WWW.REALITNIMEDIA.CZ

REALITNÍ MÉDIA
REALITNÍ KANCELÁŘE

LUXUSNÍ NEMOVITOSTI

ZPRAVODAJSTVÍ

BYDLENÍ S VÝHLEDEM
DO ZELENÉHO ÚDOLÍ
Více na straně 29

NOVOSTAVBY

Prodej
bytů
zahájen

30. 8. - 26. 9.

2021

WWW.PATREAL.CZ

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

@patreal.cz
VOLEJTE ZDARMA 800 400 237

VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ
BRNO-HUSOVICE

DŮM

Doporučte
naše služby
a získejte finanční
odměnu

PENB

D

09528

Velmi prostorný řadový rodinný dům 8+2 na ulici Lieberzeitova
v Brně, na pomezí městských částí Černá Pole a Husovice.
Předzahrádka, dvůr, technická místnost, sklep.

PENB

HOSTĚRADICE

DŮM

G

09532

OV 3+1, ul. Hrnčířská, cihla, 3. NP/6, CP 75 m², balkon, výtah, sklep,
žádaná lokalita.

14 500 000 Kč

775 764 765

Jaroslava WISZOVÁ

BRNO-PONAVA

BYT

PENB

7 500 000 Kč

608 764 166

B

09392

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

INFO V RK

775 764 765

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

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

PENB

Dita HOLASOVÁ

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

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

NOVINKA

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

DŮM

BRNO-BOHUNICE

BYT

Jaroslav ŠLEZINGR

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

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

Petr SKOTÁK

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

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

Jiří ŠMÍDEK

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

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

Janette KLÍČNÍKOVÁ

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

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

G

09524

OV 2+kk, ul. Spodní, 4. NP/13, CP 45 m², dva výtahy,
panelový dům, sklep. Byt se nabízí zařízený.

608 764 166

4 300 000 Kč

HODONÍN

DŮM

PENB

C

09515

608 645 164

BRNO-ŘEČKOVICE

DŮM

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

REKREACE

5 500 000 Kč

PENB

G

09504

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

608 859 992

DOLNÍ KOUNICE

DŮM

13 900 000 Kč

PENB

G

09525

RD 2+1 - 78 m², ul. Skalní, CP 305 m², dvorek
+ zahrádka ve svahu a garáž, možné rozšíření.
Vytápení: krbová kamna a WAW.

775 764 765

3 700 000 Kč

HRUŠKY

BRNO-ŘEČKOVICE
PENB

G

608 645 164
REKREACE

09517

09522

RD 3+1 v centru Hodonína, na ul. Palackého, určený k celk.
rekonstr., je podskl., cihlový, se sedlovou střechou a dvorkem. Na půdě je jeden pokoj a mož. vybudovat další pokoje.

PENB

BRNO-SLATINA

BYT

3 800 000 Kč

KUBŠICE

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.

775 764 765
REKREACE

1 990 000 Kč

KUŘIMSKÁ NOVÁ VES

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

G

stavební pozemky a zahrady do 50 km od Brna

Polyfunkční dům, CP 1003 m², 3 byty a 2 obchodní prostory, ZP 406 m², možnost rozšíření, průjezd,
5 parkovacích stání, zahrada 597 m² s chatou a s přístupem ze zadní strany. Nemovitost je v perfektním
stavu.

608 764 166

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE S PŘIPRAVENÝM
FINANCOVÁNÍM HLEDAJÍ KE KOUPI:

29 500 000 Kč

PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST

RD a chalupy na jižní Moravě a Vysočině
09503

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.

608 764 166

2 300 000 Kč

09530

Chata na vlastním poz. v krásném prostředí na úpatí lesa v lokalitě Kutiny. Chata je k demolici, nebo kompl. rekon., lze postavit
chatu cca 80 m² s podkrovím. CP poz. 398 m². 32 km od Brna.

608 764 166

800 000 Kč

608 764 164

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU

•
•

•

REALITNÍ, DEVELOPERSKÁ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST
POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY
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REALITNÍ
MÉDIA
KONTAKTUJTE NÁS NA +420 722 455 455, 549 250 248 NEBO E-MAILEM: info@credoreal.cz

ČLEN ARK
G

G

G

19. 10. - 16. 11. 2020
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NOVOSTAVBY

ZPRAVODAJSTVÍ

LUXUSNÍ NEMOVITOSTI

REALITNÍ KANCELÁŘE

KDE NÁS NAJDETE

PRONÁJEM BYTU 3+KK, JINAČOVICE
Pronájem prostor. bytu o CP cca 68 m2 s terasou o výměře
cca 16 m2 v přízemí dvoupodl. domu. K bytu náleží park.
stání. Nedaleko městské části Brno – Kníničky. Volné
ihned, prohlídky jsou možné po domluvě.

PRONÁJEM BYTU 4+KK, BRNO – STŘED
Ul. Nové sady. Pronájem prostor. bytu o CP cca
119,5 m2 ve 3.NP cihl. domu. UP činí cca 98 m2.
K bytu náleží dva balkony o celk. výměře cca 8 m2.
Lok. v centru města. Volné ihned, klíče v RK!

14 900 Kč/měsíc

27 000 Kč/měsíc

G

2-3

Realitní
kancelář REALSPEKTRUM 4-5
na 300 pečlivě
vybraných
2
a funkčních místech v Brně
6
i okolí a k vašemu odběru
Realitní kancelář PATREAL
4
8-9
ZDARMA
Realitní kancelář UNICAREAL

ONLINE VERZE KE STAŽENÍ

PRODEJ KRÁSNÉHO BYTU V OV 3+1 S LODŽIÍ, BRNO – LESNÁ

Ul. Haškova. Nabízíme Vám částečně zrekonstruovaný byt o CP 70 m2 s lodžií, ze které je nádherný
výhled do celého okolí. Vyhledávaná lokalita s okolní přírodou. Prohlídky jsou možné po domluvě.

Realitní agentura REALMIX
www.realitnimedia.cz

6 240 000 Kč

G

RKM Development, BRNĚNSKÝ ZVONEC

ZDARMA POŠTOU
DO VAŠÍ SCHRÁNKY

G

Realitní kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC

napište nám:
produkce@realitnimedia.cz

325 000 Kč

Cena na vyžádání v RK!

1 578 Kč/m2

G

G

G

PRODEJ RD 2+1 V OBCI HEVLÍN
Okres Znojmo. Nabízíme Vám celoroč. obyvatel.
rodinný dům, který lze využít i k rekreaci, příp.
jako stav. poz. pro nový RD. CP činí cca 158 m2.
Možno koupit na splátky! Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ POZEMKU S BUDOVOU V OBCI KŘÍDLŮVKY
Okres Znojmo. Jedná se o stav. pozemek obdélníkového
tvaru s budovou, která je vhodná k přebudování.
Příp. lze na pozemku postavit nový jednopodl. dům
s podkrovím či chalupu. CP činí 230 m2. Volné ihned!

890 000 Kč

Cena na vyžádání v RK!

G

PRODEJ RD 3+1 V OBCI KORYČANY

Okres Kroměříž. Nabízíme Vám sam. stoj. rodinný dům o CP 230 m2. UP činí cca 100 m2.
Velkou výhodou této nemovitosti je uzavřený dvorek, který lze přebudovat na zahrádku. V obci
se nachází veškerá občanská vybavenost. Volné ihned, klíče v RK!

Cena na vyžádání v RK!

