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VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ

Jste zkušený obchodník
se zájmem o realitní trh?

BRNO-HUSOVICE

DŮM

HOSTĚRADICE

DŮM

HODONÍN

DŮM

Hledáme právě Vás!
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.

Jaroslava WISZOVÁ

Více info

BRNO-ŘEČKOVICE

DŮM

patreal.cz/o-spolecnosti/kariera

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

PENB

G

09504

Dita HOLASOVÁ

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

MIMOŘÁDNÁ
NABÍDKA

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

Janette KLÍČNÍKOVÁ

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

ZBÝŠOV U VYŠKOVA

BYT

DOLNÍ KOUNICE

REKREACE

G

5 750 000 Kč

09522

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

608 645 164

3 500 000 Kč

BRNO-SLATINA

BYT

09548

775 764 765

G

PENB

C

09515

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

608 645 164

5 500 000 Kč

HRUŠKY

BRNO-ŘEČKOVICE
PENB

G

608 645 164
REKREACE

09517

09550

DB mezonetový 6+kk, Zbýšov u Vyškova, cihla, PP 139 m²,
15 km od Brna. Převod do OV za 3 roky. Je tu i možnost
menší zahrádky k odkoupení, ihned za domem.

PENB

PENB

PENB

INFO V RK

RD 4+1, ul. Skalní, s celk. OP 114 m², dvoupodl. s možností rozšíření,
po kompl. rekonstr., podsklepený. Za domem se nachází zastřešený
prostor pro pergolu, dvůr se sklep. prostory a menší zahrádkou.

13 900 000 Kč

608 859 992

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

09392

775 764 765
DŮM

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.

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

B

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

13 900 000 Kč

775 764 765
jednatelka společnosti, členka rady ARK ČR
---------------------------------

PENB

5 500 000 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
POZEMEK

1 990 000 Kč

BABICE NAD SVITAVOU

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

09526

Prodej krásného stavebního pozemku v Babicích nad
Svitavou, včetně vypracovaného projektu, CP 961 m²,
ul. šíře 24 m, 12 km od Brna, IS na hranic pozemku.

608 764 166

6 200 000 Kč

608 764 164

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU

REALITNÍ, DEVELOPERSKÁ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST
POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

ČLEN ARK

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

G

G

PRONÁJEM BYTU 2+1, BRNO-MEDLÁNKY
Pronájem útulného bytu o CP cca 61 m2 s balkónem
v 2. NP bytového domu. Dům disponuje moderním
výtahem. K bytu náleží i sklep. Veškerá občanská
vybavenost. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 3+KK, HRUŠOVANY U BRNA
Pronájem podkrovního bytu o CP 55 m2, v 2. NP
zrekonstr. bytového domu. Možnost parkování
přímo před domem. Výborná dopravní dostup.
a obč. vybavenost. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 3+KK, JINAČOVICE
Pronájem nedávno vybudovaného bytu o CP cca 60 m2,
v přízemí dvoupodlažního domu. K bytu náleží terasa
o výměře cca 16 m2 a park. stání. Město Brno cca 5 min.
autem. Volné ihned, prohlídky jsou možné po domluvě.

PRODEJ BYTU V OV 3+KK, VRANOVICE U BRNA
Okr. Brno – venkov. Podkrovní byt o CP cca
65 m2, který se nachází v posledním patře
cihl. domu. Klidná část obce, dobrá občanská
vybavenost. Volné ihned, klíče v RK!

11 500 Kč/měsíc

12 000 Kč/měsíc

14 900 Kč/měsíc

Cena na vyžádání v RK!

G

G

G

G

PRODEJ BYTU V OV 3+1, BRNO - LESNÁ
Ul. Haškova. Krásný byt po část. rekonstrukci o CP
70 m2. K bytu náleží i lodžie s nádherným výhledem.
Žádaná lokalita v blízkosti přírody, dobrá dopravní
dostup. Prohlídky jsou možné po domluvě.

6 000 000 Kč

G

PRODEJ BYTU V OV 3+1, BRNO - STŘED

Ul. Veveří. Prostorný byt s balkónem o CP cca 121 m2 ve 2.NP bytového domu. Obytná plocha
činí cca 89,5 m2. K bytu náleží i sklep. Výborná dopravní dostupnost. Lokalita v centru města.
Možnost relaxace v nedalekém parku. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ POZEMKU V OBCI ROJETÍN
Okr. Brno - venkov. Jedná se o pozemek p.č.
828 o výměře 4.650 m2, druh: lesní pozemek.
V případě zájmu lze přikoupit i pozemek p.č. 592.
Nákup pozemků je skvělou investicí do budoucna!

25 Kč/m2

8 650 000 Kč
G

G

PRODEJ POZEMKŮ V OBCI IVANČICE
Okr. Brno – venkov. Jedná se o celek čtyř na sebe
navazujících pozemků p.č. 2230/33, 2238/2, 2239/1 a 2239/2.
CP činí 4.278 m2. K poz. vede příjezd. cesta, na kterou bude
mít kupec věcné břemeno jízdy a chůze. Výborná investice!

PRODEJ POZEMKU V OBCI ŠAKVICE
Okr. Břeclav. Jedná se o stavební pozemek v lukrativní lok. o CP
3.161 m2, šířka poz. je cca 11 m a délka cca 274 m. Nemovitost
se nachází nedaleko Novomlýnské nádrže. Ideální místo pro
výstavbu Vašeho nového domu s výhledem na Pálavu.

