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VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ

Jste zkušený obchodník
se zájmem o realitní trh?

BRNO-ŘEČKOVICE

DŮM

BRNO-HUSOVICE

DŮM

HOSTĚRADICE

DŮM

BRNO-ŘEČKOVICE

DŮM

Hledáme právě Vás!
PENB

G

09539

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

Jaroslava WISZOVÁ

608 764 166

Více info

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

KYJOV

BYT

patreal.cz/o-spolecnosti/kariera

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

PENB

29 500 000 Kč

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

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

G

09562

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

775 764 765

6 500 000 Kč

ZBÝŠOV U VYŠKOVA

BYT

09528

775 764 765

PENB

13 900 000 Kč

BRNO-LÍŠEŇ

D

REKREACE

B

09554

7 490 000 Kč

09392

775 764 765

9 900 000 Kč

BRNO-ČERNÁ POLE

BYT

OV 4+kk s lodžií ve zvýšeném přízemí na ulici Bartákova
v Brně-Líšni, CP 78 m2. GO v r. 2008 zděné jádro, kuch.
linka, nová elekt., voda a odpady, nové omítky a podlahy.

608 859 992

PENB

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

PENB

G

09558

OV 3+1, ul. Kotěrova, cihla, 3. NP/4, balkon,
CP 53 m2, klidná a lukrativní lokalita vhodná
k bydlení i na investici.

608 645 164

5 000 000 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

BRNO-SLATINA

BYT

PENB

13 900 000 Kč

C

09515

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

608 645 164

5 500 000 Kč

REKREAČ. OBL. NA RENDLÍČKU

BRNO-KRÁLOVO POLE
PENB

G

608 645 164
REKREACE

G

5 500 000 Kč

KUBŠICE

Velmi pěkná a udržovaná dvoupodl. chata 3+kk v obci Pokojov,
v rekreační oblasti Na Rendlíčku. CP poz. 500 m2. Krbová kamna,
elektřina, soc. zař., septik, vl. studna. V blízkosti rybník a les.

608 764 166
POZEMEK

2 000 000 Kč

BABICE NAD SVITAVOU

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE S PŘIPRAVENÝM
FINANCOVÁNÍM HLEDAJÍ KE KOUPI:
byty všech velikostí
garáže v Brně
rodinné domy v Brně a okolí do 50 km,
i před rekonstrukcí
stavební pozemky a zahrady do 50 km od Brna

09560

Dvougenerační RD vhodný i jako sídlo firmy, na ul. Mánesova, 2x 2+1, dům je kompletně podsklepený,
terasa, garáž, vjezd, výrazná možnost rozšíření stavby, lukrativní lokalita, CP pozemku 1022 m2,
zahrada 715 m2.

608 859 992

09552

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

D

BYT

OV 4+2 (2 sam. jednotky 2+1) Kyjov, CP 132 m2,
2. NP, cihlový, 2 koupelny, velmi prostorný byt
u městského parku, sklep, půda, balkon, zahrádka.

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

PENB

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.

19 500 000 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 hranici 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

JIŽ OD ROKU 1999

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

G

G

G

C

PRODEJ BYTU V OV 3+KK, VRANOVICE U BRNA
Okr. Brno – venkov. Podkrovní byt o CP
cca 65 m2 v 3. NP bytového domu. Klidná
část obce, bezproblémové parkování.
Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 1+1, BRNO – ČERNÁ POLE
Ul. Krkoškova. Útulný byt o CP cca
33 m2 v 2. NP bytového domu. Výborná
dopravní dostupnost a občanská
vybavenost. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 2+KK, ŠLAPANICE U BRNA
Ul. Švehlova. Cihlový byt o CP cca 38,50 m2
v 2. NP bytového domu, sklep. Kompletní
občanská vybavenost a dobrá dostupnost do
města Brna. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 3+1, BRNO – LÍŠEŇ
Ul. Josefy Faimonové. Byt s balkonem
a sklepem o CP 69,22 m2 v 2. NP panelového
domu. Vyhledávaná lokalita na severu Brna,
bezproblémové parkování. Volné ihned, klíče v RK!

3 590 000 Kč

10 000 Kč/měsíc

12 000 Kč/měsíc

15 000 Kč/měsíc

G

B

B

G

PRONÁJEM BYTU 4+KK, BRNO – STŘED
Ul. Veveří. Cihlový byt s dvěma balkony a terasou
o CP cca 118,50 m2 ve 4. NP bytového domu. Výborná
dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Volné
od 1. 11. 2021, prohlídky po domluvě.

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO – KRÁLOVO POLE
Ul. Kollárova. Novostavba bytu s terasou
o CP 56,95 m2 v 1. NP bytového domu.
K bytu zahrada 58,75 m2, sklep a gar. stání.
Vyhledávaná lokalita. Volné ihned, klíče v RK!

PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO – SADOVÁ
Ul. Menšíkova. Plně vybavený byt s terasou o CP
cca 85,10 m2 v 3. NP byt. domu – novostavbě.
K bytu sklep, garáž i park. stání. Vyhledávaná
lokalita. Volné od 1. 11. 2021, prohlídky po domluvě.

PRONÁJEM RD 4+KK, BRNO – IVANOVICE
Ul. Weighartova. Krásný rodinný dům s garáží, velkou
zahradou a venkovní terasou o CP 673 m2, z toho ZP
118 m2 a zahrada 555 m2, UP cca 220 m2. Parkování
dalších vozidel před garáží. K disp. 1. 12. 2021.

18 500 Kč/měsíc

18 500 Kč/měsíc

25 000 Kč/měsíc

30 000 Kč/měsíčně

G

G

G

G

PRODEJ CHATY V ZAHRÁD. OSADĚ,
BRNO – ŘEČKOVICE
Útulná chata v OV se zahrádkou o CP 225 m2.
K chatce náleží i veranda. Ideální místo pro relaxaci
nedaleko centra Brna. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ CHALUPY 2+1 V OBCI PYŠEL
Okr. Třebíč. Slunná chalupa s mož. půdní vestavby
o celk. ZP 181 m2, UP cca 113 m2. Po přebudování
lze využívat i celoroč. jako RD. Možno koupit
na splátky! Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ CHALUPY 1+1 V OBCI KŘÍDLŮVKY
Okr. Znojmo. Chalupa na vlastním obdélníkovém
pozemku o CP 230 m2. Po přebudování lze využívat
i celoročně jako RD, příp. na pozemku postavit
novou nemovitost. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ SAM. STOJ. CHATY V OBCI OCHOZ U BRNA
Okr. Brno – venkov. Vícepodlažní chata se sklepem
v OV o CP 32 m2, UP cca 48 m2. Nachází se v přírodní
rezervaci v Moravském krasu. Vyhledávaná chatová
oblast. Volné ihned, klíče v RK!