G

G

Realitní kancelář PATREAL
Realitní
kancelář
CREDO REAL GROUP
3
Realitní
kancelář
REALSPEKTRUM

Realitní kancelář CREDO REAL GROUP
5

Realitní kancelář PATREAL

Realitní agentura REALMIX

10

Realitní kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC

11

Realitní kancelář GAUTE

8

9

Realitní agentura REALMIX

12
kancelář
REALITY
kancelář
GAUTE MUZEJKA
10 Realitní
11 Realitní
13

Realitní kancelář REALITY V BYSTRCI

13

Realitní kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC

12

13

Realitní kanceláře AGIL, BRNĚNSKÝ ZVONEC

ZPRAVODAJSTVÍ
15 Realitní kancelář REALITY MUZEJKA

18-19 Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP
SPOJTE SE
S NÁMI
Luxusní
nemovitosti AMBIENTEN VIP
16
17 Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP
22-23
Analýza
trhu TRIKAYA
michaela@realitnimedia.cz
tel.: +420 770 135 640

ZPRAVODAJSTVÍ

24
BALINKA Velké Meziříčí
18 Rezidence
21 ZPRAVODAJSTVÍ

jiri.sebek@realitnimedia.cz
25 Realitní služby majitelům - FOREIGNERS
tel.: +420 602 555
967 společnosti VL REALITY 22
Projekty
VL REALITY
23 Projekty společnosti
26 Developerské
projekty společnosti REKO

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV

PRODEJ POZEMKU V OBCI ŠAKVICE

Jedná se o lukrativní stavební pozemek o CP 3 161 m2, délka pozemku činí cca 274 m a šířka
činí cca 11 m. Krásná lokalita s výhledem na Pálavu pro výstavbu Vašeho nového domu.

PRODEJ SAM. STOJÍCÍ CHATY V OBCI OCHOZ U BRNA
Okres Brno – venkov. Nabízíme Vám chatu
v OV o CP 32 m2. UP cca 48 m2. Nemovitost
se nachází v Moravském krasu, v přírodní
rezervaci Údolí Říčky. Volné ihned, klíče v RK!

NOVOSTAVBY

OBSAH
106 Realitní
kancelář AGIL
7

14-17
Realitní kancelář REALITY MUZEJKA
14

PRODEJ CHATY V ZAHRÁD. OSADĚ, BRNO – ŘEČKOVICE
Nabízíme Vám chatu v OV, ke které
přísluší zahrádka o CP 225 m2. Relaxace
v krásném prostředí nedaleko centra
Brna. Volné ihned, klíče v RK!

ZPRAVODAJSTVÍ

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ

A

Developerský projekt TRIANGL

RIVERSIDE VRCHLABÍ, AK Miloš ŠVANDA

B

ÚSPORNÁ

Cprojekty společnosti AC REAL

Developerské
VYHOVUJÍCÍ

D

NEVYHOVUJÍCÍ
Developerské
NEHOSPODÁRNÁ

projekty společnosti REKO

E

Developerské projekty společnosti MIG

VELMI NEHOSPODÁRNÁ

F

27
projekt
INSADY
projekty
společnosti KOMFORT
24 Developerský
25 Developerské

28

29
Obytný
soubor PREMIUM SADOVÁ
28
29 Projekty společnosti IMOS DEVELOPMENT

30

G

Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP

Developerský projekt BRANKA

projekt
BYTY KAMENNÁ
30 Developerské
31 Developerský
31
projekty
společnosti
IMOS DEVELOPMENT

32

32

33

Projekt REZIDENCE BOHUSLAV 1235
34
34-35

MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ

Developerský projekt NOVÉ BYTY POHOŘELICE

projekt DOMY NEMOJANY
26 Rodinné
27 Developerský
28
domy v BOŠOVICÍCH

36

36

Developerské
projekty společnosti KOMFORT
Projekt REZIDENCE ZLATÁ POLE
33

Developerský projekt VRANOVKA

RODINNÉ
JUNDROV
35 Projekt
Bezpečné
investice
s DOMY
SDK reality

Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP

STR.

14-15
PRODEJ RD 2+1 V OBCI VANOVICE
Okres Blansko. Rodinný dům o celk. ZP cca 242 m2. UP činí
cca 322 m2. Mož. půdní vestavby. K domu náleží sklípek,
malé hospodář. stavení, dvůr a zahrádka s mož. parkování.
Možno koupit na splátky! Volné ihned, klíče v RK!

Cena na vyžádání v RK!

1 050 000 Kč

1 050 000 Kč

G

G

VAŠE BRNĚNSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ
Volejte zdarma

800 100 455

18

LEGISLATIVA

Bayerova 40 | Brno 602 00

FINANČNÍ ÚŘADY ZAČÍNAJÍ ZPRACOVÁVAT ŽÁDOSTI
CO MÁ
ZMĚNIT
NOVÝ
STAVEBNÍ
ZÁKON?
o vrácení
uhrazené
daně
z nabytí
nemovitosti

www.brnenskyzvonec.cz

PRODEJ RD S RESTAURACÍ V OBCI ROHOZNÁ

Okres Svitavy. Nabízíme Vám sam. stojící dvoupodlažní rodinný dům s pozemkem. V 1. NP se nacházejí prostory
restaurace a v 2. NP je situována jednotka 4+kk s koupelnou a WC. CP činí 359 m2, z toho ZP činí 166 m2 a plocha
vydlážděná zámkovou dlažbou činí 193 m2. UP objektu činí cca 330 m2. Volné ihned, klíče v RK!

2 875 000 Kč

PRODEJ RD 5+2 V OBCI ŠLAPANICE U BRNA

Okres Brno – venkov. Nabízíme Vám pěkný cihlový rodinný dům, který prošel v posledních letech kompletní
rekonstrukcí. CP činí 365 m2, z toho ZP činí 89 m2 a zahrada činí 276 m2. UP činí cca 231,7 m2. Dům je možno
využívat i jako dvougenerační či jako kombinaci bydlení s podnikáním. Prohlídky jsou možné po domluvě.

Cena na vyžádání v RK!

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

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

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

PRODEJ RD 3+1 V OBCI PŘÍŠTPO

Okres Třebíč. Nabízíme Vám část. zrekonstr. rodinný dům, ke kterému náleží garáž, předzahrádka
a zahrada. CP činí 360 m2, výměra garáže činí 21 m2. UP činí cca 16 m2. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 2+1 V OBCI PYŠEL
Okres Třebíč. Sam. stoj. celoroč. obyvatelný rodinný
dům, který lze využívat i k rekreaci. Možnost půdní
vestavby. Celk. ZP činí 181 m2. UP činí cca 113 m2.
Možno koupit na splátky! Volné ihned, klíče v RK!

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

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ

ÚSPORNÁ

A
B

l NÁKLAD 25 000 kusů

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

TIRÁŽ

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

KDE NÁS NAJDETE

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

NEVYHOVUJÍCÍ

D
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realitnimedia.cz

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

BYT 3+KK

BRNO - LÍŠEŇ / ulice Horníkova

BYT 2+1

BRNO - STŘED / ulice Tučkova

Prodej novostavby bytu 3+kk s terasou a garážovým parkovacím stáním. Byt se nachází ve 3. patře s výtahem a jeho celková podlahová plocha činí 66 m2 + 12 m2 terasa. K bytu patří
parkovací stání v podzemní garáži.

8 400 000 Kč

775 077 502
BYT 2+1

Prodej bytu s dispozicí 2+1, CP 76 m2 vč. balkónu 3,5 m2 + velká komora. Klidný dům po rekonstrukci, vnitroblok s parkovou úpravou s dětským hřištěm. 4.NP/6 s výtahem + půda.
Bezbariérový přístup k výtahu. Orientace bytu na jihozápad. Perfektní ekonomika domu, bez úvěru, naspořeno ve fondu oprav.

