré inženýrské sítě.

BYSTRC / Údolí oddechu

CHATA

realitnimedia.cz

www.realitymorava.cz

Mgr. Miloš Švanda působí v advokacii více jak 14 let. Mimo poskytování právních služeb v oblasti
realit se věnuje také obchodnímu a trestnímu právu. „Naše smlouvy jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a jsem rád, že se můžeme pochlubit 100% úspěšností ze strany katastru
nemovitostí. Dbáme totiž na jejich maximální kontrolu.“

Advokátní kancelář Miloš Švanda,
třída Kpt. Jaroše 37a, 602 00 Brno

Tel.: 545 210 127, 732 215 307, reality@aksvanda.cz

ZPRAVODAJSTVÍ
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NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU
BEZ REGISTRACE UŽIVATELE
JE I NADÁLE MOŽNÉ

Anonymní nahlížení do katastru
nemovitostí mělo být v průběhu
června letošního roku zrušeno.
Přístup měl být umožněn pouze
pro registrované účastníky, kteří
získají od Katastrálního úřadu
speciální kód. Druhou možností
bylo přihlášení prostřednictvím
klíče k elektronickým službám
eIdentita, který provozuje
Portál národního bodu pro
elektronickou identifikaci
a autentizaci. Nepřihlášení
uživatelé měli vidět pouze
základní údaje o nemovitostech
a řízeních.

Zdroj: redakce

Český úřad zeměměřický a katastrální
zdůvodňoval toto opatření extrémním
nárůstem počtu přístupů. Podle informací
úřadu došlo od začátku roku 2021
k extrémnímu nárůstu počtu přístupů
do aplikace. Stávalo se, že i během noci
přicházelo více než 100 tisíc dotazů
za hodinu. Databáze byla v podstatě
nezákonně vytěžována softwarovými
roboty, kteří takto „putují“ internetem
a sbírají osobní data, která následně
majitelé robotů využijí, resp. přeprodají
těm, kteří je využijí ke své obchodní
činnosti.
Tak se stávalo, že informace z katastru
putovaly k obchodníkům, kteří následně
nabízeli odkoupení nemovitostí,

především zemědělských pozemků,
za velmi nevýhodných podmínek.
Cílem tohoto opatření bylo tedy
především zvýšit ochranu soukromí
a osobních údajů majitelů nemovitostí
vedených v katastru. Opatření se však
setkala s řadou nesouhlasných reakcí
kvůli omezením pro občany, kteří nechtějí
využívat elektronickou identitu, a přesto
potřebují údaje z katastru, aby mohli
nakládat se svými pozemky, oslovit
sousední vlastníky například při přípravě
stavby apod., aniž by museli osobně na
úřad.
Nakonec bylo rozhodnuto, že katastrální
úřad zachová možnost anonymního
nahlížení do katastru s tím, že přístup
bude doplněn tzv. Turingovým testem
(CAPTCHA). Ten byl spuštěn na
stránkách katastru 12. června 2021.

Jak lze nyní získat informace
z katastru nemovitostí
Anonymním (nepřihlášeným) uživatelům
jsou zobrazovány pouze základní
informace o nemovitostech a řízeních,
a to bez uvedení vlastníků nemovitostí
a účastníků řízení. Kompletní údaje jsou
dostupné pouze po zadání CAPTCHA,
nebo přihlášením prostřednictvím
eIdentity, či přes účet Dálkového
přístupu. Využití aplikace je nadále
bezplatné.
Jak se zadává CAPTCHA? Je to velmi
jednoduché. Stačí opsat z obrázku
označeného slovy CAPTCHA
zdeformovaný text – většinou sadu
velkých a malých písmen a číslic. Je to
tak jednoduché – ovšem pouze pro lidské
uživatele. Test je totiž úspěšně využíván
právě k odlišení skutečných uživatelů od
robotů a spočívá zpravidla v zobrazení

obrázku s deformovaným textem,
přičemž úkolem uživatele je zobrazený
text opsat do příslušného vstupního
políčka. Předpokládá se, že lidský mozek
dokáže správně rozeznat i deformovaný
text, ale internetový robot nebude
schopen text správně rozpoznat.
(Captcha – zkratka z anglického výrazu
„completely automated public Turing test
to tell computers and humans apart“ –
„plně automatický veřejný Turingův test
k odlišení počítačů a lidí“, neboli jinak
„CAPTure CHAracters“ – zachyť (přečti)
znaky).