325 000 Kč

790 000 Kč

890 000 Kč

990 000 Kč

G

G

G

G

PRODEJ RD 2+1 V OBCI HEVLÍN
Okr. Znojmo. Rodinný dům s pozemkem o CP
cca 158 m2, který lze využívat i k rekreaci, příp.
na pozemku postavit novou nemovitost. Možno
koupit na splátky! Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 3+1 V OBCI KORYČANY
Okr. Kroměříž. Sam. stoj. RD na vl. pozemku
o CP 230 m2. UP cca 100 m2. Velkou výhodou
nemovitosti je uzavřený dvorek, který lze
přebudovat na zahrádku. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD 3+1 V OBCI PŘÍŠTPO
Okr. Třebíč. RD po část. rekonstrukci s garáží,
předzahrádkou a zahradou o CP 310 m2,
UP cca 196 m2. Garáž činí 21 m2. Veškerá obč.
vybavenost. Volné ihned, klíče v RK!

PRODEJ RD S RESTAURACÍ V OBCI ROHOZNÁ
Okr. Svitavy. Dvoupodlažní RD s pozemkem o CP 359 m2,
z toho ZP 166 m2 a plocha k parkování 193 m2. UP cca
330 m2. V 1. NP se nachází restaurace a v 2. NP bytová
jednotka 4+kk. Volné ihned, klíče v RK!

790 000 Kč

890 000 Kč

990 000 Kč

2 850 000 Kč

G

G

PRODEJ RD SE TŘEMI BYTY V OBCI KROMĚŘÍŽ
Rohový cihlový RD se třemi bytovými jednotkami
o CP 191 m2, z toho zahrada cca 85 m2. UP cca 240 m2.
V 1. PP se nachází prostor pro sklepy, příp. zde lze
vybudovat další byt. jednotku. Volné ihned, klíče v RK!

4 450 000 Kč

G

PRODEJ RD 4+KK V OBCI BŘEZINA U TIŠNOVA

Okr. Brno – venkov. Nádherný přízemní sam. stoj. RD s terasou po rozsáhlé rekonstrukci o CP 941 m2, z toho
ZP 87 m2 a zahrada 854 m2. UP cca 72,88 m2. Výborná občanská vybavenost a dopravní dostupnost, jak do
Tišnova, tak do města Brna. Volné ihned, klíče v RK!

8 590 000 Kč

PRODEJ RD 4+1, BRNO – MOKRÁ HORA
RD po rozs. rekonstrukci o CP 729 m2, z toho ZP dle
KN 79 m2 a zahrada 592 m2. Nemovitost disponuje
také garáží - 58 m2, pergolou a malým sklípkem.
Prohlídky po domluvě, klíče máme v RK!

9 950 000 Kč

Adresa pobočky:
Moravské náměstí 13
Brno - Brno-město
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Realitní
kancelář REALSPEKTRUM
na 300 pečlivě
vybraných
a funkčních místech v Brně
i okolí a k vašemu odběru
Realitní kancelář PATREAL
ZDARMA

HLEDÁME NEMOVITOSTI

ONLINE VERZE KE STAŽENÍ

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

ZDARMA POŠTOU
DO VAŠÍ SCHRÁNKY

VAŠE STĚHOVÁNÍ NEBO VYKLIZENÍ
NEMOVITOSTI ZAPLATÍME MY

Realitní kancelář REALITY MUZEJKA

SPOJTE SE
S NÁMI
Luxusní
nemovitosti AMBIENTEN VIP

NOVOSTAVBY

Realitní kancelář PATREAL
Realitní
kancelář
CREDO REAL GROUP
3
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Realitní kancelář CREDO REAL GROUP
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Realitní kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC
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9

Realitní agentura REALMIX

11
službykancelář
majitelům
- FOREIGNERS
GAUTE
10 Realitní
11 Realitní

12-13

Realitní kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC

napište nám:
produkce@realitnimedia.cz

ZPRAVODAJSTVÍ

42

Realitní kancelář UNICAREAL 8-9
6

Pro naše klienty a pro prodávající máme jedinečnou nabídku.
Nejenže u nás neplatíte žádnou provizi, ale zbavíme Vás starostí
a stresu ze stěhování.

12

14

Realitní kancelář REALITY MUZEJKA
13

Realitní kanceláře AGIL, BRNĚNSKÝ ZVONEC

Advokátní kancelář MILOŠ ŠVANDA

15
kancelář
RE/MAX
GoMUZEJKA
kancelář
REALITY
14 Realitní
15 Realitní

16

Prostory k pronájmu OC KAŠTANOVÁ, OC SLAVKOV

nemovitosti AMBIENTEN VIP
16 Realitní
17 Luxusní
17
kancelář REALITY V BYSTRCI

michaela@realitnimedia.cz
kancelář BRNĚNSKÝ ZVONEC
tel.: +420 770 135 640
ZPRAVODAJSTVÍ 17
18 Realitní
21 ZPRAVODAJSTVÍ
jiri.sebek@realitnimedia.cz
18-19 Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP
tel.: +420 602 555
967 společnosti VL REALITY 22
Projekty
23 Projekty společnosti VL REALITY
20-23 ZPRAVODAJSTVÍ

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁM
Hledáme ke koupi pozemek do 5 mil. Kč určený k výstavbě
s dobrou dostupností do Brna, nejlépe vlakem a max do 35 km.
Pro klienta s hotovostí sháníme novostavbu bytu 2+kk,
2+1 v ceně 4,5 až 5 mil. v okolí Brna do 25 km.
Hledáme ke koupi dům pro rodinu, v okolí Brna do 40 km, s pozemkem
alespoň 400 m2. Financování vlastní zdroje + HÚ do 10 mil.
Ke koupi hledáme v okrese Brno – venkov pozemky
pro výstavbu RD či menšího bytového domu nebo starší RD
s možností přestavby.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV

SDK reality

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ

A

Developerský projekt TRIANGL

RIVERSIDE VRCHLABÍ, AK Miloš ŠVANDA

B

ÚSPORNÁ

Cprojekty společnosti AC REAL

Developerské
VYHOVUJÍCÍ

Dprojekty společnosti REKO

NEVYHOVUJÍCÍ
Developerské
NEHOSPODÁRNÁ

E

Developerské projekty společnosti MIG

VELMI NEHOSPODÁRNÁ

F

26

24

27

Developerské
projekty společnosti AID
Developerské projekty společnosti KOMFORT
25

Resort C. F. LUZE

projekt DOMY NEMOJANY
26 Rodinné
27 Developerský
28
domy ŽELEŠICE

29

Developerské projekty společnosti KOMFORT

30

Developerský projekt VRANOVKA

28

29

Projekty společnosti IMOS DEVELOPMENT

projekt
BYTY KAMENNÁ
30 Developerské
31
projekty
společnosti
REKO
31 Developerský

32

DRUŽSTEVNÍ BYTY Brno - Přízřenice

33

Developerské projekty společnosti IMOS DEVELOPMENT

32

33

Projekt REZIDENCE ZLATÁ POLE

34-35
Projekt REZIDENCE BOHUSLAV 1235
34

MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ

G

Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP

Developerské
projektyDOMY
společnosti
GAUTE
JUNDROV
35 Projekt RODINNÉ
36 Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP
36

Děkuji za zavolání
Richard Slavík
+420 736 473 706

RD 5+1 ZASTÁVKA, OKR. BRNO – VENKOV

7

realitnimedia.cz

RD 5+1 ŠLAPANICE, OKR. BRNO – VENKOV

STR.