BRNO - BYSTRC / ulice Píškova

9 500 000 Kč

775 077 502

Převod družstevního bytu 2+1 s balkónem a sklepem, CP 60 m2. Byt bude možné za cca 1-2 roky převést do OV. Menší bytový dům se nachází na konci klidné a slepé ulice
v bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady. Celý byt je orientován do zeleně.

5 150 000 Kč

775 077 502
CHATA

SYNALOV / Brno - venkov

BYTOVÝ DŮM NA SÝPCE

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

Prodej rekreační chaty na vlastním pozemku, která
se nachází na krásném místě obce Synalov (lokalita
Kopaniny), cca 10 km od Tišnova. ZP chaty 51 m2, zahrada
561 m2, CP pozemku je 612 m2. Nemovitost se nachází
na velice pěkném místě s dostatkem soukromí a zároveň
na kopci s výhledem do okolní krajiny.

775 077 502

2 250 000 Kč

POSLEDNÍ 3 BYTY

+420 775 077 502
www.bytovydumnasypce.cz

Neplatíte
provizi

9
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RK AGIL
sídlo: Koliště 55, 602 00 Brno
tel.: +420 545 215 184, gsm: +420 736 646 769
mpesak@rkagil.cz | www.rkagil.cz
ŠLAPANICE / Brněnská

RD

BYT 3+1

NIKOLČICE

BYT 2+KK

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

DOLNÍ HERŠPICE / Vomáčkova

BYT 2+KK, 52 m2

PENB

G

PENB

INVESTICE. Prodej RD se zastřeš. venkovní terasou, komerčním
prostorem a s novou podkrovní bytovou jednotkou 2+kk. CP
domu v přízemí činí 122 m2 + terasa 38 m2, patro 60 m2 + sklep.

736 646 769
BYT 2+1

8 500 000 Kč

KOHOUTOVICE / Voříškova

G

PENB

Převod cihlového, družstev. 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
BYT 3+1

2 400 000 Kč

ŠLAPANICE / Brněnská

C

PENB

Prodej bytu po velmi zdařilé a kompletní rekonstrukci o dispozici
2+1 v OV s balkonem a sklepem. Patro 4./9 s novým výtahem.
CP bytu 57 m2 + balkon a sklep. Samostatné vstupy do pokojů.

736 646 769

Cena v RK

C

736 646 769

15 000 Kč/měsíc

PRODEJ NOVOSTAVBY RD

SYROVICE

PRONÁJEM OBCH. PROSTOR

ŠLAPANICE

G

4 950 000 Kč

736 646 769
KOMERCE

PENB

Pronájem nezařízeného, vkusně zrekonstr. a velice prostorného
bytu 3+1 s lodžií, šatnou, spížkou a sklepem. Patro 3./4 s výtahem.
CP bytu 77 m2 + lodžie + balkon + sklep. Samost. vstupy do pokojů.

PŘADLÁCKÁ, BRNO

Prodej pěkného a prostor. bytu 2+kk s balkonem, sklepem. CP bytu
47 m2 + balkon 3 m2 + sklep 5 m2. Patro 2./3 bez výtahu. Velkou výhodou
je vl. elektr. kotel s ohřevem teplé vody. Kolaudace v roce 2009.

BRNO / Křenová

PENB

B

51445

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

737 636 891

PENB

11

5 180 000 Kč + provize RK

PENB

B

51465

4+kk se zahradou a dvougaráží, PZ celkem 520 m2, podlahová
pl. 172 m2, klidné místo s výhledem do okolí.

603 575 319

13 299 000 Kč

PENB

G

51510

Přímo na Masarykově náměstí, 187 m2, výlohy, sklady,
soc. zázemí, kuchyňka, klimatizace, bývalá lékárna.

603 575 319

38 000 Kč/měsíc + energie

REZIDENCE PASOHLÁVKY

G

Nabízíme přenechání kompl., moderně a vkusně vybav. posilovny
s posilovacími stroji a 5 místy k parkování za odstupné. Komfortní
přístup pro pěší, cca 150 m od hlavního nádražní. Ihned VOLNÉ.

736 646 769

25 000 Kč/měsíc

Stavíme vilky na pobřeží
Bydlete jako na dovolené
www.rezidencepasohlavky.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

REALITY MUZEJKA s.r.o.
sídlo: Moravské nám. 15, 602 00 Brno
tel.: +420 604 232 218
brno@realitymuzejka.cz | www.realitymuzejka.cz
OV 2+KK

Prodej zrekonstruovaného bytu 1+1 se zasklenou lodžií

BRNO-KAMECHY

áno

PENB

PENB

Prodej nového bytu 2+kk. 1.p. / 5 p. CP 49 m2 + 10 m2
terasa. Sklep. Koupelna s WC a sprch. koutem. Pl. okna.
Blízko přírody, hřiště. Volné ihned.

PRONÁJEM 2+1

Jedná se o velmi světlý, prosluněný byt s výhledem do zeleně. Právě dokončená rekonstrukce zahrnovala: veškeré nové
rozvody vody, odpadů a elektřiny, nové omítky, novou vyzděnou koupelnu se sprchou a WC, nové vinylové podlahy, nové vstupní
i interiérové dveře. V kuchyni byla instalována nová kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů (lednice s mrazákem, myčka,
plynový sporák, horkovzdušná trouba, digestoř, v lince je příprava na umístění pračky). V předsíni a pokoji je nová vestavěná skříň.

Byt už je rezervovaný. Prodáváte podobný?
Ozvěte se nám, nabídneme ho dalším vážným zájemcům.
Více informací na olgajarosova.cz/prodejbytubystrc

Prodej domu v nádherné lesnaté krajině u Lysic.
Vhodný jako rekreační chalupa nebo k úpravě na bydlení.

Také brzy začneme připravovat:
pronájem novostavby RD v Drásově
prodej 2+kk v Černých Polích
prodej 3+1 v Žabovřeskách
prodej dvougeneračního domu jižně od Brna

Hledáte takovou
nemovitost?
Nebo nějakou jinou?
Vložte si na našich stránkách
poptávku do naší databáze
a my vás na připravované
nemovitosti upozorníme ještě
dříve, než půjdou do inzerce.

Prodej komfortní zděné chaty v údolí Oslavy. Chata má
vlastní oplocený pozemek a je celoročně obyvatelná.

www.realitymuzejka.cz/
nase-sluzby/hledam

PRONÁJEM 1+1 A POKOJE

BRNO-BYSTRC

B

info v RK

608 254 060

■
■
■
■

ZAHRADA S CHATOU

BRNO-STARÉ BRNO

Brno - Bystrc
Rezervov

Právě pro vás připravujeme
do nabídky
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PENB

BRNO-TRNITÁ

D

13 000 Kč + en.

info v RK

608 254 060
PRONÁJEM 3+KK

PENB

Pronájem bytu 2+1 v Brně, ul. Křenová. 2.p. Kuch. linka, plynový
sporák, sprch. kout, WC samostatné, pl. okna, výtah. Část. zařízený.
Internet. Volný ihned. Blízko obchody, centrum, MHD.

608 254 060

Prodej zahrady s objektem k ind. rekreaci u přehrady. CP 2374 m2.
2-patrový objekt má dole nové 2+kk, v patře 2+kk k dokončení. El.,
pitná voda-vrt, příjezd. Celoroční. Blízko MHD, obchody, řeka, les.