PRODEJ CHATY V ZAHRÁD. OSADĚ, BRNO–ŘEČKOVICE
Útulná chata s verandou a zahrádkou o CP 225 m2, z toho
ZP 11 m2, UP 8 m2. K chatce náleží i sklep o výměře 6 m2.
Nemovitost je ideální pro relaxaci v přírodě nedaleko
centra Brna. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ SAM. STOJ. CHATY V OBCI OCHOZ U BRNA
Okr. Brno – venkov. Vícepodlažní chata se
sklepem o CP 32 m2 v Moravském krasu. UP činí
cca 48 m2. Objekt je ve vyhledávané chatové
oblasti. Volné ihned, klíče v RK!

45 Kč/m2

1 578 Kč/m2

325 000 Kč

Cena na vyžádání v RK!

G

G

G

G

PRODEJ RD 2+1 V OBCI HEVLÍN
Okr. Znojmo. Rodinný dům s pozemkem o CP cca 158 m2
v malebné obci s okolní přírodou. Nemovitost lze využívat
celoročně ihned po část. rekonstrukci nebo k rekreaci,
příp. jako stav. poz. pro nový RD. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 2+1 V OBCI KŘÍDLŮVKY
Okr. Znojmo. Řadový rodinný dům na vlastním
pozemku o CP 230 m2. Nemovitost je určena
k rekonstrukci, nebo jako stav. poz. pro nový RD.
Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 3+1 V OBCI PŘÍŠTPO
Okr. Třebíč. Rodinný dům po část. rekonstrukci
s garáží, předzahrádkou a zahradou o CP 360 m2.
UP činí cca 196 m2 a garáž 21 m2. Výborná lokalita
v blíz. okr. města Třebíč. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 3+1 V OBCI KORYČANY
Okr. Kroměříž. Sam. stoj. rodinný dům na vlastním
pozemku o CP 230 m2. UP činí cca 100 m2. K nemovitosti
náleží uzavřený dvorek, který je možné přebudovat na
menší zahradu. Veškerá obč. vyb. Volné ihned, klíče v RK!

790 000 Kč

990 000 Kč

1 050 000 Kč

Cena na vyžádání v RK!

G

+ 32 %

JIŽ OD ROKU 1999

G

G

+ 40 %
PRODEJ RD S RESTAURACÍ V OBCI ROHOZNÁ
Okr. Svitavy. Sam. stoj. rodinný dům s pozemkem o CP
359 m2, z toho ZP 166 m2 a plocha se zámk. dlažbou 193 m2.
UP cca 330 m2. Nemovitost disp. jak prostory restaurace,
tak obytnou jedn. 4+kk. Volné ihned, klíče v RK!

2 875 000 Kč

PRODEJ KRÁSNÉHO RD 4+1, BRNO – MOKRÁ HORA

Rodinný dům, který prošel v posledních letech rozs. rekonstrukcí, především byl rozšířen o 2. NP. CP 729 m2,
z toho ZP dle KN 79 m2 a zahrada 592 m2. Na zahradě je mj. garáž 58 m2, pergola a malý sklípek. Nemovitost
se nachází na jedineč. místě v bezpr. blízkosti přírody. Prohlídky jsou možné po domluvě, klíče máme v RK!

Cena na vyžádání v RK!

PRONÁJEM OBCH. PROSTORU, BRNO – KR. POLE
Ul. Štefánikova. Pronájem prostoru o CP cca 151 m2, který
sloužil jako restaurace, ale lze překolaudovat např. na prodejnu,
provozovnu služeb, kanceláře apod. Lukrativní lok. v centru
Brna. Volné ihned, prohlídky jsou možné po domluvě.

37 000 Kč/měsíčně

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

RAJHRADICE

RD 4+KK

VELKÉ NĚMČICE

VILA 5+KK
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KDE NÁS NAJDETE

KA

Cihlový RD se třemi bytovými jednotkami,
po rekonstrukci, Rajhradice. PENB nedodán.
Makléř: Iva Slavíčková

774 740 346

12 900 000 Kč

VIDEOPROHLÍD

PENB B

KA

Novostavba RD 4+kk před dokončením,
Velké Němčice, pozemek 540 m2.
Makléř: Mirka Ječmínková

602 201 409

9 900 000 Kč

PENB G

VIDEOPROHLÍD

KA

Vila 5+kk s garáží, Brno Pisárky, ul. Ant. Procházky,
klidné místo s krásným výhledem. PENB nedodán.
Makléř: Iva Slavíčková

774 740 346

20 000 000 Kč

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.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV

VÍTE, JAKOU PRODEJNÍ CENU MÁ PRÁVĚ TEĎ
VAŠE NEMOVITOST?

STR.