20-21

RD 5+2 DEBLÍN, OKR. BRNO – VENKOV

VAŠE BRNĚNSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ
Volejte zdarma

800 100 455

18

FINANCE

Bayerova 40 | Brno 602 00

www.brnenskyzvonec.cz

PENB

G

PENB

Patrový RD 5+1 s předzahrádkou, garáží, zahradou, bazénem
a zahradní chatkou, vl. studna a krb. Z obývacího pokoje vstup na
terasu, v patře 3 samostatné pokoje s klimatizací. Dům je upraven
i pro bezbariérové bydlení. CP 400 m2.

800 050 243

9 990 000 Kč

G

PENB

Patrový RD 5+1, podsklepený, garáž, zahrada. Na zahradě zahradní domek, skleník. Dům disponuje dvěma koupelnami a dvěma toaletami a četnými úložnými a technickými místnostmi.
CP 364 m2.

800 050 243

10 000 000 Kč

G

Velký RD 5+2, lze využít jako dvě samostatné bytové jednotky
a podkrovní prostor pro další využití. Dům má terasu, dvůr s menší zahradou, vjezd, sklep, vlastní studnu. CP 420 m2.

800 050 243

7 600 000 Kč

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

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

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

FINANČNÍ ÚŘADY ZAČÍNAJÍ ZPRACOVÁVAT ŽÁDOSTI
NEMOVITOST?
o KUPUJETE
vrácení uhrazené
daně z nabytí NEPODCEŇUJTE
nemovitosti
POJIŠTĚNÍ.

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

9

realitnimedia.cz

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

BYT 5+KK

BRNO - ŠTÝŘICE / ulice Dvorského

RODINNÝ DŮM

PENB

BRNO - CHRLICE / ul. Šromova

G

Prodej pěkného rodinného domu s velkou zahradou a garáží. Jedná se o dvoupodlažní samostatně stojící cihlový rodinný dům užívaný od roku 1970. Zastavěná plocha
domu je 122 m2, celková plocha pozemku 924 m2, z toho zahrada 517 m2, zastavěná plocha a nádvoří 407 m2.

PENB

Prodej novostavby mezonetového půdního bytu 5+kk s lodžií. Byt se nachází ve 4. patře cihlového domu bez výtahu. Celková podlahová plocha činí 104,5 m2 + 4,7 m2
lodžie. Dům z 50. let se nachází v klidné jednosměrné ulici nedaleko centra města, kolem domu je oplocená zahrada, v okolí je dostatek parkovacích míst.

POZEMEK

ŠLAPANICE / Brno-venkov

775 077 502

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.

250 Kč/m2

Připravujeme
pro vás
do prodeje

5 150 000 Kč

775 077 502
BYT 2+1

BRNO - STŘED / ulice Tučkova

POZEMEK

ŽELEŠICE / Brno-venkov

BRNO-STŘED,
ULICE TUČKOVA
Půdní vestavba bytu o CP 160 m2
na ulici Tučkova v centru Brna
v domě s výtahem.

BRNO - ŠTÝŘICE
Rodinný dům po rekonstrukci
v lokalitě Brno - Štýřice.

PENB

KŘENOVICE / okres Vyškov

BRNO - BYSTRC / ulice Píškova

Prodej pozemku - pole, CP 3 621 m2, v KN orná půda. Pozemek
bez inž. sítí, přístup po nezpevněné obecní cestě, dle vyjádření
stavebního úřadu lze oplotit. Pozemek je rovinatý. Cena k jednání!

PENB

POZEMEK

9 490 000 Kč

775 077 502
BYT 2+1

14 500 000 Kč

775 077 502

B

BRNO - BOHUNICE

G

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

Prodej zajímavého pozemku pro stavbu jednoho
rodinného domu, CP 1 709 m2. Jihozápadní svah
poskytující výhled do kraje.

775 077 502

9 900 000 Kč

Pěkný byt OV 5+1 o CP 105 m2
na ulici Gruzínská, Brno - Bohunice.

ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE NEMOVITOST
775 077 502

Prodej pozemku - pole, CP 38 913 m2, v KN orná půda. Pozemek
bez inž. sítí, s přístupem po obecní cestě cca 60 m od hlavní
silnice. Rovinatý a je zde vysoká půdní bonita. Cena k jednání!

775 077 502

150 Kč/m2
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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
RD 5+KK

PENB

NOVOSEDLY

ŠLAPANICE

ZAHRADA/POZEMEK

G

PENB

Prodej velmi pěkného a prostor. RD 5+kk, 2x garáž. Vjezd až na
pozemek, okrasná zahrada s bazénem a prostorná pergola a zahradní
domek na nářadí. Dům je možné přebudovat na 2 byt. jednotky.

736 646 769
PRONÁJEM BYTU 3+1

PRONÁJEM 2+KK

Cena v RK
BLAŽOVICE / Luční

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.

1 115 Kč/m2

736 646 769
PRONÁJEM BYTU 2+KK

BRNO / Koliště

Milady Horákové 13, 602 00 Brno
info@foreigners.cz
+420 533 533 787

www.foreigners.cz

ŠLAPANICE / Brněnská pole

B

PRONÁJEM KOMERCE

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.

Pronájem bezbariérové, nezař. novostavby bytu 2+kk s lodžií, krytým
gar. stáním a sklepem, patro 3./5 s výtahem. CP bytu 43 m2 + lodžie
5 m2 + sklep 3 m2. Byt má vlastní plynový kotel s ohřevem teplé vody.

736 646 769

11

12 500 Kč/měs + en.
ŽIDENICE / Životského

Services
Prodej, pronájem, správa nemovitostí

PENB

C

PENB

Pronájem velice pěkně řešené, nezařízené, cihlové novostavby bytu
3+1 se sklepem. Patro 1./2, CP bytu 73 m2 + sklep cca 13 m2. Byt má
samostatné vstupy do pokojů a vlastní elektrický kotel a el. bojler.

736 646 769

15 000 Kč/měs + en.

G

PENB

Pronájem kompletně a velice zdařile zrekonstruovaného, nezař.
cihlového bytu nacházejícího se ve 2. patře. CP bytu 70 m2 +
balkon 4 m2. Byt má vlastní plyn. kotel s ohřevem teplé vody.

736 646 769

15 000 Kč/měs + en.

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

Pronájem stavebního dvoru o rozloze 2 850 m2, výrobního prostoru
- skladu 152 m2 a 8 kancelářských prostor v 1. patře nově postavené
komerční budovy v žádané lokalitě. Prostory jsou ihned VOLNÉ.