Pronájem pěkných zařízených apartmánů a pokojů v centru Brna,
ul. Anenská. Zař. nábytkem, spotřebiči, TV, vlastní soc. zařízení. Volné
ihned. Výtah. Bydlení do konce r. 2021. Vhodné pro studenty i cizince.

608 254 060

8-13 000 Kč vč. ink.

BRNO-BYSTRC

C

Pronájem 3+kk na Kamechách. CP 92 m2 + 5 m2 lodžie, 3. p./4 p. výtah.
Prostorný část. zař., blízko přirody. Koupelna s vanou i sprch. kout.
Sam. WC, komora, šatna. Volný od 1.10. Blízko MHD, obchody, MŠ.

608 254 060

C

19 000 Kč + en.

Pro více našich klientů
hledáme byty 1+1 až 4+1
v Brně-Bystrci, Žebětíně a na
Lesné. Děkujeme za nabídku.

Kontakt: 608 254 060
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Jednodušší komunikace
s úřady

CO MÁ ZMĚNIT
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON?

Současná komplikovaná a zdlouhavá
byrokracie při povolování staveb byla
jedním z hlavních důvodů pro přijetí
nového zákona. Jednání s úřady
a vyřizování stavebního povolení trvá
v České republice často déle než samotná
výstavba. Dnes stavebník potřebuje
územní rozhodnutí, stavební povolení,
často i vyjádření vlastníků dopravní
a technické infrastruktury a závazná
stanoviska dotčených orgánů. A to se
má změnit. Podle Ministerstva pro místní
rozvoj bude občan s novým stavebním
zákonem potřebovat pouze jedno
povolení jediného stavebního úřadu.
A stavební úřad bude nově vyřizovat
téměř všechny dokumenty, které si dnes
zajišťuje stavebník sám. Novela zákona
tak například zavádí jednotné řízení
o povolení stavby namísto dosavadního
dvojího řízení územního a stavebního.

Novelu stavebního zákona, kterou
podepsal prezident letos v červenci,
připravovalo Ministerstvo pro
místní rozvoj několik let. Před svým
schválením prošel nový stavební
zákon řadou připomínek, ale také
jednomyslným zamítnutím ze
strany Senátu, a vzbudil četné
kontroverze. Podle vlády má hlavně
zjednodušit a zefektivnit proces
stavebního řízení.
Získat stavební povolení by mělo
být rychlejší i díky digitalizaci a
jednotnému řízení ze strany nově
centralizované stavební správy.
Zákon nabude plně účinnost
1. července 2023, ale některé
změny začnou platit již od ledna
příštího roku.
Zdroj: redakce

Dojde také k rozlišení staveb na drobné,
jednoduché, vyhrazené a ostatní.
Povolovacímu procesu nebude
podléhat drobná stavba, kterou může
realizovat stavebník svépomocí.
U ostatních staveb pak bude nutné
žádat o stavební povolení. Všechny
úkony mezi stavebníkem, stavebním
úřadem a dalšími dotčenými orgány mají
v budoucnu probíhat elektronicky.
Základním komunikačním prostředkem
bude Integrační platforma stavebního
řízení a Portál stavebníka. Místo papírové
žádosti s desítkami příloh, potvrzení
a razítek stavebník nově podá žádost
elektronickou, kterou do systému nahraje
včetně projektové dokumentace.

Lhůty pro úřední rozhodnutí
V případě jednoduché stavby (např.
rodinný dům) by měl stavební úřad
rozhodnout o povolení nejpozději do
30 dnů a v ostatních případech do 60
dnů. Výjimku tvoří stavby, u kterých je
nutné posuzovat vliv na životní prostředí,
a tam musí úřad vydat rozhodnutí do
120 dnů. Při nadmíru složitém řízení
může úřad prodloužit lhůtu pro vydání
rozhodnutí o dalších 30 dní. Pokud bude
řízení vedeno s velkým počtem
účastníků, může být lhůta prodloužena
maximálně o 60 dní. Jestliže bude mít
Zdroj: redakce

ZPRAVODAJSTVÍ

žádost o vydání stavebního povolení
vadu, stavební úřad řízení přeruší a vyzve
stavebníka k doplnění. Poté ale dojde
k běhu zcela nové lhůty pro rozhodnutí.
Dodržování lhůt ze strany úřadů má
zajistit fikce souhlasu, která stanoví,
že pokud se dotčený orgán nevyjádří,
bude to pokládáno za bezvýhradný
souhlas. Novinkou, kterou zákon zavádí,
je také tzv. apelační princip. Díky tomu
si úřady přestanou mezi sebou věc
předávat, vracet a protahovat v případě,
že se proti vydanému stavebnímu
povolení někdo odvolá.

Odvolací úřad tak bude muset
rozhodnout vždy v 1. stupni a s konečnou
platností.

Změny v soustavě stavebních
úřadů
Zákon má zavést jednotnou soustavu
státních stavebních úřadů a vytvořit
zcela novou strukturu v čele s Nejvyšším
stavebním úřadem. Vznikne také
specializovaný a odvolací stavební
úřad se sídlem v Praze, který bude
zároveň řešit zákonem vyhrazené
stavby, jako jsou například dálnice či
letiště. Základním stupněm se stanou
krajské stavební úřady sídlící v krajských
městech s územními pracovišti v obcích.
O povolení staveb v první instanci budou
rozhodovat právě krajské stavební
úřady, které přejdou pod stát, podobně
jako je to ve struktuře finančních úřadů.
Díky digitalizaci a centrálnímu státnímu
řízení počítá Ministerstvo pro místní
rozvoj se snížením současného počtu
úředníků. Nová státní stavební správa má
umožnit sdílení úředníků na úrovni krajů,
zajistit jejich zastupitelnost a garantovat
dodržování nově stanovených lhůt.
Úředníci by tak měli poskytovat
profesionální občanskou službu,
rozhodovat nezávisle a bez politického
vlivu pod současným vedením obcí.
Zákon mimo jiné zpřísňuje dodatečné
povolování „černých staveb“, které jsou
postavené bez platného stavebního
povolení nebo v rozporu s ním. Některé
změny přináší také v oblasti územního
plánování. Počítá s úplným zrušením
regulačních plánů v územním plánování
na úrovni krajů a posiluje význam
plánovacích smluv uzavíraných mezi
investory a obcemi.
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MONIKA RUSSEGGEROVÁ

ELEKTRONICKÁ AUKCE
NEMOVITOSTÍ SE VYPLATÍ
VÍTE PROČ?
ZVÝŠÍ VÁŠ ZISK
AŽ O 36 %

PRVNÍ DÁMA LUXUSNÍCH REALIT
V rámci přiblížení úspěšných a klienty vyhledávaných realitních makléřů vám naše redakce přináší krátký
rozhovor, o který jsme požádali jednatelku dvou brněnských realitních kanceláří. Je to totiž nejúspěšnější
ženský příběh na poli jihomoravských realit. Ing. Monika Russeggerová pracovala původně v rakouské
stavební firmě, avšak v touze uplatnit se jako realitní makléř vstoupila v roce 2007 na realitní trh s vlastní
společností RUSSEGGER REAL a později také se společností AMBIENTEN VIP, která je synonymem pro luxusní
nemovitosti a špičkový servis. Dnes je pojmem v realitní branži a díky své dravosti, houževnatosti a pracovnímu
nasazení uzavírá obchody za stovky milionů korun každý rok. A nejvíc práce má právě teď.
Přečtěte si rozhovor s nejvýraznější postavou brněnských realit.

On-line aukce nemovitostí byla ještě
kdysi nemyslitelná. Dnes ji zvládá
jen několik málo realitních kanceláří.
Ukážeme vám, jak díky elektronické
aukci prodáme vaši nemovitost
o desítky procent dráž.