14-15
VAŠE BRNĚNSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ
Volejte zdarma

800 100 455

18

FINANCE

Bayerova 40 | Brno 602 00

FINANČNÍ ÚŘADY ZAČÍNAJÍ ZPRACOVÁVAT ŽÁDOSTI
ÚROKOVÉ
SAZBY
LETÍ VZHŮRU.
o vrácení
uhrazené
daněHYPOTÉK
z nabytí nemovitosti

www.brnenskyzvonec.cz

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

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

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

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

VIDEOPROHLÍD

PENB G

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

8

realitnimedia.cz

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

BYTOVÝ DŮM

PENB

BRNO - PŘÍZŘENICE / ul. Moravanská

B

Jen 15 minut od brněnského centra vzniká 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. Poslední 2 byty!
WWW.BYTOVYDUMNASYPCE.CZ
PENB

Prodej novostavby bytu 3+kk s terasou a garážovým parkovacím stáním v podzemní garáži, které lze dokoupit za cenu 510.000,- Kč k uvedené ceně bytu. Byt se
nachází ve 3. patře s výtahem a jeho celková podlahová plocha činí 66 m2 + 12 m2 terasa.

RODINNÝ DŮM

BŘEZINA / Brno - venkov

7 690 000 Kč

775 077 502
BYT 2+1

od 4 950 000 Kč

775 077 502

C

BRNO - BYSTRC / ulice Píškova

PENB

C

Prodej novostavby řadového RD se sedlovou střechou, garáží a zahradou 137 m2, užitná plocha RD vč. garáže je 180 m2. Nádherná lokalita v Drahanské vrchovině,
na okraji CHKO Moravský kras, čisté ovzduší a snadná dostupnost do Brna. Klidná neprůjezdná ulice na okraji obce. CP pozemku 231 m2. RD má 3 nadzemní podlaží
+ pochozí půdu.

775 077 502

PENB

G

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
BYT 2+1

PŘIPRAVUJEME
PRO VÁS
DO PRODEJE

BRNO - STŘED / ulice Tučkova

BYT 3+1

IVANOVICE NA HANÉ / Palackého nám.

Samostatný RD
v Brně - Chrlicích na
pěkném místě se
zahradou, CP 924 m2.
Půdní vestavba bytu
o CP 160 m2 na ulici
Tučkova v centru Brna
v domě s výtahem.

PENB

G

PENB

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.

775 077 502

9 500 000 Kč

G

Prodej bytu 3+1 s balkonem a garáží. Cihl. byt. dům ve středu
města, za domem vnitroblok se zelení a garážemi. CP bytu 77 m2
vč. zd. sklepa 6 m2 + balkon do vnitrobloku, 1. patro bez výtahu.

775 077 502

3 450 000 Kč

Stavební pozemek
pro 1 RD v Želešicích
o CP 1 709 m2.

9 750 000 Kč

9

10

realitnimedia.cz

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
OV 2+KK

BRNO-KAMECHY

OV 3+KK

PRONÁJEM 1+1 A POKOJE

BRNO-ŽEBĚTÍN

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

BRNO-STARÉ BRNO

ŠLAPANICE / Brněnská

RD

PENB

B

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.

info v RK

608 254 060
PRON. 3+KK

B

PENB

Prodej novostavby bytu 3+kk. 1.p. / 5 p. CP 83 m2 + 17 m2
2 balkony. Podlahové vytápění v koupelně. Kuch. linka vč.
vest. spotř. Sklep, gar. stání v domě. Blízko do přirody.

608 254 060

info v RK

ZAHRADA/POZEMEK

Pronájem pěkných zař. apartmánů a pokojů v centru Brna, ul.
Anenská. Zařízeno nábytkem, spotřebiči, TV, vl. 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-ŽEBĚTÍN
PENB

B

Pronájem pěkného zaříz. 3+kk v novostavbě, ul. Hvozdecká. 2.p./ 5 p.
s výt. KL vč. vest. spotřebičů, nábytek – postele, vest. skříně, pračka,
sušička. Terasa 11 m2. Komora. Gar. stání v domě. Volný ihned.

608 254 060

ŠLAPANICE

C

G

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

PENB

11
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17 000 Kč/měs. + en

Pro přestěhování klientů
hledáme rodinný dům do cca
30 min od Brna ihned k bydlení,
příp. stavební pozemek.

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

Kontakt: 608 254 060

Kontakt: 608 254 060

736 646 769

GARÁŽ

PENB

8 500 000 Kč

ŠLAPANICE / Švehlova

INVESTICE. Prodej neoplocené zahrady - pozemku s příjezdem ze dvou stran ve vyhledávané
lokalitě mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi. CP 1 615 m2, šířka 12 m, hloubka 134 m.

CHATA

G

PENB

Prodej řadové garáže s pozemkem pod garáží a také pozemkem před garáží v osob. vlastnictví.
Garáž je vybavena montážní jámou, el. energií. CP poz. garáže vč. pozemku před garáží činí 31 m2.

736 646 769

650 000 Kč

1 115 Kč/m2

736 646 769
HOSTĚNICE / Pastviska

G

Prodej velmi udržované, samostatně stojící chaty 2+1 v OV s terasou, sklepem o CP 49 m2,
pozemky jsou ve vlastnictví ČR. Do chaty nejsou dovedené žádné IS. Chata je ihned VOLNÁ.

780 500 Kč

736 646 769

Správný čas na prodej
„Nabídněte nám svoji nemovitost, my Vám zdarma poskytneme
služby pro prodejní kampaň,” říká váš realitní makléř pro Brněnsko.
Vítězslav Syrový
Volejte! 603 514 719 | 736 646 769 | 545 215 188

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

STUDNICE - VYŠKOV

BYTY

731 516 417
DOMY

INFO V RK
ROSICE

731 516 417

INFO V RK

Prodej jedinečného
stavebního pozemku
o rozloze 1069 m2
v Bílovicích nad
Svitavou, který skýtá
příležitost výstavby
rodinného domu
nedaleko od Brna
s výbornou
dostupností MHD.