Zneužívání dat je v rozporu
se zákonem na ochranu
osobních údajů
Aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí, provozovaná Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním,
byla vytvořena jako alternativa ke
klasickému způsobu poskytování
informací, tj. osobní návštěvě na
katastrálním pracovišti a nahlédnutí do
údajů katastru nemovitostí. Umožňuje
také získat prostřednictvím platebního
portálu listinný výpis z katastru
nemovitostí, přehled vlastnictví osoby
a další elektronické výstupy.
Užívání aplikace však musí být v souladu
s katastrálním zákonem a se zákonem
na ochranu osobních údajů. Nelze tedy
data shromažďovat, zveřejňovat osobní
údaje a využívat je například k nabídkám
odkupu nemovitostí. Úprava aplikace
by tedy měla zamezit nezákonnému
podnikání s daty s tím, že šíře přístupu
k informacím pro neregistrované
uživatele zůstane zachována.
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NÁJEMNÍ BYDLENÍ V CENTRU
POZORNOSTI DEVELOPERŮ
Pronájem znamená minimum
starostí a maximální pohodlí

Zdroj: redakce

To začínají poznávat nájemníci, kteří se
stěhují do zrekonstruovaných nájemních
bytů. Ne každý dosáhne na hypotéku,
nebo nechce zatěžovat svůj rozpočet
po dalších dvacet let hypotečními
splátkami. Pronájem bytu se v posledních
letech nezdál tak atraktivní, ale má své
přednosti.

V Evropě nyní žije 31 % domácností v nájmu, což je o 5 % více
než před 10 lety. Rostoucí trend má pokračovat do budoucna
i v České republice, tvrdí šetření CBRE.
Podle analýzy společnosti CBRE se
nájemní bydlení stává významným
investičním aktivem, které vlivem
pandemie ještě nabylo na atraktivitě
a zaujímá stále rostoucí podíl na
celkových investicích do komerčních
realit. V současné době podle tohoto
zdroje tvoří 17 % všech investic v Evropě,
přičemž před 10 lety to byly pouhé
2 %. Celkové investice do komerčních
nemovitostí v Evropě loni klesly o 17 %,
do nájemního bydlení naopak posílily
meziročně o 27 % až na 47 miliard eur.
Do roku 2025 mají být investice do
rezidenčních nemovitostí, na kterých se
nájemní bydlení podílí zhruba 75 %, tvořit
téměř 80 miliard eur, což znamená 20%
nárůst během pěti let.

V Praze se výrazně zvyšuje
počet bytů k dlouhodobému
pronájmu
Výsledky šetření společnosti Trigema
a realitního agregátoru Flat Zone
uskutečněné v průběhu května potvrzují,
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že počet bytů k dlouhodobému pronájmu
na pražském trhu se meziročně zvýšil
o čtvrtinu.
Ke konci března bylo v nabídkách 15 400
pražských nájemních bytů. To je nejvíce
bytů nabízejících se za posledních pět
let k pronájmu. V předchozích dvou
čtvrtletích se toto číslo pohybovalo ještě
okolo 13 500 bytů. A na konci roku 2019
to bylo jen něco kolem 6 500 jednotek.
Zároveň v meziročním srovnání došlo
ke zlevnění pražských nájemních bytů
o 13,7 %. Ke konci prvního čtvrtletí byly
ceny nájemních bytů v Praze v průměru
na 19 003 korunách za měsíc, což je
303 Kč/m2. Před rokem ve stejnou dobu
to bylo 335 Kč, tedy o 9,6 % více.
Nejvíce se nabízejí k pronájmu
dvoupokojové a jednopokojové byty.
Ke konci března se v hlavním městě
nabízelo 6 524 dvoupokojových
bytů (42,4 % z celkové nabídky),
jednopokojových bylo 4 359 (28,3 %),
třípokojových 3 210 (20,8 %),
čtyřpokojových necelých 960 (6,22 %)
a větších téměř 300 (1,9 %).