Elektronická aukce je unikátní systém
prodeje nemovitostí on-line. Pomocí
on-line systému se v jednu chvíli sejde
několik zájemců o nemovitost a ti mezi
sebou soutěží o nejvyšší příhoz.

než běžným způsobem. Zájemce musí
před zapojením do aukce složit kauci,
on-line aukce se tak zúčastní pouze vážní
zájemci. Navíc je celý proces maximálně
transparentní.

Postupně tak zvyšují své příhozy, až
je nemovitost prodána tomu, kdo dá
nejvyšší nabídku. Nemovitost je díky
tomu vždy prodána za nejvyšší tržní
cenu, kterou jsou v tu chvíli kupující
ochotni zaplatit.

Díky elektronické aukci se nám například
podařilo prodat byt o dispozici 3+1 za
5 172 888 Kč. Původní odhadovaná
cena přitom byla 3 800 000 Kč. Aukce
přinesla prodávajícím o 36 % vyšší zisk.

Elektronická aukce je oblíbená
a má mnoho výhod
Výhody elektronické aukce mluví za
vše. Největší výhodou je, že nemovitost
zaručeně prodáte za nejvyšší možnou
tržní cenu. Zároveň jako prodávající
ušetříte desítky hodin času. Zpravidla
se díky aukci nemovitost prodá rychleji

Zapomeňte na telefonáty nebo
e-maily: jsme inovativní
Některé realitní kanceláře pořádají on-line
aukce zastaralým systémem pomocí
obálkové metody, e-mailů nebo telefonátů.
Takový proces je nejen zdlouhavý, ale
hlavně nezabezpečený a neprofesionální.
Máme vlastní elektronický systém aukce
www.rsaukce.cz, kam se každý kupující

Vertical
wi
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zaregistruje a může přihazovat on-line.
Vše je zcela bezpečné a vyladěné do
posledního detailu. Elektronické aukce má
u nás na starosti Ing. Juraj Tréger, CSc.,
makléř a přední odborník, který se
prodejem formou dražby a aukce zabývá
od roku 2001.

Postaráme se o vše, nabízíme
komplexní řešení
Důležitá je počáteční cena, od té se
aukce odvíjí. Máme dostatek zkušeností
a kvalifikované makléře, abychom
vyvolávací cenu dokázali určit velmi
přesně.
Zároveň se aukce nikdy neobejde bez
nutné a promyšlené prezentace.
Prezentací nemovitostí se zabývá celé
naše marketingové oddělení. Svěřte svou
nemovitost skutečným odborníkům,
vyplatí se to.
Komerční sdělení

+420 800 800 099
rs@realspektrum.cz
www.rsaukce.cz

Neexistuje mnoho žen ve vedení
realitních kanceláří. Cítíte v tomto
směru nějakou výhodu?
Stalo se někdy, že by Vám to dali muži
najevo?
Mám za to, že být ženou je samo o sobě
výhodou, a pokud na sobě žena pracuje,
tak má právo být úspěšnou v tom,
co dělá, stejně jako muži. Převážná
většina realitních obchodů bývá
vyjednávána s muži, kteří jsou poměrně
často nekompromisní a stává se, že při
jednání se ženou velice rádi dávají najevo,
že jsou v něčem lepší. Já ale při jednání
s muži nemám vůbec problém, spíše
naopak. Pokud muž něco slíbí, tak tomu
většinou tak je a toho si na nich vážím.
Po pětiletém úspěšném působení
společnosti RUSSEGGER REAL jste
v roce 2012 založila společnost
AMBIENTEN VIP. Co Vás vedlo k tomu,
že jste se rozhodla pro vytvoření další
značky?
Podstatou tohoto rozhodnutí byl záměr
vytvoření něčeho, co bude oslavou
luxusního, chcete-li vysněného bydlení.
Nápad na vybudování prémiové realitní
kanceláře uzrál po mnoha letech
pohybování se v realitním byznysu.
Po úspěšném zobchodování řady
luxusních nemovitostí na nejlepších
brněnských adresách vznikla myšlenka
na vytvoření společnosti, která bude
mít mezi ostatními zcela ojedinělé
postavení a stane se symbolem pro
luxus a kvalitu, kterou si bude chtít každý
dopřát. Cílem bylo zaměřit se výhradně
na prodej nadstandardních nemovitostí,
s čímž se pojí i specifická klientela. I přes
náročné období v našich začátcích se
nám postupně podařilo dostat se do
povědomí lidí, prodávajících i kupujících.
Naše databáze dnes čítá téměř 15 000

poptávajících klientů, uzavíráme obchody
s největšími brněnskými hráči mezi
soukromými podnikateli i developery.
Ročně zprostředkováváme prodej
desítek luxusních vil, projektů či pozemků
a máme za sebou i několik rekordních
transakcí v rámci našeho trhu.

AMBIENTEN VIP se tedy specializuje
na segment luxusních nemovitostí.
Jaké to je spolupracovat s klienty,
kteří mnohdy nemají žádná finanční
omezení?
Za dobu působení společnosti
AMBIENTEN VIP jsme jednali a uzavřeli
transakce se skutečně velkým
množstvím bohatých klientů, ať už
se jedná o majitele firem, nadnárodní
manažery, špičkové sportovce, dědice

impérií, ale i lidí pohybujících se ve
veřejném prostoru. Mám-li vycházet
z vlastních zkušeností, tak klienti
s neomezenými finančními možnostmi
mají pár společných jmenovatelů.
Jejich ekonomické myšlení a způsob,
jakým vydělávají peníze, se často
promítají na jejich nákupním chování.
Tito lidé většinou neradi plýtvají svým
časem a musejí si být jisti tím, za co své
peníze utrácejí. Proto je tedy mimořádně
důležitá příprava a důkladná znalost
potřeb klientů, aby jejich informovanost
a průběh obchodu byly perfektní.
Zásadní je také umět zvolit vhodný
způsob komunikace, ten se případ
od případu liší. Neméně podstatným
faktorem při spolupráci s touto klientelou
je pak přímočarost a upřímnost v rámci
obchodních jednání. Díky těmto
principům se nám daří budovat
s našimi klienty nejen velmi korektní,
ale především dlouhodobé vztahy.
Při vaší práci si zakládáte na
poskytování prvotřídního servisu.
Jaké služby tedy od vás klienti
získají?
Naše společnost mimo jiné nabízí právní
servis a prohlídky nemovitostí ve více
jazycích, financování koupě nemovitostí,
pronájmy a prodeje luxusních bytů,
domů, pozemků a komerčních
nemovitostí, home staging a vyhledávání
investičních příležitostí pro investory
a správu nemovitostí. Spolupracujeme
také s architekty, auditory, znalci,
provádíme individuální konzultace
a ocenění nemovitostí. U každého
z obchodních případů volíme vždy cestu
individuálního přístupu.
www.ambienten.cz
+420 602 791 990

AMBIENTEN VIP VÁM EXKLUZIVNĚ PŘINÁŠÍ
Vertical with text

Vyberte si z aktuální nabídky námi vybraných pozemků,
vhodných jak pro výstavbu vašeho vysněného bydlení,
tak pro výhodné uložení finančních prostředků.

POZEMEK BRNO – LÍŠEŇ

Prodej stavebního pozemku v klidném prostředí u lesa se stavebním povolením a prováděcí
dokumentací pro stavbu samostatně stojícího RD. Inženýrské sítě na hranici pozemku, příjezdová
komunikace zpevněná asfaltová. Možnost okamžité výstavby. Plocha pozemku: 685 m².