731 516 417

SOUSTŘEĎTE SE V KLIDU
NA SVŮJ BYZNYS
A MARKETING NECHTE NA NÁS
Copywriting

Online marketing

Graﬁcké práce

Obsahová strategie

www.chytramedia.cz

PENB

INFO V RK

KOZÁROV

PRONÁJEM

D

PENB

Prodej RD užívaného jako rekreační chalupa. Přízemní dům je část.
podskl. a má dispozici 3+1 se zastř. terasou a garáží/dílnou. Pozemek
451 m2. Napojeno na el., plyn, vodovod, kanalizace do septiku.

604 232 218
PRONÁJEM

BÍLOVICE NAD SVITAVOU

Prodej dvoupatrového
řadového rodinného
domu v klidné části
Rosic. Dispozičně je
dům rozdělen na dva
sam. byty 3+1. Možnost
parkování ve vjezdu
pro dvě auta. Prostorný
dvůr a zahrada
poskytuje absolutní
soukromí. Vhodné
k celk. rekonstrukci.

INFO V RK

PRODEJ

Prodej útulného bytu
s dispozicí 2+1 v 2.NP
na klidné ulici v Brně,
městská část Lesná.
Byt je v osobním
vlastnictví, má
prostornou krytou
lodžii a náleží
k němu sklepní kóje.
Dům je po celkové
revitalizaci s výtahem
a kočárkárnou.

POZEMEK

731 516 417

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

BRNO - LESNÁ

Kamenná chalupa
s výměrou 126 m2
a pozemkem 213 m2
o dispozicí 3+1
jen 40 minut autem
od Brna. Ideální pro ty,
kteří v létě rádi grilují
a užívají si koupání
a v zimě objevují okolí
na běžkách.
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PENB

3 200 000 Kč

BRNO

C

604 232 218

PENB

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

604 232 218

PENB

15 000 Kč/měsíc

PRODEJ

D

PRONÁJEM

Pronájem cihlového 3+1 se zaskl. lodžií a komorou na ul. Brožíkova.
Byt je po kompl. rekonstr. a je vybaven veškerým nábytkem
a domácími spotřebiči. Energie 4 000 Kč/měs. Volné od 25. 10. 2021.

BRNO

38 400 Kč/měsíc

BRNO

C

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

604 232 218

2 450 000 Kč

BRNO

E

Pronájem kanceláří v secesním domě na ulici Hilleho. Jedná se
o pronájem celého 4. NP o výměře 201 m2 + 55 m2 zázemí - kuchyňka
a toalety. Možnost rozdělení patra na dvě sam. poloviny. Volné ihned.

604 232 218

42 282 Kč/měsíc

Připravujeme prodej
cihlového 2+1
Brno-Žabovřesky.
Info: 604 232 218

14
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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

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

PRODEJ BYTU 1+KK, CENTRUM BRNA

PRODEJ BYTU 2+1, MALEŠICE, PRAHA

D

PENB

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

+420 533 533 787

6 250 000 Kč

PRONÁJEM BYTU 3+KK, NOVÝ LÍSKOVEC

PENB

Development vlastních rezidenčních projektů

12
let

PENB

Komplexní služby pro cizince

B

+420 533 533 787

PRONÁJEM BYTU 3+KK, BRNO

D

PENB

Ul. U krbu, Praha. Družstevní byt vhodný pro investici
o CP 51 m² + 2 skl. kóje. Nelze financovat hypotékou.
Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

5 400 000 Kč

PRONÁJEM BYTŮ 1+KK AŽ 3+KK, BRNOJIH

PENB

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

27 000 Kč/měsíc

B

od 11 500 Kč/měsíc

D

Černá pole. Krásný a nadstandardní třípodlažní byt o CP 400 m²
s lodžií, terasou, dvěma park. místy a výhledem na centrum.
Plně vybaven. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

44 900 Kč/měsíc

PRONÁJEM BYTU 2+KK VEVEŘÍ, BRNO

PENB

Ul. Dornych. Co-livingová rezidence Domeq 2 & 3. 24/7 recepce,
relax zóna, posilovna. Datum nastěhování říjen. Pěší vzdálenost do
Vaňkovky, Nové Vlněny, Spliberk office. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

41

D

Ul. Bayerova. Pěkný a útulný byt o CP 48 m², plně zařízený,
v pěkné a klidné oblasti v blízkosti parku Lužánky.
K dispozici od 1. října. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

NEMOVITOSTI NÁM NEJSOU CIZÍ

15 500 Kč/měsíc

www.schmidt-reality.cz
www.schmidt-reality.cz
www.schmidt-reality.cz
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AMBIENTEN VIP VÁM EXKLUZIVNĚ PŘINÁŠÍ
Vertical with text

BYT BRNO – ČERNÁ POLE

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

8 490 000 Kč + provize RK

CHATA SENTICE

Ing. Monika Russeggerová

tel.: +420 602 791 990

Prodej podsklepené, zděné chaty zasazené do
malebné přírody s rozsáhlou zahradou a naprostým
soukromím. V objektu jsou veškeré důležité inž. sítě.
Dojezdová vzdálenost do Brna je cca 15 minut.
UP: 77 m². Plocha poz.: 1743 m². PENB: G.