Cena v RK

PRODEJ BYTU 3+KK, SLATINA, BRNO

PENB

PRONÁJEM BYTŮ 1+KK AŽ 3+KK, BRNOJIH

C

PENB

Ul. Kigginsova. Krásný byt se 2 ložnicemi o CP 80 m², s vlastní
zahradou 90 m² a parkovacím místem v garáži. Klidná lokalita.
Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

11 900 000 Kč

PRONÁJEM BYTU 2+KK, VEVEŘÍ, BRNO

PENB

Development vlastních rezidenčních projektů

12

C

736 646 769

Komplexní služby pro cizince

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

+420 533 533 787

B

PENB

18 500 Kč/měsíc

od 11 500 Kč/měsíc

G

Ul. Kudrnová. Nově zrekonstruovaný byt 2+1 o CP 43 m2 v tiché
lokalitě. Kompletně zařízený, po rekonstrukci. Vhodný pro 1-2
osoby. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

14 150 Kč/měsíc

PRONÁJEM BYTU 2+KK, ŽIDENICE, BRNO

B

PENB

Ul. Štefánikova. Byt o CP 63 m², zařízená kuchyně. Dům po
rekonstrukci. Vyhledávaná lokalita, kousek od Technologického
parku. Ihned volný. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

PRONÁJEM BYTU 2+1, BRNĚNSKÉ IVANOVICE, BRNO

PENB

PRONÁJEM BYTU 2+KK, VEVEŘÍ, BRNO

Ul. Štefánikova. Prostorný, částečně zařízený, byt o CP 68 m²,
vhodný pro jednotlivce, páry i rodiny. Skvělá dostupnost, minutu
od Veterinární univerzity. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

B

41

18 500 Kč/měsíc

B

Ul. Jeronýmova. Částečně zařízený byt s balkonem o CP 43 m².
Moderní kuchyně, sklep. Vhodný pro jednu osobu nebo pár.
Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

NEMOVITOSTI NÁM NEJSOU CIZÍ

15 190 Kč/měsíc

realitnimedia.cz

realitnimedia.cz

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

MÁTE SVOJI
NEMOVITOST
SPRÁVNĚ
POJIŠTĚNOU?

PRODEJ DOMU KOZÁROV

Komerční sdělení

12

Letošní léto nám všem
ukázalo, že příroda nás
umí překvapit a otočit
naše životy naruby.
Bohužel, následky řádění
tornáda na jihu Moravy
jsou zdrcující a mnoho
lidí tornádo připravilo
o celoživotně budovaný
majetek, o domov,
o zdraví, nebo dokonce
i o život.

„Ve světle těchto událostí ale vyplavaly
na povrch zarážející informace o tom,
kolik lidí nemá svůj – mnohdy jediný
a nejcennější majetek pojištěný.
Hovoří se o tom, že nepojištěných
je až 50 % všech nemovitostí,“
říká Olga Jarošová, jednatelka realitní
kanceláře REALITY MUZEJKA s.r.o.
Ale i lidé, kteří své nemovitosti pojištěné
mají, mohou být nepříjemně překvapeni
částkou, kterou jim pojišťovna vyplatí při
pojistné události. Málokdo si uvědomuje,
že pojistnou smlouvu je potřeba
pravidelně upravovat. Proč?

„Protože ceny nemovitostí v čase stále
rostou, v posledních letech skutečně
dost razantně. To je potřeba ve smlouvě
zohlednit. Stejně tak každá rekonstrukce,
modernizace, každé nové vybavení,
které do domu či bytu pořídíte, navyšuje
jeho pojistnou hodnotu,“ doplňuje Olga
Jarošová.

Koupili jste před lety dům
nebo byt a máte stále pojištěno
na původní kupní cenu?
REALITY MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15
602 00 Brno
604 232 218
brno@realitymuzejka.cz
www.realitymuzejka.cz

Vaše nemovitost má dnes mnohem
vyšší hodnotu, i když jste ji koupili jen
před pár lety. Je tragické zjistit až při
pojistné události, že pojišťovna bude
plnit z původní smlouvy a vyplacená
pojistná částka nebude stačit na opravy
v dnešních cenách.

A nemusí to být jen zmíněné tornádo,
se kterým se pravděpodobně většina lidí
nikdy nesetká. Daleko častěji se jedná
o různé lokální povodně a záplavy, požár,
vichřici nebo třeba kroupy.
Peníze všechny následky nešťastné
události nemusí napravit. Ale určitě
pomohou k většímu klidu, ušetří
postiženému hodně starostí a díky jim lze
dát věci postupně do pořádku.
Doporučení odborníků zní jasně.
Mít pojištěný svůj nemovitý majetek
je zásadní. Pro správné nastavení
majetkové pojistky platí více než v jiných
rozhodnutích pravidlo, že nejsme tak
bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat
levné věci. Nebo myslíte, že se vám
vyplatí ušetřit pár stokorun ročně oproti
zničenému majetku v hodnotě statisíců či
milionů?
„My si to nemyslíme. Proto naše finanční
poradkyně doporučují pravidelnou
kontrolu pojistky. Neváhejte je za tímto
účelem kontaktovat, jsou připraveny
vám s návrhem potřebných úprav
pomoci. Pokud jste svůj majetek dosud
nepojistili, pomůžou vám s uzavřením
vhodné pojistky, výběrem z pojistných
produktů napříč pojišťovnami na trhu.
A pokud právě nemovitost kupujete,
určitě konzultaci neodkládejte a sjednejte
si pojistku ke dni, kdy se stanete novým
majitelem nemovitosti. Protože nikdy
nemůžete vědět, co všechno se může
stát,“ uzavírá Olga Jarošová.

PENB

D

3 200 000 Kč

Hledáte pro vaši relaxaci klidné místo uprostřed lesů, přitom kousek od Brna? Nebo chcete v takovém místě trvale bydlet?
Nabízíme ke koupi zděný rodinný dům, dlouhodobě využívaný jako rekreační chata/chalupa nedaleko Lysic.

Projděte si
dům virtuálně
přímo ve vašem
mobilu

Na www.realitymuzejka.cz
najdete pravidelně nové
informace ze světa
nemovitostí a ﬁnancí.
■ Jak prodat byt, který ještě není
postavený?
■ Jak postupovat při prodeji stavby
stojící na cizím pozemku?
■ Rada, která vám při stavění ušetří
čas, peníze a nervy.

Přihlaste se
k odběru přímo
z vašeho mobilu

PRÁVĚ
PŘIPRAVUJEME
DO PRODEJE
Cihlový byt 2+1 ke
kompletní rekonstrukci
Brno - Žabovřesky.