10 142 000 Kč včetně provize RK

POZEMEK HOSTĚNICE

Prodej stavebního pozemku v klidné lokalitě přímo u lesa. Jedná se o zasíťovanou stavební
parcelu s možností výstavby dvou domů na pozemku. Vydáno stavební povolení platné do října
2022. Projektová dokumentace k dispozici. Plocha pozemku: 2922 m².

11 900 000 Kč + provize RK

POZEMEK TIŠNOVSKÁ NOVÁ VES

Prodej luxusního stavebního pozemku na krásném a slunném místě. Územní rozhodnutí
obsahuje stavbu pro chov koní – stáje, seník, sklad techniky a stavbu dvojdomku o výměře
cca 250 m² pro rodinné bydlení. Plocha pozemku: 25 442 m².

Info v RK

www.ambienten.cz

POZEMEK BRNO – MEDLÁNKY

Prodej komerčního pozemku 850 m². Pozemek se nachází v krásné tiché lokalitě, bude
prodáván se stavebním povolením a možností okamžitého stavění. Všechny sítě na hranici
pozemku. Plocha pozemku: 850 m².

7 600 000 Kč + provize RK

POZEMEK MORAVANY

Prodej exkluzivní stavební parcely s nadčasovým projektem a platným stavebním povolením.
Projekt navržen velkoryse a v souladu s moderní architekturou, kdy zastavěná plocha objektu
činí 427 m². Možnost okamžité výstavby. Plocha pozemku: 1 785 m².

13 500 000 Kč + provize RK

POZEMEK VÁCLAVOV U BRUNTÁLU

Prodej stavebních pozemků v žádané a rozvíjející se lokalitě. Dle územního plánu se pozemky
nacházejí v plochách občanského vybavení a zastavitelnost je 20 %. Foto pozemků je ilustrativní.
Plocha pozemku: 41 556 m².

Info v RK

POZEMEK BUCHLOVICE

Prodej pozemku se stavebním povolením, které dovoluje stavbu nepodskl. dvoupodlažního
domu a částečně podskl. objektu zahrnující suterén, technickou místnost a parkování osobních
vozidel v přízemí. K pozemku je zavedena přípojka na elektřinu.Plocha pozemku: 476 m².

Mobil: +420 733 525 123

2 500 000 Kč + provize RK

Tel.: +420 800 888 979

RD ČERNOVICE

Prodej domu po rekonstrukci se čtyřmi bytovými jednotkami. Každá jednotka má vlastní měřiče
energií. Dům je vhodný pro bydlení i jako investiční příležitost. Při existujícím modelu pronajímání
je návratnost investice do 15 let. Zahrada s terasou za domem. UP: 284 m². PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – ČERNÁ POLE

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

19 500 000 Kč + provize RK

REZIDENCE SYCHOTÍN

Prodej výjimečné rezidence, hlavní vila postavena dle unikátního architekt. návrhu a její souč. je
vnitřní bazén, vířivka, ﬁtness, solná jeskyně i výtah. Dům je vybaven moder. technologiemi i drahými
materiály. Souč. zahrady je koupací jezírko, altán, skleník a zahradní dům. Pl. poz.: 7000 m². PENB: G.

Info v RK

PRONÁJEM 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.

39 000 Kč + energie + provize RK

E-mail: info@ambienten.cz

KOMERČNÍ AREÁL BRNO – KRÁLOVO POLE

Pronájem areálu s tenisovými kurty. Prostory jsou vhodné na provozování showroomu,
kanceláří, ﬁtness, restaurace či sportovního klubu. Možnost vlastního hlídaného parkování pro
zaměstnance i návštěvy. UP: 600 m². PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – STRÁNICE

Prodej luxusního prostorného bytu 4+1 s terasou (23,14 m²) a nádhernými výhledy v prestižní
lokalitě Brna – Masarykově čtvrti. Byt se nachází ve 2. NP a náleží k němu sklep o výměře
5,25 m². CP: 133,22 m². PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – MĚSTO

Prodej luxusního, moderně vybaveného bytu o dispozici 2+kk s garážovým stáním, sklepem
a prostornou terasou a výtahem. Byt nabízí krásné panoramatické výhledy na město.
UP: 80 m². PENB: G.

Info v RK

PRONÁJEM BRNO – MEZÍRKA

Pronájem luxusně zařízeného bytu o dispozici 4+kk v centru města, na ulici Mezírka,
nacházejícího se v 5. NP, nadstandardně vybavený, včetně kuchyňských spotřebičů, s lodžií,
nabízející krásné výhledy na město. UP: 118 m². PENB: G.

39 000 Kč + energie + provize RK

Mezírka 775/1, 602 00 Brno
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zřejmě nebudou. „I kdyby se zrychlil
průběh povolovacích procesů, rozšířila se
nabídka bytů a ceny díky tomu poklesly,
v posledním roce bylo zdražování natolik
raketové, že nelze očekávat návrat cen
na úroveň, jaká byla například před
rokem,“ dodává k tématu obchodní ředitel
společnosti Trikaya František Šudřich.
Za metr čtvereční kupci aktuálně zaplatí
o 30 procent více než loni, kdy se byty
nabízely v průměru za 86 800 korun.
Aktuálně vyjde průměrný, 53 metrů
čtverečních velký byt na téměř šest
milionů, a tedy na 113 tisíc za metr.
S průměrným brněnským platem
41 740 korun lidé budou na tento byt
šetřit skoro 12 let.

Z PRODANÝCH BYTŮ V BRNĚ PŘITEKLO
ZA PRVNÍ POLOLETÍ DO STÁTNÍ KASY
600 MILIONŮ KORUN

Zdroj: Trikaya

Celkem dvě třetiny nabízených bytů
se nacházejí v městské části Brno-střed.
„Silně rozvojovou oblastí se v posledních
letech stává lokalita kolem ulic
Francouzská, Bratislavská a Cejl.
Jedná se o stavebně nejaktivnější
lokalitu v Brně, v níž vzniká hned několik
zajímavých projektů. Zvýšený zájem
o byty v této oblasti v blízkosti centra
však také zvedá ceny nemovitostí,“
dodává Alexej Veselý.

Obava z růstu úrokových sazeb i snaha získat výhodnou investici vedou lidi k nákupům nemovitostí.
Přestože průměrná cena prodaného bytu dosáhla pěti milionů korun, prodal se v jihomoravské
metropoli od dubna do června rekordní počet bytů, jak vyplývá z pravidelné analýzy společnosti Trikaya.
Mezi zájemci o koupi se nově objevují i nemovitostní fondy a řadu bytů si pro vlastní účely nechávají také
stavební firmy. Výnos z pronájmu bytů se aktuálně pohybuje mezi třemi a čtyřmi procenty.
V Brně se ve druhém čtvrtletí prodalo
503 bytů, což je více než za předchozí
dva kvartály dohromady. Takové prodeje
stavitelé zaznamenali naposledy
před pěti lety, kdy se byty prodávaly
o polovinu levněji. Kupce zkrátka
nezastavila ani cena 97 tisíc korun za
metr čtvereční, kterou za nový byt
v průměru zaplatili. „Poptávka po bytech
je dlouhodobě silná a v posledním
čtvrtletí ji zvedá i hrozící růst úrokových
sazeb. Kupující se snaží využít posledních
příležitostí ke sjednání výhodných úvěrů
s cenou pod dvě procenta. V posledních
třech měsících také došlo k hromadnému
uzavírání obchodních transakcí u několika
developerských projektů, což rovněž
přispělo k nadstandardnímu počtu
prodaných bytů,“ komentuje situaci
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výkonný ředitel společnosti Trikaya
Alexej Veselý. Hodnota prodaných bytů
za poslední půlrok meziročně vzrostla
o 75 procent na téměř čtyři miliardy
korun. Státní rozpočet si díky tomu
přilepšil o 600 milionů korun.