Jsou to především jednoduchá mobilita
a méně starostí. Pokud člověk bydlí
v pronájmu, není problém přijmout
zaměstnání třeba na druhém konci
světa, aniž by řešil, jak naložit se svou
nemovitostí. A samozřejmě – mimo
běžných oprav se o ostatní stará
pronajímatel. Není třeba měnit okna,
spotřebiče, starat se o velké opravy.
Navíc, v budoucnu bude nájemní bydlení
podporováno komfortními službami.
A to především díky developerům,
kteří začínají stavět nájemní byty.
Pohodlí a bezstarostnost je mottem
developerů a jejich nájemních bytů.
Plánují využívat nejmodernější
technologie, díky nimž bude zaručen
bezproblémový chod domu.
Samozřejmostí jsou ekologické prvky
a úspory energie, mezi něž patří
zelené střechy, tepelná čerpadla,
vzduchotechnika s rekuperací, čidla
CO, vytápění i chlazení za využití
aktivovaných betonových stropů či
studny pro pokrytí spotřební a provozní
vody.
Nájemci budou mít k dispozici recepci,
která zajistí jak běžnou údržbu,
tak větší opravy, nepřetržitou ostrahu,
ale například i úklid domácností, hlídání
dětí či další služby.
Developeři počítají s nadstandardním
vybavením bytů i celého domu nebo
bytového komplexu. Například pražská
Trigema staví v Praze-Karlíně bytový
komplex Fragment, který bude mít
reprezentativní lobby, veřejný parter se
zelení, vodními prvky i klidovou zónu.
A podobné projekty se chystají i v dalších
krajích. V Brně je jednou z prvních
vlaštovek moderního nájemního bydlení
rezidence MIG POINT.

AUKČNÍM PRODEJEM ZÍSKÁ MAJITEL
NEMOVITOSTI NEJVÝHODNĚJŠÍ
PODMÍNKY A SERIÓZNÍ ZÁJEMCE
Nízká nabídka bydlení a více zájemců o nemovitost na
jednom místě. Tak vypadá současná situace na realitním trhu
nejen v Brně a okolí. Jak v případě velkého zájmu nastavit
správnou tržní cenu? Zcela legitimním nástrojem při prodeji
nemovitostí, který se běžně mezi realitními profesionály
využívá i v zahraničí, se stal aukční prodej.

Aukční prodej neznamená
on-line dražba
Aukční prodej nemovitosti nemá jen
on-line formu podobnou dražbě, která
by naopak mohla část potenciálních
kupců odradit. Navíc v elektronické
dražbě mají zájemci sklon přihazovat
pod tlakem emocí vysoké částky, které
cenu nemovitosti mohou navýšit na
iracionální úroveň. V současnosti se
proto oblíbeným aukčním prodejem
rozumí i předložení nabídky, respektive
návrhu kupní ceny, kterou si zájemci
o nemovitost v klidu a předem rozmyslí.

„Současný nedostatek nemovitostí na
trhu a převis poptávky k takové formě
aukčního prodeje vybízí. V naší kanceláři
využíváme aukční prodej jako spravedlivý
nástroj, při kterém mají všichni zájemci
o nemovitost stejnou šanci a rovné
podmínky. Majitelům, kteří nám svěřili
svoje nemovitosti, zároveň garantujeme
prodej za opravdu nejvýhodnějších
podmínek a maximálních možných cen
na trhu,“ komentuje Jaroslava Wiszová,
jednatelka realitní kanceláře PATREAL
a členka rady Asociace realitních
kanceláří ČR.

pravidla. U nabízené nemovitosti se jako
první stanoví odpovídající tržní cena
a výše provize. Tomu předchází analýza
zrealizovaných prodejů v daném čase
a místě, čerpání informací z cenových
map a prověření technického a právního
stavu nabízené nemovitosti.
Poté, co si zájemci nemovitost důkladně
prohlédnou, předkládají svůj návrh
kupní ceny i další podmínky, jako je
způsob financování nebo termín předání
nemovitosti. Nejen výše kupní ceny,
ale například rychlost celé transakce
mohou být pro prodávající důležitým
faktorem.
„Někteří majitelé nedají přednost jen
nejvyšší cenové nabídce. Rozhodují
i další kritéria, jako je rychlost úhrady
kupní ceny nebo naopak fakt, že mohou
nemovitost užívat ještě nějaký čas po
prodeji,“ uvádí Jaroslava Wiszová ze
společnosti PATREAL.