604 232 218
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KLIENTSKÉ CENTRUM
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
+420 545 428 120 | www.reko.cz

t: 722 978 242
t: 602 221 215

realitnimedia.cz

BEZPEČNÉ INVESTICE DO VAŠICH NEMOVITOSTÍ
KOMPLETNÍ

PRÁVNÍ

PRÁVNÍ SERVIS

AUDIT

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

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

SPOLUVLASTNICTVÍ

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

STABILNÍ PARTNER STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ,
DEVELOPERŮ, REALITNÍCH KANCELÁŘÍ
A SOUKROMÝCH INVESTORŮ

Mgr. Miloš Švanda působí v advokacii více než 15 let. Mimo poskytování právních služeb
v oblasti realit se věnuje také obchodnímu a trestnímu právu. „Naše smlouvy jsou výsledkem
mnohaletých zkušeností a jsem rád, že se můžeme pochlubit 100% úspěšností ze strany
katastru nemovitostí. Dbáme totiž na jejich maximální kontrolu.“

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

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

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

Lenka Kalvodová

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

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

Tel.: 545 210 127, 732 215 307, reality@aksvanda.cz
BYT 3+1, LODŽIE

ul. Úvoz, Brno – střed

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

Online marketing

Graﬁcké práce

Obsahová strategie

www.chytramedia.cz

Prodej bytu v osobním vlastnictví s dispozicí 3+1, 80 m2, lodžií do vnitrobloku (2 m2) a sklepní kójí (5 m2).
Byt v historickém neorenesančním domě s vysokými stropy a s dobovými dřevěnými dveřmi a obložením.
Orientace V-Z, neprůchozí pokoje, nízké náklady na bydlení.

602 853 362
STAVEBNÍ POZEMEK

Bohuňov, okr. Žďár nad Sázavou

Prodej domu s disp. 2+1 a oploc. zahradou v oblíbené
rekreační lok. (rybníky, vodní nádrž Vír, Bystřice nad
Perštejnem, Nové Město na Moravě). ZP plocha vč. nádvoří
a zahrady 263 m2, dům umístěn ve středu malebné obce
s kvalitní občan. vyb. Cena vč. provize a právního servisu.

602 853 362
16 353 m2, Medlov, Brno – venkov

Prodej lukrativního pozemku s panoramatickým výhledem na krajinu Pálavy. Vhodné k výstavbě luxusní rezidence
s vlastními navazujícími vinicemi nebo k výstavbě více RD. Šířka pozemku cca 70 m, délka 200 m s jižní orientací.
Pozemek přístupný po zpevněné obecní komunikaci. Všechny IS u pozemku.

602 853 362

RD/CHALUPA

2 120 000 Kč

PŘIPRAVUJEME EXKLUZIVNÍ NABÍDKU

Prodej zkolaudované novostavby bungalovu
s dispozicí 4+KK, dvojgaráž, 2 koupelny, zastavěná plocha
200 m2, pozemek 1 036 m2. Zajímavá lokalita s kvalitní
infrastrukturou a dostupností 30 min. autem
od Brna – Loděnice u Pohořelic.

602 853 362

12 490 000 Kč
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NOVÉ KOMERČNÍ PROSTORY K PRONÁJMU
PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
UL. KAŠTANOVÁ, BRNO-JIH

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 1+KK

PENB

Prostory k pronájmu
35 m2 ; 30 m2

OV 2+KK

BRNO-ŽEBĚTÍN

B

PENB

Část. zařízený slunečný byt s platícím nájemníkem 2.p. /3 p.
CP 28 m2 + krytá lodžie 4 m2, sklep. Koupelna s WC a sprch.
koutem. Rekuperace, podl. topení, pl. okna.

608 254 060 3 500 000 Kč vč. provize
PRODÁNO

608 254 060

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
UL. KŘENOVICKÁ, SLAVKOV U BRNA
Prostory k pronájmu
30 m2 ; 132 m2

725 512 999
www.zcslavkov.cz

PRODEJ RD

C

PENB

Prodej pěkného bytu 2+kk. 2.p. /5 p. CP 50 m2 s gar. stáním.
Kuch. linka vč. spotř., koupelna s vanou, nábytek. Nízké
měsíční náklady. Dům z r. 2011.

608 254 060

info v RK

BRNO-HORNÍ HERŠPICE

G

Dvoupatrový podskl. rod. dům s obytným podkrovím a zahradou ve
slepé ulici v Horních Heršpicích. CP 179 m2. Pl. okna, IS: el., vodovod, plyn,
kanalizace. Dům je vhodný k modernizaci. Prohlídky možné po domluvě.

608 254 060

info v RK

BRNO-BYSTRC

V rezervaci byt 1+1 na u. Píškova v Brně – Bystrci.
Hledáme další byty 1+1 . Děkujeme za nabídku.

725 512 999
www.ockastanova.cz

BRNO-ŽEBĚTÍN

4 200 000 Kč

Připravujeme do nabídky
větší byty v Bystrci
a Žebětíně, kontaktujte nás
v případě zájmu.

Pro více našich klientů
hledáme byty 3+kk – 4+1
v Brně-Bystrci.
Děkujeme.

Kontakt: 608 254 060

Kontakt: 608 254 060

Vertical with text

AMBIENTEN VIP VÁM EXKLUZIVNĚ PŘINÁŠÍ

RD LELEKOVICE

Prodej funkcionalistické novostavby rodinného
domu v obci Lelekovice s možností parkování
dvou vozů. Dům je situován v blízkosti centra obce
s perfektní dopravní dostupností do Brna a je
momentálně ve výstavbě. UP: 163 m². PENB: G.

11 990 000 Kč včetně provize

RD BRNO – ČERNOVICE

Prodej domu po rekonstrukci se čtyřmi bytovými jedn.
Dům je vhodný pro bydlení i jako investiční příležitost,
s návratností do 15 let. Zahrada s terasou za domem.
UP: 284 m². Plocha poz.: 364 m². PENB: G.

info v RK

CHATA SENTICE

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

4 990 000 Kč + provize RK

REZIDENCE KŘETÍN

Prodej výjimečné rezidence postavené dle unikátního architektonického návrhu s vnitřním bazénem, vířivkou, fitness, solnou jeskyní a výtahem. Dům je vybaven moderními
technologiemi i drahými materiály. Součástí zahrady je koupací jezírko, altán a skleník. UP: 951 m². Plocha pozemku: 4271 m². PENB: G.

35 000 000 Kč + provize RK

RD RAJHRAD

Pronájem luxusní vily s dvougaráží, wellness, vinným
sklepem a zahradou s vlastní studnou a ohništěm
pro grilování. K nastěhování od 1. 11. 2021.
UP: 350 m2, PENB: G.

60 000 Kč/měs. + energie + provize RK

RD ŽABČICE

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

BYT BRNO – ZÁBRDOVICE

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

6 600 000 Kč + provize RK

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

BYT BRNO – ČERNÁ POLE

POZEMEK KŘETÍN

Prodej pozemku o rozloze 704 m² s podsklepeným
rodinným domem o ZP 93 m². Možnost dokoupit dva
sousední pozemky o rozloze 776 m² a 960 m². IS na
hranici pozemku. Plocha poz.: 704 m². PENB: G.