Investice do garsonky?
Zhodnocení téměř čtyři procenta
Nejvíce se v uplynulém čtvrtletí
kupovaly malé jednopokojové byty,
o něž jeví zájem čím dál větší počet
investorů, poněvadž se jedná o výhodné
a stabilní aktivum. „Průměrný hrubý
výnos z pronájmu garsonky v Brně je
dnes zhruba 3,9 procenta. Kromě toho
jsou malé byty také lépe likvidní, tedy
jednoduše se dají v budoucnu znovu
prodat,“ říká Alexej Veselý a dodává:

„V Česku ale začínáme pozorovat i nový
trend, podobný zahraničí. Mezi zájemci
se objevují nemovitostní fondy, jako
například švédský Heimstaden, které
nechtějí nemovitost jen vytěžit a po pár
letech prodat, ale počítají s dlouhodobými
pronájmy bytů a jejich správou.“ Kromě
toho si byty začínají ve vlastním portfoliu
nechávat i samotní stavitelé.

Šetříte na byt? Připravte si 113
tisíc na metr
V Brně je v současné době v nabídce 220
jednopokojových, 139 dvoupokojových,
60 třípokojových a 30 čtyřpokojových
bytů v novostavbách. Jejich cena
neustále roste, a jak se shodují odborníci
napříč odvětvími, dokud města nepřipraví
příležitosti pro novou výstavbu, klesat

Zdroj: Trikaya
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Průměrné ceny bytů v nabídce dle dispozic (k červenci 2021)
Dispozice

Cena s DPH

Velikost bytu

1+kk

4 350 000 Kč

37,0 m2

118 000 Kč

2+kk

6 300 000 Kč

57,4 m2

109 500 Kč

3+kk

8 250 000 Kč

80,5 m2

102 000 Kč

12 500 000 Kč

117 m2

107 000 Kč

4+kk a více

Za kolony na hranicích měst
může i nedostatečná výstavba

1

Nedostupnost bydlení v Brně a odliv
zejména mladých rodin za hranice
města si uvědomuje i tamní magistrát.
Rozhodl se však situaci řešit vlastní
výstavbou městských bytů, nikoliv
spoluprací s investory a uvolněním
pozemků pro nové bytové projekty.
Za posledních 12 měsíců město po
vlastní ose dokončilo 220 bytů, které
slouží specifickým skupinám obyvatel,
jako jsou nízkopříjmové domácnosti,
senioři a lidé se zdravotním postižením
nebo mladé rodiny. „Všechny tyto kroky
vedení města jsou záslužné a bezesporu
potřebné. Jsme rádi, že k nim magistrát
přistupuje aktivně, ale domníváme se,
že situaci v uplynulých letech podcenil.

Cena za m2 s DPH1

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

Přes urgence odborníků z oblasti
stavitelství nedocházelo k přípravě
infrastruktury ani ke zlepšení procesů
výstavby. Mnoho projektů je tak
dlouhodobě pozdrženo kvůli pochybení
úředníků, jako například byty ve čtvrti
Pod Hády. Celkově se jedná o stovky
až tisíce bytů, ve kterých už dnes mohli
lidé spokojeně bydlet. Namísto toho
zůstávají projekty kvůli byrokracii nebo
nepřipravenosti území pouze na papíře,“
popisuje situaci Alexej Veselý ze
společnosti Trikaya.
Zájemcům o nové bydlení tak stále častěji
nezbývá než se poohlížet po nájemním

bydlení nebo si svůj vysněný byt koupit
v okolí Brna za cenu každodenního
dojíždění. Byty za hranicemi Brna sice
také zdražují, ale zdaleka ne takovým
tempem jako přímo ve městě.

Autor analýzy:
Mgr. František Šudřich
obchodní ředitel společnosti Trikaya

Prodeje nových bytů v Brně
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Rezidence BALINKA

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

+420 774 719 912
info@rezidencebalinka.cz
www.rezidencebalinka.cz
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Milady Horákové 13, 602 00 Brno
info@foreigners.cz
+420 533 533 787

www.foreigners.cz

www.majitelum.cz

@ForeignersMajitelum

@Foreigners.cz

Společnost Foreigners už 12 let poskytuje komplexní služby zahraničním klientům v České republice
- imigrační/vízové služby a komplexní realitní služby (pronájem, prodej, správa). S pokrytím v pěti
českých městech jsme největší společností tohoto typu v České republice. Kromě zahraniční klientely
se v oblasti realit zaměřujeme i na české klienty jako klasická realitní kancelář a chceme jim dopřát
stejně kvalitní a profesionální servis, jaký je standardem v zahraničí.

Services
Prodej, pronájem, správa nemovitostí

Development vlastních rezidenčních projektů

12

16 069

13 486
bytů

profesionálů

Cizincům pomáháme hledat
bydlení od roku 2009.

Jsme pyšní, že jsme všem
těmto klientům pomohli.

Počet bytů v naší databázi
roste každým dnem.

Navštivte naše profesionály
v jedné ze 6 kanceláří.

klientů

let

MODERNÍ A KOMFORTNÍ BYDLENÍ
VE 4PATROVÝCH BYTOVÝCH DOMECH

Komplexní služby pro cizince

PRODEJ BYTU 1+KK, CENTRUM BRNA

PRODEJ BYTU 3+KK, NOVÝ LÍSKOVEC

41

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNOSTŘED

REZERVACE

VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI ŘEKY BALINKY.

Projekt je situován v klidné části centra města s výhledem do přírody. Vynikající občanská
vybavenost a služby v pěší dostupnosti. Energeticky úsporný a bezbariérový dům s výtahem.

V nabídce byty s dispozicí 1+KK až 3+KK.

PENB

D

PENB

Ul. Kobližná. Elegantní, plně vybavený byt o CP 46 m² v nově
zrek. budově se společnými prostory, třemi výtahy a kolárnou.
Kontakt: katerina.stehnova@foreigners.cz.

+420 770 665 333

6 250 000 Kč

PRONÁJEM BYTU 3+KK, NOVÝ LÍSKOVEC

KLIDNÁ LOK ALITA
5 MIN. CHŮZE
OD CENTR ÁLNÍHO
NÁMĚSTÍ

43 MODERNÍCH BY TŮ
S LODŽIÍ, KOMOMROU
A SKLEPNÍ MÍSTNOSTÍ

VENKOVNÍ
PARKOVACÍ STÁNÍ
KE K AŽDÉMU BY TU

B

PENB

Ul. Rybnická. Byt v nově zrek. domě o CP 83 m². Terasa o CP
15 m² a balkon o CP 5 m². Designová koupelna. Sklep o CP 3 m².
Kontakt: katerina.stehnova@foreigners.cz.