4 990 000 Kč + provize RK

BYT BRNO – ZÁBRDOVICE

Prodej krásného moderního bytu o dispozici 2+kk
s balkónem, sklepem a garážovým stáním ve
vyhledávané lokalitě s dobrou dostupností do centra
Brna. UP: 55 m². PENB: G.

6 600 000 Kč + provize RK

RD ČERNOVICE

Prodej domu po rekonstr. se čtyřmi bytovými jed. 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. Pl. poz.: 364 m². PENB: G.

info v RK

www.ambienten.cz

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

KANCELÁŘE TŘÍDA KAPITÁNA JAROŠE
Pronájem kancelářských prostor s parkováním
ve vnitrobloku. Prostor je možné pronajmout
odděleně, každý se samostatným vchodem.
UP: 300 m². PENB: G.

65 000 Kč + energie + provize RK

Mobil: +420 733 525 123

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.

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

info v RK

RD ZNOJMO

Prodej rodinného domu o dispozici 7+1 s malebnou
zahradou v obci Znojmo – Načeratice. Na pozemku
jsou dvě kopané studny, bazén, vinný sklep
a zahradní domek s vlastní koupelnou. UP: 220 m².
Plocha pozemku: 1147 m². PENB: G.

12 500 000 Kč + provize RK

POZEMEK BRNO – KNÍNÍČKY

Prodej pozemku v klidné oblasti s možností výstavby rekreačního objektu a investičním
potenciálem při budoucí změně územního plánu. Poloha pozemku nabízí jedinečné výhledy na
přehradu. Plocha pozemku: 2042 m². PENB: G.

14 500 000 Kč + 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. PENB: G.

11 900 000 Kč + provize RK

BYT BRNO – ŽIDENICE

Prodej bytu o dispozici 1+kk v 9. patře moderní
výškové budovy s prostorným balkonem a úžasnými
výhledy na město. Interiér lze dokončit dle vlastních
představ. UP: 36 m². PENB: A.

5 500 000 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: 1785 m². PENB: G.

15 948 975 Kč + provize RK

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. PENB: G.

10 142 000 Kč včetně provize RK

BYT BRNO – VEVEŘÍ

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

39 000 Kč + energie + provize RK

Tel.: +420 800 888 979

POZEMEK BUCHLOVICE

Prodej pozemku se stavebním povolením, které dovoluje stavbu nepodskl. dvoupodl. domu
a část. podsklepeného objektu zahrnujícího suterén, technickou místnost a parkování osobních
vozidel v přízemí. K pozemku je zavedena přípojka na elektřinu. Plocha poz.: 476 m². PENB: G.

2 500 000 Kč + provize RK

E-mail: info@ambienten.cz

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. PENB: G.

info v RK

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

ZPRAVODAJSTVÍ
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Čas levných hypoték se krátí
Ten, kdo zvažuje nákup vlastní nebo
investiční nemovitosti na úvěr, by neměl
dlouho váhat. Hypoteční úvěry
nekompromisně zdražují a úrokové
sazby pomalu míří ke 3 %.
Během srpna zdražili své hypoteční
produkty Fio banka, Moneta Money
Bank a Sberbank. V září oznámili
zvyšování hypotečních úrokových
sazeb největší bankovní hráči na trhu,
a to skupina ČSOB, Komerční banka
a Česká spořitelna. V druhé polovině září
rostly úrokové sazby i v Air Bank.

ÚROKOVÉ SAZBY
HYPOTÉK LETÍ
VZHŮRU
Hypotéky v Česku zdražují
a současná razantní
inflace může posunout
jejich úrokové sazby až
na desetileté maximum.
Zvýšení hypotečních
úrokových sazeb oznámily
největší banky na začátku
září a k růstu úroků
se postupně připojily
další bankovní ústavy.
Důvodem pro zvyšování
úroků z hypoték je podle
České národní banky
zejména obava z rostoucí
inflace. Podle ekonomů
inflace reálně stoupla
o 4,1 procenta a je nejvyšší
od roku 2008.

Česká národní banka, která může podle
novely zákona o ČNB stanovovat
podmínky pro získání hypotečních
úvěrů, již dříve upozornila na opakované
zvyšování úrokových sazeb ještě
do konce letošního roku. Hypoteční
sazby tak s největší pravděpodobností
v příštích měsících nadále porostou a
zájem o ně může klesat. Podle serveru
hypoindex.cz je aktuální hodnota
nabídkové sazby úroků 2,32 % p.a.
a postupné zdražování hypoték není
zdaleka u konce.

Zdroj: redakce

Rekordní zájem o nové bydlení
se promítl i na hypoteční trh
V prvním pololetí letošního roku
se v Brně a v Praze prodal téměř
dvojnásobný počet nových bytů
oproti loňskému roku. Obrovský
zájem o bydlení a o investice do nově
postavených nemovitostí se odrazil
i v objemu sjednaných hypotečních
úvěrů, který meziročně vzrostl o 75 %.
Letos v srpnu banky sjednaly 10 444
hypoték v celkovém objemu 33,731

Zdroj: redakce

miliardy korun, což bylo sice o téměř
čtvrtinu méně než v červenci 2021,
ale ve srovnání se srpnem 2019 jde
o nárůst objemu o neuvěřitelných
136 procent. Hypotečnímu trhu se daří
a o nabízené úvěry na bydlení je stejně
velký zájem jako o nové byty.
Aktuálně sjednaný objem hypoték
i přes rostoucí úrokové sazby láme
rekordy a mohl by letos překročit roční
objemovou hranici 400 miliard korun.