Výhodný prodej pro majitele
nemovitostí
Na nabízené nemovitosti na trhu nyní
reaguje i několik desítek zájemců. Forma
aukčního prodeje se proto ukazuje jako
optimální způsob, jak prodávajícím zajistit
nejvýhodnější podmínky. Majitel má
tak jistotu, že se nemovitost prodá jen
tomu, kdo dal nejzajímavější nabídku,
která ale automaticky nemusí znamenat
nejvyšší cenu. O tom, která nabídka je
nejlepší, totiž rozhoduje výhradně majitel
nemovitosti. „Formou aukčního prodeje
nyní získáváme pro majitele nemovitostí
až o 15 % vyšší ceny, než očekávají.
Už 25 let se snažíme uskutečňovat
spolehlivé realitní obchody a díky tomu
dostáváme další doporučení a reference
spokojených klientů,“ dodává J. Wiszová.
Komerční sdělení

Riegrova 1, 612 00 Brno
800 400 237
www.patreal.cz

Jasná pravidla a jedno kolo
nabídek
Jak se spravedlivě vyrovnat se situací,
kdy se o jednu nemovitost uchází
více potenciálních kupců? V zájmu
prodávajících i z pohledu budoucích
kupujících není vhodné uskutečnit prodej
s prvním zájemcem, který si nemovitost
prohlédl. Férová realitní kancelář
s dlouholetou zkušeností má při aukčním
prodeji nastavená jasná a strukturovaná

Zdroj: redakce
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Úvodním krokem je výstavba technické
infrastruktury a napojení na dopravní
komunikaci. Vybudovány budou nové
školky, prostory pro obchody a služby,
relaxační zóny, sportoviště či nová
cyklostezka. Jestliže nebude stačit
stávající kapacita, město je připraveno
postavit pro nové obyvatele také
základní školu. Do roku 2026 by měla
být dokončena realizace mimoúrovňové
křižovatky na vytížené silnici I/43 z Brna
do Svitav, která umožní plynulý nájezd
i výjezd z lokality. Veškeré dešťové vody
je plánováno vypouštět do otevřeného
poldru (protipovodňové nádrže), což
přispěje ke zlepšení klimatu daného místa
a nenavýší kapacitu kuřimské kanalizační
sítě.

Zahájena
výstavba jednoho
z nejambicióznějších
projektů na Moravě

Nejen v Brně, ale na celé Moravě nemá obdoby projekt,
který plánuje realizovat společnost IMOS development v Kuřimi-Záhoří.
Vznikne zde moderní funkční čtvrť pro více než 5000 obyvatel. Území Kuřimi
patří mezí oblíbené rezidenční lokality pouhých 12 km severně od jihomoravské metropole.
Vlastní lokalita projektu Záhoří je vymezena zalesněnými vrcholy Horky a Záruby.

Zdroj: Imos development

Plánované zástavbě budou v jižní části
dominovat rodinné domy o velikosti 3+kk
až 5+kk ve formě samostatně stojících
domů, dvojdomků a řadové výstavby.
Severněji pak vyrostou bytové domy
s byty o velikosti 1+kk až 4+kk.
Aktuálně je v nabídce 68 jednotek
v bytovém domě a 12 rodinných domů.
Vzhledem k nebývalému zájmu se
developer rozhodl urychlit přípravu
dalších bloků a spustit během letošního

roku prodej dalšího bytového domu
s 95 jednotkami a dále 17 rodinných
domů.

Nádherná lokalita nabízí
dobré místo k bydlení

život ve městě umožňuje jak návštěvy
nejrůznějších kulturních akcí, tak aktivní
vyžití pro děti i dospělé v mnoha
souborech a kroužcích.

Středem Záhoří protéká Podlesní potok
lemovaný stromořadím, kde již nyní
vede oblíbená cyklostezka směrem
na Lelekovice a Babí lom se známou
rozhlednou. V bezprostřední blízkosti
jsou kopce Horka a Záruba s naučnou
stezkou, přírodní areál Zlobice, oblíbený
zvláště rodinami s dětmi, golfové hřiště
Kaskáda, které v zimě při dostatku sněhu
slouží i běžkařům. Blízko je také do
brněnské ZOO, na brněnskou přehradu či
do Moravského krasu.

Pro sportovce je k dispozici řada
sportovišť a pracují zde sportovní oddíly
s letitou tradicí, mezi nimi například oddíl
házené, hokeje, fotbalu, atletiky, plavání
a další, které uspokojí sportovní zájmy
všech věkových kategorií od amatérů po
profesionály. Široké spektrum restaurací
a kaváren doplňuje nabídku služeb
a volnočasových aktivit. V Kuřimi je
také dostatek pracovních příležitostí pro
mnoho profesí. Časté a rychlé spojení
do Brna pak usnadňuje dojíždění do
moravské metropole za prací, vzděláním
i zábavou.