3 000 000 Kč + provize RK

POZEMEK BRNO – LÍŠEŇ

Prodej pozemku v prostředí u lesa se stavebním povolením
a prováděcí dokumentací pro stavbu sam. stojícího RD. Inž.
sítě na hranici pozemku, příjezdová kom. zpevněná asfaltová.
Mož. okamžité výstavby. Pl. poz.: 685 m². PENB: G.

10 142 000 Kč včetně provize RK

www.ambienten.cz

POZEMEK BRNO – KOCIÁNKA

Prodej stavební parcely v atraktivní lokalitě, ideální
pro výstavbu dvoupodlažní funkcionalistické vily.
Inženýrské sítě na hranici pozemku.
Plocha poz.: 713 m². PENB: G.

13 547 000 Kč + provize RK

POZEMEK BUCHLOVICE

Prodej pozemku určeného k výstavbě rodinného
domu se schváleným stavebním povolením.
Přípojka na elektřinu zavedena.
Plocha pozemku: 476 m². PENB: G.

2 200 000 Kč + provize RK

Mobil: +420 733 525 123

POZEMEK BRNO – KNÍNIČKY

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

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

19 500 000 Kč + provize RK

BYT VYŠKOV

Prodej družstevního bytu 4+1 v rekonstruovaném
panelovém domě s výtahem. Možnost nastěhování
bez nutnosti oprav a investic. Převod bytu do OV
bude možný v roce 2024. UP: 87 m². PENB: C.

5 850 000 Kč + provize RK

BYT BRNO – STRÁNICE

Prodej luxusního prostor. 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

14 500 000 Kč + provize RK

POZEMEK HOSTĚNICE

Prodej stavebního pozemku v lokalitě přímo u lesa.
Parcela je zasíťovaná a nabízí mož. výstavby dvou domů
na poz. Stavební povolení platné do října 2022. Projektová
dokumentace k disp. Plocha poz.: 2922 m². PENB: G.

11.900.000 Kč + provize RK

Tel.: +420 800 888 979

BYT STARÉ BRNO

Pronájem luxusního a prostorného bytu o dispozici
4+kk se dvěma koupelnami, balkonem a terasou.
V bytě je podlahové topení a je vybaven moderními
materiály. UP: 152 m². PENB: G.

34 000 Kč/měs. + energie + služby

BYT BRNO – VEVEŘÍ

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

39 000 Kč/měs. + energie + provize RK

E-mail: info@ambienten.cz

BYT BRNO – SLATINA

Pronájem prosvětleného bytu 2+kk s balkonem,
sklepem a vlastním parkovacím stáním před
budovou. K nastěhování od 1. 11. 2021. UP: 58 m².
PENB: G.

19 000 Kč/měs. + energie + provize RK

Mezírka 775/1, 602 00 Brno
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motivují klienty, aby uzavřeli pojištění
nemovitosti u spřízněné, resp. smluvní
pojišťovny, ale to nemusí být vždy
výhodné i přes nabídku lepší úrokové
sazby. Pokud si například půjčujete
jen 50 % ceny nemovitosti, může se
stát, že nemovitost bude podpojištěna,
protože banku bude zajímat pouze
daných 50 %, a ne celá hodnota
nemovitosti.

KUPUJETE NEMOVITOST?
NEPODCEŇUJTE POJIŠTĚNÍ

Pokud kupujete nemovitost
na hypotéku, bude hypoteční
banka pojištění vyžadovat.
A to nejen pojištění
nemovitosti, ale často i takové,
které jí zajistí, že úvěr bude
splacen. Při dlouhodobém
a vysokém úvěru se většinou
jedná o pojištění pro případ
smrti, invalidity, dlouhodobé
pracovní neschopnosti, ale
i pojištění ztráty zaměstnání.
Zkrátka, každý závazek je
rozumné zajistit.

Zdroj: redakce

Následkem může být, že v případě
škody nemusí vlastník získat dostatek
prostředků potřebných na opravu.
Proto se doporučuje sjednat si pojištění
na nemovitost individuálně, a také
bez ohledu, zda nákup nemovitosti
financujete z vlastních prostředků nebo
úvěrem. Odborníci zároveň doporučují
pojistnou smlouvu minimálně každé tři
roky revidovat, aby nedošlo v případě
pojistné události k vaší finanční ztrátě.

Jak pojistit nemovitost

Primárním zajištěním hypotečního
úvěru je zástava nemovitosti. Pokud by
hypotéka nebyla splacena, připadne
zastavená nemovitost bance a ta ji může
prodat, vydražit, a získat tak půjčené
finanční prostředky zpět. Zastavená
nemovitost může být ale i jinak
znehodnocena, například požárem,
velkou vodou, a po zkušenostech
z letošního léta, i na našem území
například tornádem.

Proto je pojištění zastavené
nemovitosti základní podmínkou
k uzavření hypotečního úvěru, stejně
jako vinkulace pojistné smlouvy ve
prospěch banky. To bance zaručí, že
po zničení domu pojišťovna nejprve
zaplatí zbývající dluh nebo poskytne
prostředky na opravu, aby dlužník
pokračoval ve splácení, a teprve zbylé
prostředky poskytne pojištěnému.
Pojištění nemovitosti si lze sjednat
u kterékoliv pojišťovny. Banky sice

„Majitelé často zapomínají, že cena
jejich nemovitosti stoupá v čase a každá
stavební renovace znamená opětovné
zhodnocení. Současné zdražování cen
stavebního materiálu a prací je navíc
dalším rizikem k podpojištění stávajících
nemovitostí. Klientům v rámci našich
poskytovaných služeb proto nabízíme
odbornou pomoc jak při výběru
vhodného pojistného produktu, tak při
kontrole starších pojistných smluv a jejich
aktualizací,“ vysvětluje Jitka Knápková,
finanční poradkyně z realitní kanceláře
REALITY MUZEJKA s.r.o.
A samozřejmě mimo pojištění
nemovitosti je třeba také sjednat pojištění
domácnosti. Jsou to dva rozdílné
produkty a pojištění domácnosti jako
takové hypoteční banku vůbec nezajímá.