+420 770 665 333

B

Ul. Cyrilská. Moderní, plně vybavený loftový byt o CP 58 m². Důraz
na detaily. Možnost využití sdílených kol a auta. K disp. od 4. října.
Kontakt: brno@foreigners.cz

17 000 Kč/měsíc

7 290 000 Kč

PRONÁJEM BYTŮ 1+KK AŽ 3+KK, BRNOJIH

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNOSTŘED

DOSTUPNOST
DÁLNICE D1
 3 MIN. NA EXIT 141

PENB

B

PENB

Ul. Rybnická. Luxusní, plně vybavený byt o CP 65 m² ve 4.
patře nově zrek. domu. Terasa o CP 27 m², balkon o CP 6 m².
K dispozici ihned. Kontakt: brno@foreigners.cz

27 000 Kč/měsíc

B

PENB

Ul. Dornych. Co-livingová rezidence Domeq 2 & 3. 24/7 recepce,
relax zóna, posilovna. Datum nastěhování říjen. Možnost zapsat
se do pořadníku. Kontakt: brno@foreigners.cz

737 636 891

G

Ul. Veveří. Moderní, plně vybavený byt ve 3. patře historické
budovy. Pro 2-3 osoby. K dispozici dlouhodobě i krátkodobě
od února 2022. Kontakt: brno@foreigners.cz

od 11 500 Kč/měsíc

NEMOVITOSTI NÁM NEJSOU CIZÍ

15 500 Kč/měsíc
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BYTY KAMECHY II

Funkčnost, design, ekologie,
nadstandardní vybavení a centrum města

Prodej
dalšího
domu
zahájen

PŘÍRODA
NA DOSAH

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

Investor:
Maison Vrabel s.r.o.

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

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

INSADY je moderní, multifunkční a provozně úsporná budova,
která vzniká v centru Brna na lukrativní adrese Nové Sady.

www.pod-chvalovkou.cz

Projekt nabízí celkem 131 jednotek o dispozici 1+KK až 5+KK, dostatek podzemních parkovacích míst
a sklepních kójí. Komerční a administrativní prostory v přízemí a nižších patrech budovy lze přizpůsobit
individuálním potřebám. Ve vnitrobloku objektu a na části jeho střechy vznikne společný relaxační
prostor se zelení a parkovou úpravou. Budova bude využívat nejmodernější technologie v kombinaci
s nízkonákladovým provozem a o komfort nových rezidentů se postará SmartHome. Vysoká kvalita
použitých materiálů a nadstandardní vybavení jednotek garantují investici s trvalou hodnotou.

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

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

Výhradní prodejce:

Jezuitská 1, 602 00 Brno
+420 722 911 494

oulehla@vlpartneri.cz
www.insady.cz
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Reality NOVÉ BYTY POHOŘELICE

IRMANNOVÁ s.r.o.

25 km
od Brna

VÝHRADNÍ PRODEJCE PROJEKTU

byty 3+kk a 2+kk
krytá garážová stání,
kryté garáže, sklepy,
sklepní boxy
venkovní garážová stání
nadstandardní vybavení
v každém bytě
klimatizace

PENB

B

kuchyňská linka se
spotřebiči

www.byty-pohorelice.cz
+420 603 290 695

irmannova@ir-reality.cz

www.byty-pohorelice.cz

Zahájení
stavby

9/2021

a dokončení

2/2022

Cena RD (hrubé stavby)
včetně pozemku

od 6 100 000 Kč
+ provize

Náklady na dokončení
cca 2 200 000 Kč
tel.: +420 602 737 222
rk@rklederer.cz
www.rklederer.cz

RD v Bošovicích na ul. Dolní.
Nabízíme Vám k prodeji 2 nové RD v Bošovicích na ul. Dolní. Prostorné RD jsou o velikosti 4 + kk se zahradou
a garáží, zastavěná plocha činí 100 m2 a užitná plocha RD je 146 m2. Pozemek má 390 m2. Rodinné domy budou
prodány ve fázi rozšířených hrubých staveb, tzn. včetně střechy, oken, zateplené fasády, vstupních dveří, inženýrských
sítí a parkovacího stání. Z venku jsou tedy rodinné domy dokončeny, interiér – podkladní beton, obvodové zdivo
a rozvod ležaté kanalizace a plynu. Elektřina a vodovodní šachta jsou dovedeny na hranici pozemku. Domy jsou zděné
z keramických bloků v tl. 30 a 24 cm, zateplené 16cm polystyrenem. Střecha je tvořena dřevěnou krovovou konstrukcí
se skládanou taškovou krytinou. Krytina vikýřů je z hydroizolační folie. Stropní konstrukce nad 1. NP – betonový monolit.
Okna plastová, střešní okno Velux, garážová vrata Trido. Vjezd a parkovací stání ze zámkové dlažby.
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BRANKA
PRON Á JEM BRNO -KOMÍN
DISPOZICE
1+KK AŽ 4+KK
V CENTRU BRNA

PRODEJ BYTŮ
ZAHÁJEN
Volejte: 730 166 534
REZIDENCEKRIDLOVICKA.CZ

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


BYDLEN
Í NA
Bydlete
KNÍŽECKU

TEL.: +420 725 811 144

v přírodě
na dosah od Brna
Byty i domy

735 101 285

kurimzahori.cz
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Rezidence HYBEŠOVA, VYŠKOV

Vranovka

PRODEJ ZAHÁJEN

www.vranovka.cz

+420 602 167 046
pavla.kropacova@komfort.cz

www.rezidencehybesova.cz

B
Rezidence MERHAUTOVA-ALEŠOVA, BRNO

K prodeji nabízíme

2+kk a 1+kk
s nikou

lednička

spíž

PRAČKA

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

Realitní makléř:

Jonáš Růna
+420 778 889 188
+420 724 972 540
jirina.kropackova@komfort.cz

B

www.rezidencemerhautova-alesova.cz

runa@mig.cz
www.vranovka.cz

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.

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

RD ZNOJMO

Ing. Monika Russeggerová

tel.: +420 602 791 990

Prodej rodinného domu o dispozici 7+1 s malebnou zahradou v obci Znojmo – Načeratice. Na pozemku dvě
kopané studny, bazén, vinný sklep a zahradní domek s vlastní koupelnou. Dům se zahradou je oplocen kovaným
plotem, jsou nainstalované bezpečnostní předokenní žaluzie, vrata na dálkové ovládání a příprava na kamerový
systém. UP: 220 m². Plocha pozemku: 1 147 m². PENB: G.

12 500 000 Kč + provize RK

RODINNÉ DOMY LELEKOVICE
Prodej dvou funkcionalistických novostaveb rodinných domů severně od Brna v obci Lelekovice. Domy jsou situovány v blízkosti centra obce s perfektní dopravní
dostupností do Brna a jsou momentálně ve výstavbě. Každý z domů nabízí možnost parkování 2 aut. PENB: G.

Cena (každého domu): 11 800 000 Kč včetně provize

BYT BRNO – TRNITÁ

Prodej bytu o dispozici 2+kk s terasou a sklepem,
nacházející se ve 4. NP bytového domu s výtahem.
Byt orientován na jih, ve výborném technickém
stavu a bez nutnosti další investice. Možnost
okamžitého nastěhování. UP: 88 m². PENB: G.

6 300 000 + provize RK

www.ambienten.cz

BYT BRNO – SLADOVÁ

Prodej luxusního bytu o dispozici 3+kk s terasou
do vnitrobloku, krásnými výhledy na město
a garážovým stáním. Byt se nachází ve 3. NP
bytového domu s výtahem. Možnost okamžitého
nastěhování. UP: 83 m². PENB: G.

8 490 000 Kč + provize RK

Mobil: +420 733 525 123

E-mail: info@ambienten.cz

BYTY BRNO – ZÁBRDOVICE

Prodej dvou moderních sousedících bytů o dispozici
2+kk s balkónem, sklepem a garážovým stáním.
Možnost odkupu pouze jedné bytové jednotky.
PENB: G.

6 600 000 Kč za jeden byt
+ provize RK

Tel.: +420 602 791 990

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