Dnešní Kuřim pak je s 10 632 obyvateli
největším průmyslovým centrem okresu
Bmo-venkov. Je to skvělé místo pro
klidný život blízko přírody, které však
zároveň nabízí široké spektrum služeb,
zábavy i vzdělávání. V Kuřimi najdete
různorodou síť obchodů a služeb,
včetně supermarketů, působí zde
kvalitní základní a mateřské školy, je
tu střední škola i ZUŠ. Bohatý kulturní

Konkrétní nabídku bytů a rodinných
domů včetně bližších informací o projektu
naleznete na kurimzahori.cz

Zdroj: Imos development

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

BRANKA
BYT 2+KK, 52 m2

PŘADLÁCKÁ, BRNO

HLEDÁME

PRON Á JEM BRNO -KOMÍN

Pro konkrétního klienta
hledáme bytový nebo
nájemní dům v Brně.
PENB

B

51445

Novostavba bytu 2+kk, 52 m2 v osobním vlastnictví. Možnost garážového stání, podlahové vytápění, nízké náklady na bydlení.

5 180 000 Kč + provize RK

737 636 891

Za nabídky děkujeme.
602 117 882

REZIDENCE PASOHLÁVKY

KANCELÁŘE, KOMERCE,
SLUŽBY, BYDLENÍ
26 - 200 m2
 KLIMATIZACE 
 HLINÍKOVÁ OKNA TROJSKLA
 PARKOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO
ZDE STAVÍME 40 RODINNÝCH DOMŮ, 24 BYTŮ


BYDLENÍ NA
KNÍŽECKU

TEL.: +420 725 811 144
www.rezidencepasohlavky.cz

Stavíme vilky na pobřeží
Bydlete jako na dovolené
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Vranovka
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MIG POINT

– nadčasové nájemní bydlení v centru Brna,
industriální styl, maximální komfort, luxusně
zařízené byty i služby pro rezidenty.

www.vranovka.cz

Jen pár minut pěší chůze od historického centra Brna vyrostl moderní
objekt, který svým vzhledem evokuje eleganci, čistotu a městské
bydlení v nejvyšším standardu.
Na podobě polyfunkčního domu MIG POINT s užitnou plochou přes
2 000 m2 pracovali progresivní architekti a designéři se zkušeností
v mezinárodním měřítku. Podařilo se tak zrealizovat výjimečnou
novostavbu s nájemními byty, která je díky použitým stavebním
technologiím a materiálům navíc šetrná k přírodě i ke spotřebě energií.

K prodeji nabízíme

2+kk a 1+kk
s nikou

Jednoduché linie dávají domu Vranovka nadčasový vzhled.
Byty i ateliéry jsou vzdušné, prosvětlené a efektivně dispozičně
řešené. Exteriér domu je moderní, sladěný s uživatelsky pohodlným
interiérem.
Dům nabízí 40 elegantních bytů v čistém designu.
Pohodlí uživatelů podtrhují sklepní úložné prostory, parkovací místa
v přízemí domu, blízká nákupní centra, sportoviště a snadno
dostupná městská hromadná doprava.
Dům se nachází nedaleko nábřeží řeky Svitavy.

Nadčasový exteriér budovy zdařile
připomíná průmyslovou minulost své
lokality, která dnes patří k městské části
Brno - střed. Ve vstupní hale naopak
objevíte výzdobu Petra Kvíčaly, jednoho
z nejvýznamnějších současných
abstraktních výtvarníků. Industriální
atmosféra vnitřních prostor vás překvapí
svojí příjemnou kombinací přírodních
materiálů s prvky zeleně, kovu,
grafitových odstínů, pohledového betonu
a velkoformátových oken pro maximální
prosvětlení interiéru.
Samotné nájemní byty nejlépe
charakterizují kvalitní materiály, preciznost
a elegantní vybavení. Součástí zařízení
jsou vestavné šatní skříně a praktické
místnosti pro uskladnění věcí, pohodlné
kožené sedačky, konferenční stoly, stolky
pro TV a svítidla v industriálním stylu.
V odpočinkové části každého bytu nechybí
manželská postel a kvalitní matrace
s paměťovou pěnou. V kuchyňských