Jak pojistit sebe
Při sjednávání hypotečního úvěru
některé banky vyžadují, aby dlužník
uzavřel životní pojištění, i když neexistuje
zákon, který by takovou povinnost
ukládal. Kromě životní pojistky banky
nabízejí k hypotečním úvěrům také
pojištění schopnosti splácet.
Rizikové neboli životní pojištění, lze
při hypotéce do 80 % LTV sjednat
u kterékoliv pojišťovny. Pojistné se
vyplácí dlužníkovi (případně jeho
dědicům) a ten může sám rozhodnout,
zda je použije na splátky hypotéky či
jinak. Pojistné se tedy nevztahuje v první
řadě k hypotéce, ale váže se k dané
osobě. Pojišťovna stanoví pojistné dle
svého ceníku, kde může poskytovat
slevy například za počet sjednaných
rizik, zdravý životní styl, vyhovující
BMI, nekouření, preventivní prohlídky
u lékaře apod. Toto pojištění pak nezaniká
splacením či refinancováním hypotéky,
ale lze v něm pokračovat libovolně
dlouho.
U hypoték s LTV 81 % a výše vyžadují
banky tzv. bankopojištění, což je pojištění
schopnosti splácet. To zahrnuje nejen
smrt, invaliditu či dlouhodobou pracovní
neschopnost, ale i ztrátu zaměstnání.
Toto pojištění nabízejí hypoteční banky
prostřednictvím svých spřízněných
pojišťoven a motivují klienty k jeho
zakoupení slevou na úrokové sazbě
z hypoték. Pojistné plnění jde nejprve
bance na doplacení hypotéky.
Pozor však na rizika, která bankopojištění
provázejí. V případě refinancování
a převodu hypotéky do jiné banky
původní pojištění zanikne a klient

ho musí řešit znovu. Pokud by však
například právě v té době vážně
onemocněl, pojišťovna může navrhnout
přirážku k pojistnému či může úplně
odmítnout dlužníka pojistit.
Pracovník banky také zpravidla
nezkoumá zdravotní stav tak podrobně
jako kvalifikovaný pojišťovací poradce,
a tak stačí neuvést do pojistné smlouvy
například užívání některých léků
a v případě zdravotního problému to
může pojišťovna pokládat za zamlčení
informace, které může mít za následek
odmítnutí pojistného plnění. Také je třeba
vědět, že toto pojištění většinou neřeší
například rizikové sporty.
Ačkoli hypoteční banky nabízejí někdy
až velmi důrazně nutnost pojistit se
u jí doporučené pojišťovny, není to
u hypotéky do 80 % LTV povinné.
Klient si může vybrat jakoukoli pojišťovnu.
A odborníci doporučují právě kvůli výše
zmíněným argumentům řešit raději
pojištění individuálně, nezávisle na úvěru,
a to jak pojištění nemovitosti, tak pojištění
životní.
„Naše poradkyně umí vysvětlit výhody
i nevýhody různých pojistných produktů
a upozornit na možná rizika.
Tím našim klientům šetříme peníze
i čas. Na pojistném trhu existuje široká
škála různých typů pojištění, a proto
pokaždé doporučujeme porovnávat
z pohledu cena x výkon. Ne vždy platí,
že sleva na úroku z hypotečního úvěru
vykompenzuje cenu za kvalitu pojištění,
a ne vždy je nejlepší hypotéka ta
s nejnižším úrokem,“ dodává
Olga Jarošová, jednatelka
REALITY MUZEJKA s.r.o.

realitnimedia.cz

POPTÁVKA PO VLASTNICKÉM
BYDLENÍ STÁLE NESTAČÍ NABÍDCE

A TO I PŘES NADHODNOCENÉ CENY BYTŮ
Ceny bytů v druhém čtvrtletí letošního roku vzrostly oproti stejnému období minulého roku
o 14,5 procenta, což je nejvíce za posledních šest let. Zatímco v prvním čtvrtletí to bylo „jen“ 12,1 %,
v druhém narostly o další více než dvě procenta. Mezi zeměmi Evropské unie je to čtvrté nejvyšší
meziroční zvýšení cen bytů.
I když Česká národní banka již více
než rok hlásí, že byty v ČR jsou
nadhodnoceny, jejich ceny stále
stoupají. Podle ČNB jsou průměrně
byty nadhodnoceny o 18 % a ve
vybraných lokalitách s vysokým
podílem investičních bytů až
o 25 %. Nejvíce se zvyšování
cen dotýká středněpříjmové
skupiny obyvatel, z nichž řada již
nedosáhne na hypotéky a musí
jít cestou nájemního bydlení.
V loňském roce se uvádělo, že na
běžný dvoupokojový byt vydělá
občan ČR s průměrným příjmem
za 11 let. Letos už je to 12,5 roku,
a to je druhá nejdelší doba
v Evropě. Například v Německu
vydělá občan na stejný byt za
méně než pět let.
V Praze rostou ceny bytů
nepřetržitě od začátku roku
2012 a stále dražší se stávají
obce s dojezdovou vzdáleností
do 30 minut od hlavního města.
Podobná situace je v Brně, kde se
průměrné ceny nabízených bytů
vyšplhaly nad 120 000 Kč za
metr čtvereční. V nejžádanějších
lokalitách města jsou byty
v meziročním srovnání dražší
o víc než 35 %. Mezi takové
lukrativní oblasti se řadí například Lesná,
Řečkovice, Černá pole nebo Žabovřesky.
Vzhledem ke stoupajícím cenám
hypoték tak zájemcům o vlastnické
bydlení nezbývá, než se po nemovitosti
poohlédnout ve vzdálenějších oblastech
od moravské metropole, kde mohou být
ceny bytů až o pětinu nižší.
Stálý růst cen způsobuje jednak velké
zdražování stavebních materiálů,
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ale i nedostatek bytů, které musí řešit
i vedení měst. Pražský magistrát tak na
sklonku loňského roku schválil projekt
Dostupné družstevní bydlení s účastí
hlavního města Prahy. Podstatou
projektu je, že družstvo nebude muset

Budou jen pro rezidenční bydlení,
nebude možné byt koupit jako investiční.
Také brněnský magistrát realizuje své
projekty. V loňském roce byly dokončeny
bytové domy Vojtova se 116 obecními
byty a bytové domy Valchařská,
kde vzniklo 15 moderních
startovacích bytů. Město také
plánuje podílet se na výstavbě
družstevních bytů, které by
díky tomu mohly být finančně
dostupnější, než byty v osobním
vlastnictví. To však zatím nestačí,
a tak je třeba v budoucnu počítat,
že ceny bytů v atraktivních
lokalitách dále porostou, i když
zřejmě ne již tak skokově.

Ceny realit rostou i v jiných
velkých evropských městech
a řešení nepřichází snadno.
Například berlínská radnice
dokončila v září nákup 14 750
bytů od soukromých společností
v přepočtu za víc než 62 miliard
korun a zároveň staví nové byty.
Za poslední čtyři roky postavila
více než 21 tisíc jednotek,
ale vzhledem ke zvyšujícímu se
počtu obyvatel Berlína je to stále
málo.
Zdroj: redakce
Proto nechala nedávno
rozhodovat občany v referendu,
zda vyvlastnit ve veřejném zájmu 240
kupovat pozemky určené pro výstavbu,
tisíc bytů soukromých společností, které
ale město je pronajme družstvům
podnikají v nemovitostech. Plánem je
s právem stavby až na 99 let. Za to se
nemovitosti vykoupit a pronajímat je
město stane členem družstva a získá
za „férovou“ cenu. I když v referendu
dispoziční právo k jedné třetině bytů,
zvítězilo vyvlastnění, odpůrci varují,
které bude moci pronajímat občanům,
že se jedná o velmi drahé řešení, které
kteří jsou pro město nepostradatelní,
neumožní městu investovat do vlastní
pracují v důležitých profesích a požádají
výstavby. A protože referendum
si o městský byt. Ekonomické a právní
město nijak nezavazuje, je možné,
podmínky tohoto modelu bydlení však
že k vyvlastnění vůbec nedojde.
mají své omezení.