Meziročně zdražilo hlavně
bydlení
Podle Českého statistického úřadu
se letos v srpnu vyhoupla inflace
na 4,1 procenta a meziroční růst
spotřebitelských cen nadále zrychluje.

Zdražovalo se zboží i ceny služeb
ze všech oddílů spotřebního koše.
Na meziročním zvyšování cenové
hladiny měly podstatný vliv právě ceny
za bydlení.
V oddíle bydlení vzrostly ceny
nájemného z bytu o 2,5 % a ceny
vodného a stočného shodně o 5,5 %.
Zdražování se dotklo také ceny výrobků
a služeb pro běžnou údržbu a opravy
bytu, a to o 1,2 %. V důsledku rostoucích
cen nových bytů a stavebního materiálu
zdražily náklady vlastnického bydlení
(tzv. imputované bydlení) o 8,2 %.
Navíc příspěvek cen bydlení k inflaci
ještě výrazně vzroste na přelomu roku,
kdy dojde postupně k nárůstu cen plynu
a elektřiny pro domácnosti.
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Na výstavišti se začne stavět
multifunkční hala.

Zdroj: www.arenabrno.cz

Navazující projekty a investice
do dopravy

Na realizaci se podílejí
městské společnosti
Brněnské komunikace, a.s.
Veletrhy Brno, a.s.
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Arena Brno, a.s.
a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Multifukční prostor pro sport,
kulturu i zábavu
Arénu, která má nabídnout až 30
možností využití vyprojektovalo
sdružení firem A PLUS, a. s.
a Arch. Design, s. r. o. Zastavěná
plocha je 16 698 m2, obestavěný
prostor 475 000 m3. Hala a všechny
prostory související s provozem jsou
navrženy a projektovány dle nároků
na pořádání akcí podle nejvyšších
standardů, jako jsou například regule
sportovních svazů pro pořádání
utkání na mezinárodní úrovni.
Objekt bude mít dvě podzemní a šest
nadzemních podlaží a nabídne 150
krytých parkovacích stání. Mimo
parkování bude v podzemí také
zázemí pro sportovce a účinkující
a sklady technického vybavení
jak pro provoz objektu, tak pro
jednotlivé akce pořádané v objektu.
První nadzemní podlaží je po celém
obvodu vstupem pro návštěvníky a
„dávkuje“ návštěvníky do základního

Stavba tak rozsáhlé multifunkční
arény je velkým zásahem do městské
infrastruktury, a tak s sebou přináší další
navazující projekty a investice. V červnu
bylo zahájeno odstraňování některých
objektů na výstavišti i v bezprostředním
okolí, které by mělo skončit v lednu 2022.
Současně se řeší dopravní situace, s níž
souvisí i rekonstrukce ulice Bauerova.
Vznikne nový přestupní uzel městské
hromadné dopravy, kam cestující
dovezou tramvaje, autobusy i lanovka,
a také dalších více než 1400 parkovacích

stání. Návštěvníci budou mít k dispozici
nové autobusové zastávky Arena Brno,
Riviéra a Velodrom, a zastávky nové
lanové dráhy Pisárky-Lipová a Riviéra.
Tři nové okružní křižovatky nabídnou
individuální automobilové dopravě
napojení všemi směry.

Zdroj: www.arenabrno.cz

Uspořádání pro koncert se stojícími
diváky na ploše pojme až 13 300
diváků, při variantě sedících diváků na
ploše je plánovaná kapacita až 9 700.
Kongresy, konference a eventy pojmou
také až 9 700 osob a pro výstavnictví
bude možné využít až 2 550 m2
plochy. V areálu bude pro návštěvníky
samozřejmě k dispozici občerstvení,
obchody a další služby.

Zdroj: www.arenabrno.cz

akcích, kdy mohou lidé stát na ploše haly.
Pro hokejová utkání nebo lední show
je kapacita haly 12 714 diváků. Úpolové
sporty, futsal, tenis, basketbal či box
bude moci zhlédnout více než 12 000
diváků.

ARENA
BRNO

Největší strategický projekt
města Brna Arena Brno
vzniká na brněnském
výstavišti za pavilonem Z
a mezi pavilony F a G1.
Stavba moderní multifunkční
haly, vybavené špičkovými
technologiemi, bude zahájena
na začátku roku 2022.
19. června 2021 získala hala
společné povolení.

21

Financování z několika zdrojů
Budova bude stát 2,7 miliardy korun.
Celý projekt s dalšími náklady, jako je
vybudování parkovacích míst a dopravní
infrastruktury, vyjde na 3,3 miliardy
korun. Jihomoravský kraj přislíbil
nejméně 200 milionů. O 300 milionů
město pořádalo v rámci dotační
výzvy Národní sportovní agenturu.

Českomoravská záruční a rozvojová
banka schválila v srpnu na stavbu
závazný úvěrový příslib jedné miliardy
korun. Přispět má i stát. Zbytek uhradí
město.

prostoru (22 řad), do zóny klubových
sedadel ve třetím nadzemním podlaží,
do zóny Skyboxů (čtvrté nadzemní
podlaží) a do zóny doplňkové (6 řad
přístupných z pátého podlaží).
Technologické vybavení umožní
rychlou přestavbu plochy tak, aby se
zde mohla odehrávat sportovní utkání
i kulturní či kongresové akce.
Projekt pamatuje i na venkovní
FAN zóny, které jsou v současné
době atraktivní zvláště v období
pořádání sportovních akcí světového
významu, jako jsou olympijské hry,
mistrovství světa a podobně.