koutech najdete všechny moderní
spotřebiče včetně základního nádobí pro
přípravu jídel a servírování. Zařizovací
předměty v bytech nesou kvalitu léty
prověřených značek, jako např. Miele,
Hangshrohe, Electrolux a Vileroy & Bosh.
Rezidenci MIG POINT
prezentuje celkem 24 luxusně
zařízených bytových jednotek
k dlouhodobějšímu pronájmu.
Nájem je možné sjednat i na kratší období
jednoho až šesti měsíců. Na výběr jsou
byty ve druhém až pátém nadzemním
podlaží s výtahem a dispozicí 1+kk (s nikou
na spaní) a 2+kk, které nabízí užitnou
plochu od 34 m2 do 57 m2. Samozřejmostí
je zabezpečovací systém, samostatné
vysokorychlostní připojení k internetu
v každé bytové jednotce a předokenní
žaluzie na dálkové ovládání u bytů s jižní
a západní orientací.

Pro svoje bezstarostné parkování si můžete
pronajmout místo v parkovacím zakladači.
Po vzoru moderních rezidencí tu nechybí
ani společná místnost, která nájemníkům
slouží jako vlastní soukromá prádelna,
plně vybavená značkovými spotřebiči.
V prvním patře budovy je pak umístěna
recepce a sídlo developerské společnosti
MIG, která je vlastníkem a zároveň
správcem objektu. Noví rezidenti mají na
výběr i další příplatkové služby, například
pravidelný i jednorázový úklid nebo balíčky
pro okamžité nastěhování a možnost
dovybavení o lůžkoviny a koupelnový textil.
Zázemí rezidence ocení zejména náročnější
klientela, která se nechce vázat hypotékou
nebo nákupem nemovitosti na jedno místo,
a přitom chce žít bez kompromisů.
Pokud máte ve svém hledáčku
reprezentativní a stylové nájemní bydlení
s maximálním komfortem, je MIG POINT
pro vás tou správnou volbou.

Realitní makléř:

Jonáš Růna
+420 778 889 188
runa@mig.cz
www.vranovka.cz

MIG s.r.o.

|

800 644 644

|

www.migpoint.cz

|

Cejl 926/30
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APARTMÁNY
VRCHLABÍ

realitnimedia.cz

info v RK

BYTY
BRNO - ČERNÁ POLE

info v RK
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…JSOU PŘÍLEŽITOSTI,
				
KTERÉ SE NEOPAKUJÍ…
Funkčnost, design, ekologie, nadstandardní vybavení a centrum města
„Maximální preciznost, vysoká
kvalita použitých materiálů,
nadčasovost a smart technologie
jsou hlavní atributy stavby. Umístění
na lukrativní adrese Brno-střed,
vynikající občanské zázemí a dopravní
obslužnost garantují neopakovatelnou
investici s trvalou hodnotou.

PENB

B

PENB

Skvělá dovolená po celý rok. Apartmány Vrchlabí jsou výbornou investicí.
Pořiďte si vlastní apartmán, který můžete v době vaší nepřítomnosti výhodně
pronajímat, buď sami nebo s naší pomocí. Kontaktujte nás, dáme vám nejlepší
možnou nabídku.

731 516 417

BYTY
BRNO - KOMÍN

www.vrchlabi-apartmany.cz

info v RK

D

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

731 516 417

RODINNÉ DOMY
SYROVICE

www.centralparkside.cz

info v RK

INSADY je moderní, multifunkční a provozně úsporná budova
s nezaměnitelnou architekturou, která právě vzniká v centru
Brna na ulici Nové Sady. Výjimečný projekt nabízí celkem 131
jednotek určených k bydlení, komerční a administrativní prostory,
dostatek parkovacích míst i odpočinkové zóny se zelení.

Byty i kanceláře pro moderní
život

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

731 516 417

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

www.bytyrejcka.cz

731 516 417

www.domysyrovice.cz

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

Polyfunkční dům INSADY představuje
dokonalé místo pro současné žití
i podnikání. Přízemí domu a nižší patra
budou tvořit komerční a administrativní
plochy, které lze přizpůsobit individuálním
potřebám. Samotné bytové jednotky jsou
umístěny ve vyšších patrech budovy
a s velkým výběrem dispozic 1+KK
až 5+KK. Pro potřeby nových rezidentů
je v nabídce dostatek podzemních
parkovacích míst a sklepních kójí.
Ve vnitrobloku objektu a na části jeho
střechy vznikne společný relaxační
prostor se zelení a parkovou úpravou.