Hala poskytne prostor pro
více než 13 000 návštěvníků
Brnu doposud chyběla hala pro
sportovní a kulturní události, která
by dokázala přivítat více než 10 000
návštěvníků. ARENA BRNO poskytne
moderní a pohodlné zázemí až pro
13 300 diváků, a to při koncertech či

Zdroj: www.arenabrno.cz
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NOVOSTAVBY

strana 22-36

BRNO - KOMÍN

BRNO - ČERNÁ POLE

Info
v RK

Info
v RK

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.

mikyskova@acreal.cz
+420 733 570 766

www.bytyrejcka.cz

B

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

paulova@acreal.cz
+420 774 142 779

www.centralparkside.cz

D
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Rezidence BALINKA

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

+420 774 719 912
info@rezidencebalinka.cz
www.rezidencebalinka.cz

DISPOZICE
1+KK AŽ 4+KK
V CENTRU BRNA

PRODEJ BYTŮ
ZAHÁJEN
Volejte: 730 166 534
REZIDENCEKRIDLOVICKA.CZ

MODERNÍ A KOMFORTNÍ BYDLENÍ
VE 4PATROVÝCH BYTOVÝCH DOMECH
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.

KLIDNÁ LOK ALITA
5 MIN. CHŮZE
OD CENTR ÁLNÍHO
NÁMĚSTÍ

43 MODERNÍCH BY TŮ
S LODŽIÍ, KOMOROU
A SKLEPNÍ MÍSTNOSTÍ

VENKOVNÍ
PARKOVACÍ STÁNÍ
KE K AŽDÉMU BY TU

DOSTUPNOST
DÁLNICE D1
 3 MIN. NA EXIT 141

Bydlete v přírodě
na dosah od Brna
Byty i domy

735 101 285

kurimzahori.cz
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BYTY KAMECHY II

Chcete radu? Zařizování
nového bydlení, anebo
rekonstrukce stávajícího,
se pro vás nemusí stát
nekonečným koloběhem
úkolů, zařizování, řešení
termínů nebo drásajícího
rozhodování.
Stačí jen najít správné
partnery, o které se budete
moci opřít a ti vyřeší vše
potřebné za vás.

CENTRUM BYDLENÍ A DESIGNU

KAŠTANOVÁ
Začít můžete už návrhem
interiéru či projektem...

...dále pokračujte výběrem
stavebního materiálu...

Stačí si domluvit schůzku s architekty
či designéry sídlícími v areálu Centra,
sejít se ve stylové kavárně u kávy
a do detailu spolu probrat všechny
aspekty vašeho nového bydlení.
Tady záleží na vás, zda jim chcete svěřit
celý projekt nebo jen vybrané části.
Potom můžete navštívit například
showroom Keraservis, kde vám navrhnou
dokonalou koupelnu, v showroomu
DEHO vám nakreslí 3D návrh moderní
kuchyně anebo si v Supellexu můžete
vybrat podlahu – od vinylu, přes korek
až po dřevo.

Ani kvůli volbě stavebního materiálu se
nemusíte vzdalovat z Centra Kaštanová.
Zdejší centrum hrubé stavby vám nabízí
vše – cihly, pórobetonové tvárnice, střešní
okna, vchodové dveře, podlahové topení
či radiátory, vířivky nebo také řešení chytré
domácnosti. Odborní poradci vám spočítají
potřebné množství materiálu a samozřejmě
také poradí nejlepší možnou variantu.
Takže pokud hledáte řešení pasivního
domu, stačí se jen přijít poradit.
A výběr dveří? Navštivte showroomy
Porte Karpi nebo Eclisse a v širokém
sortimentu si určitě vyberete! Bezfalcové,
posuvné nebo skleněné dveře tu na vás
čekají.
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Prodej
dalšího
domu
zahájen

Kde? V brněnských Tuřanech,
kde na vás na ploše více než
6 000 m2 čeká Centrum
bydlení a designu Kaštanová
– zde můžete zařídit vše pro
váš domov na jednom místě.

...a končit můžete třeba
vybavením zahrady nebo
výběrem dekorací do interiéru.
Milujete skandinávský styl interiérů?
Retro nebo glamour? Věřte nám, že pro
každého se v Centru něco najde! Ať už
dekorativní doplňky nebo měkké pohlazení
interiéru v podobě koberců, tapet, záclon
a závěsů ve dvoupatrovém showroomu
Optimal Interier Design.
No a pro zahradu si zde také najdete to své
– venkovní dlažbu, pergolu, vířivku nebo
zahradní nábytek.
Opravdu stačí jen přijet do Centra
Kaštanová, kde je samozřejmostí
parkování zdarma, navštívit některé ze
14 designových showroomů a načerpat
zde plno inspirace pro váš nový domov.

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

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

Kaštanová 515/125a
620 00 Brno - Tuřany

www.kastanova.cz

PŘÍRODA
NA DOSAH

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

KLIENTSKÉ CENTRUM
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
+420 545 428 120 | www.reko.cz
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GAUTE, a.s.
sídlo: Lidická 26, 602 00 Brno
bezplatná linka: 800 194 125
gaute@gaute.cz | www.gaute.cz

www.riversidevrchlabi.cz

INVESTICE
V SRDCI KRKONOŠ

NOVÉ RD V SYROVICÍCH U BRNA

horské apartmány 1+kk
až 5+kk pro vaši rekreaci
i komerční pronájem

4+kk se zahradou, dvougaráží, podlahová plocha 172 m2.
Dokončení 6/2022

malebné místo
u řeky Labe
3 min. chůze od
historického centra
Vrchlabí a nákupních
příležitostí
wellness a gastro
příležitosti, ski & bike
turistika
lokalita s vysokým růstem
cen nemovitostí

t: 602 269 011
t: 602 264 956

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

kontakt: 603 575 319

REZIDENCE PASOHLÁVKY

www.rezidencepasohlavky.cz

Stavíme vilky na pobřeží
Bydlete jako na dovolené
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Jezuitská 1, 602 00 Brno
+420 722 911 494
www.vlpartneri.cz

REALITY

DEVELOPERSKÝ SERVIS

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

AUKČŇÁK.CZ

Realizujeme prodej i pronájem Vašich
nemovitostí. Bezpečný převod nemovitostí
a kompletní právní servis vyřídíme za Vás.

Vyhledáváme investiční příležitosti.
Zajišťujeme projektovou dokumentaci,
inženýring a realizujeme samotný prodej.

Srovnáme nabídky všech hypoték a najdeme
tu nejvýhodnější. Poradíme se zajištěním rizik
a postaráme se o ochranu Vašeho majetku.

Připravujeme pro Vás vlastní on-line
portál pro prodej nemovitostí formou
veřejné soutěže.

INSADY BRNO

PALÁC KRONA
Nadstandardní bytová jednotka 4+KK

138,6 m² s balkonem 9,4 m², ve 4. NP nového
developerského projektu na ul. Křenová.
Pěší dostupnost centra města, nákupní galerie
Vaňkovka i nově vznikajícího Office Campusu Vlněna.
Vysoký standard provedení, k dispozici parkovací
stání a sklepní kóje. V ceně voucher 90 000,- na nákup
kuchyně Hanák.

www.palackrona.cz
+420 722 911 494

PALÁC KRONA
Luxusní mezonetový byt 5+KK

Moderní a multifukční projekt v centru Brna
na lukrativní adrese Nové Sady.

V nabídce celkem 131 jednotek 1+KK až 5+KK a komerční
i administrativní prostory. K dispozici dostatek parkovacích
míst, sklepních kójí a atraktivní relaxační prostory se zelení
ve vnitrobloku i na střeše objektu. Provozně úsporná
a ekologická budova s vlastní fotovoltaickou elektrárnou.
Nadstandardní vybavení, kvalitní materiály a použité smart
technologie jsou garancí investice s trvalou hodnotou.

www.insady.cz
+420 722 911 494

v novém developerském projektu na ulici Křenová
a v bezprostřední blízkosti centra Brna. Situován
v posledních podlažích projektu, nabízí maximální
soukromí i panoramatické výhledy na město.
Výměra 267 m², 3x lodžie se samostatnými vstupy
z pokojů, velkorysá zimní zahrada, 3x parkovací stání,
2x sklepní kóje.

www.palackrona.cz
+420 722 911 494
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Vranovka
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www.vranovka.cz

RODINNÉ
DOMY
ŽELEŠICE
Nabízíme vám ke koupi
hrubou stavbu moderního
samostatně stojícího
rodinného domu

6 dvoupodlažních
rodinných domů

K prodeji nabízíme

2+kk a 1+kk
s nikou

v nízkoenergetickém
standardu

s garáží
a dispozicí 4+kk

velikost pozemků
od 740 m²

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.

Realitní makléř:

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

 +420 608 469 683

www.rodinnedomy-zelesice.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

Ing. Monika Russeggerová

tel.: +420 602 791 990

RD ŽABČICE

Prodej novostavby luxusní rodinné vilky s nadstandardními materiály a moderním interiérem. Dispozice domu je 5+kk s okrasnou zahradou nabízející bazén, samostatně
stojící garáž, dětské hřiště a terasu. UP: 145 m2. Plocha pozemku: 1493 m². PENB: B.

17 900 000 Kč + provize RK

REZIDENCE SYCHOTÍN

Prodej výjimečné rezidence, hlavní vila postavena dle unikátního
architektonického návrhu a její součástí je vnitřní bazén, vířivka, ﬁtness,
solná jeskyně i výtah. Dům je vybaven moderními technologiemi i drahými
materiály. Součástí zahrady je koupací jezírko, altán, skleník a zahradní dům.
Plocha pozemku: 7000 m². PENB: G.

POZEMKY BRNO – KOCIÁNKA

Prodej dvou samostatných pozemků v jedné z nejžádanějších lokalit města
Brna. Oba pozemky jsou určeny k výstavbě funkcionalistických vil a jejich poloha
nabízí nádherné výhledy na město. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku.
Plocha pozemků: 596 m² a 712 m². PENB: G.

49 000 000 Kč + provize RK

www.ambienten.cz

19 000 Kč/m² + provize RK

Mobil: +420 733 525 123

E-mail: info@ambienten.cz

Tel.: +420 602 791 990

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