Moderní technologie a chytrá
domácnost
Prestižní budova INSADY bude využívat
ty nejmodernější a ekologické technologie
v kombinaci s nízkonákladovým
provozem. Na střeše vyroste kromě
vegetační zeleně také vlastní fotovoltaická
elektrárna, která se postará o část
energetické spotřeby, a navíc šetrně

k životnímu prostředí. Pro zdroj tepla
i chlazení poslouží tepelné čerpadlo
a výměníková stanice včetně záložních
plynových kotlů. Každá bytová i komerční
jednotka bude mít, kromě vlastní
klimatizace a podlahového vytápění,
také vlastní rekuperační jednotku.
Díky použitým smart technologiím si
mohou noví rezidenti ovládat topení,
klimatizaci i větrání pohodlně ze svého
mobilu, a přitom šetřit energie i svoji
peněženku.

Prémiové bydlení ve vysokém
standardu
Moderní a nadčasový design, kvalitní
materiály a léty prověření dodavatelé jsou
pro budoucí rezidenty a jejich investice
dlouhodobou zárukou, a proto se na
nich nešetřilo. Ve všech jednotkách se
počítá s podlahovým vytápěním, které
zajistí čistý prostor jednotlivých místností.
Pro maximální prosvětlení interiérů
a odhlučnění se použijí velkoformátová
hliníková okna. O nadstandardní
zařizovací předměty se postaralo
například koupelnové studio Elements

a společnosti KPP LIVING FOR FLORING,
PODETA designové dveře. Samozřejmostí
je zabezpečovací systém celého objektu.
Pro lepší představu budoucích klientů byla
vytvořena 4 identická videa společnosti
Prostor360, aby klienti měli jasnou
představu, jak bude projekt vypadat.
Tato videa naleznete na stránkách
projektu.

Výhradní prodejce:

Jezuitská 1, 602 00 Brno
+420 722 911 494
oulehla@vlpartneri.cz
www.insady.cz
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BYTY KAMECHY II
Prodej
dalšího
domu
zahájen

DISPOZICE
1+KK AŽ 4+KK
V CENTRU BRNA

PŘÍRODA
NA DOSAH

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

Investor:
Maison Vrabel s.r.o.

PRODEJ BYTŮ
ZAHÁJEN

Velikost bytů 1+kk až 4+kk
737 243 157
nespesna@reko.cz

Volejte: 730 166 534

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

REZIDENCEKRIDLOVICKA.CZ

www.pod-chvalovkou.cz

PRODEJ DALŠÍHO
DOMU ZAHÁJEN
Investor
NOME a.s.
Velikost bytů
1+kk až 4+kk
t: 737 243 156
e: kostkova@reko.cz

PŘÍRODA
NA DOSAH

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

Bydlete v přírodě
na dosah od Brna
KLIENTSKÉ CENTRUM
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
+420 545 428 120 | www.reko.cz

Byty i domy

735 101 285

kurimzahori.cz
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Reality NOVÉ BYTY POHOŘELICE

Rezidence MERHAUTOVA-ALEŠOVA, BRNO

IRMANNOVÁ s.r.o.

■ atraktivní bydlení
v nadstandardním
bytě 3+kk
■ garážové stání

25 km
od Brna

VÝHRADNÍ PRODEJCE PROJEKTU

byty 3+kk a 2+kk
krytá garážová stání,
kryté garáže, sklepy,
sklepní boxy
venkovní garážová stání

PRAČKA

nadstandardní vybavení

lednička

spíž

v každém bytě
klimatizace

PENB

B

kuchyňská linka se
spotřebiči

www.byty-pohorelice.cz
www.rezidencemerhautova-alesova.cz

B

Bytový dům TOMÁŠKOVA, BRNO
■ byty 1+kk s pracovnou
■ byty 3+kk – mezonet
■ garáže
■ soukromá zahrada

26

+420 603 290 695

NOVOSTAVBY

+420 724 972 540
jirina.kropackova@komfort.cz

irmannova@ir-reality.cz
www.realitymorava.cz

www.byty-pohorelice.cz

www.riversidevrchlabi.cz

NAŠE
NEMOVITOST
JE VAŠE
JISTOTA
Lukrativní adresa
v podhůří Krkonoš,
pro Vaše bydlení,
investiční příležitost
i rekreaci
Prodej bytů
2+kk až 4+kk

B

t: 602
722 269
978 011
242
t: 602
956
602 264
221 215

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

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