KLESNOU CENY NEMOVITOSTÍ
A PROČ SE VYPLATÍ PRODAT
PRÁVĚ TEĎ?
Ceny nemovitostí se v meziročním
srovnání vyhouply téměř o víc než 30 %
a podle odborníků jsou nadhodnocené.
Rychlý nárůst cen způsobil velký zájem
o nákup nemovitostí a rekordně nízké
úrokové sazby hypoték. Hypotéky nyní
vlivem zvyšující se inflace opakovaně
zdražují a zájem o ně pomalu klesá.
Velká poptávka po nákupu vlastní nebo
investiční nemovitosti ale na trhu zatím
přetrvává. Právě proto je ideální čas
pro prodej nemovitosti a její výhodné
zhodnocení.

Nemovitosti prodávejte
s léty prověřeným partnerem
ve vašem kraji
Brněnské realitní centrum PATREAL
poskytuje své realitní služby víc než
25 let a je spolehlivým partnerem všem,
kteří prodávají, pronajímají nebo nakupují
nemovitosti. Těžko by se hledala služba
nebo řešení nestandardních životních
situací, které by makléři společnosti
neuměli nabídnout. Dokonalá znalost
trhu, bezplatné konzultace, spolehlivost,
korektní obchody a veškeré služby
majitelům nemovitostí zdarma je to
hlavní, co klienti PATREALU již od roku
1994 oceňují.

Nechte si vyplatit bezúročně
část kupní ceny předem
Chystáte se prodat svůj byt, rodinný
dům, chalupu nebo pozemek
a potřebujete mít k dispozici část peněz
z prodeje ihned? V PATREALU vám
při prodeji vaší nemovitosti vyplatí
okamžitou zálohu na kupní cenu ve
formě bezúročné půjčky, a to až do výše
1 000 000 Kč.
Vyplacení této zálohy je možné
i v případech, kdy je nabízená nemovitost
k prodeji zatížena exekucí, úvěrem nebo
jinou právní vadou. Peníze obdržíte
zcela bez úroků a můžete je použít pro
jakoukoliv vaši potřebu. Vyplacení zálohy
na kupní cenu vaší nemovitosti je obvykle
vyřízeno do 24 hodin, a to převodem
na váš bankovní účet nebo v hotovosti.

Zdroj: redakce
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Aukční prodej je zárukou
nejvýhodnějších podmínek pro
majitele nemovitostí
Díky této oblíbené formě prodeje
garantují v PATREALU majitelům
nemovitostí ty nejvýhodnější podmínky
na trhu a maximální možné prodejní
ceny nemovitostí. Aukční prodej je běžná
forma prodeje, která se využívá při
nedostatku nemovitostí na trhu a více
zájemců na jednom místě.
Zájemci o nemovitost předkládají svůj
návrh kupní ceny, ale i další podmínky
jako je rychlost úhrady kupní ceny nebo
termín předání nemovitosti. Každý
majitel nemovitosti pak rozhoduje,
které z nabídek dá přednost. Seriózních
a prověřených zájemců o nemovitosti
z celé Moravy má PATREAL ve vlastní
databázi evidováno aktuálně víc než
čtyři tisíce.

Doporučte realitní centrum
PATREAL a inkasujte finanční
odměnu až 30 000 Kč
Víte o někom, kdo zvažuje prodej
své nemovitosti? Dejte o tom vědět
v PATREALU a pomozte svým
přátelům nebo kolegům k výhodnému
a spolehlivému prodeji nemovitosti za
maximální tržní cenu. Veškerý právní
i realitní servis včetně poradenství
a tržního ocenění dostane majitel
nemovitosti při prodeji zcela zdarma.

Za doporučení klienta se vám Patreal
odmění částkou od deseti do třiceti
tisíc korun. Stačí, když se před svými
přáteli zmíníte o prověřených službách
a výhodách při prodeji nemovitosti
s ryze českým realitním centrem
PATREAL a předáte v kanceláři kontakt
na majitele nemovitosti. Bude s vámi
uzavřena písemná dohoda o odměně
za doporučení a po zdárné a konečné
realizaci prodeje dostanete vyplacenou
předem sjednanou odměnu.
Pokud hledáte pomoc při prodeji
nemovitosti a potřebujete prodat
rychle a za maximální tržní
cenu, neváhejte kontaktovat
profesionální makléře z realitního
centra PATREAL.
Pro nezávazné a bezplatné
konzultace můžete také volat
zdarma na linku 800 400 237.

Riegrova 1, 612 00 Brno
800 400 237
www.patreal.cz
Komerční sdělení
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RESORT C. F. LUZE
6 BYTŮ v původní historické vile
4 BYTY v nově postavené budově

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

B

www.bytyrejcka.cz

BRNO - ČERNÁ POLE

Resort C. F. Luze
reprezentuje spojení
unikátní atmosféry,
lukrativní adresy
Brno-Pisárky, ul. Hlinky,
a nabídky nadstandardních
nájemních bytů.

www.bravis.cz
+420 725 755 575
+420 777 358 898

Info
v RK

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

Původní neorenesanční objekt z roku
1886, který nechal postavit významný
brněnský podnikatel ve strojírenství
C. F. Luz, prošel rozsáhlou generální
rekonstrukcí. Při ní se kladl důraz na
zachování dobových architektonických
prvků a na maximální kvalitu provedení.
Historická budova nabízí v současnosti
6 bytových jednotek k pronájmu
s dispozicí 2+kk až 4+kk, které splňují
maximální komfort i pro náročnou
klientelu. V nově postavené budově,
která je součástí resortu, navíc vznikly
4 moderní bytové jednotky o velikosti
1+kk, 2+kk a 3+kk.
Všechny nájemní byty v resortu mají
balkon nebo terasu, vlastní parkovací
stání nebo kryté parkování s přípravou na
dobíjení elektromobilů, sklep, klimatizaci,
rekuperační jednotku a bezpečnostní
systém. Samozřejmostí je kuchyňská

linka na míru, včetně vestavných
spotřebičů značky BOSCH, kvalitní wifi
a připojení k TV v každé bytové jednotce.
Resort také přivítá nájemníky i s jejich
domácími zvířecími mazlíčky.
Součástí resortu je velkorysá zahrada
s parkovou úpravou a fontánou, která
poslouží jako soukromá relaxační zóna
pro nové obyvatele.
Resort C. F. Luze je tak ideálním místem
pro ty, kteří preferují luxusní nájemní
bydlení nebo reprezentativní kancelář
a život v lukrativní části Brna s vynikající
infrastrukturou. Výhodou je bezesporu
poloha v těsné blízkosti centra města
a v dostupnosti sportovních, kulturních
a nákupních příležitostí.
Pro své maximální pohodlí mohou
nájemníci také využít služby
pravidelného nebo jednorázového úklidu
domácnosti.

realitnimedia.cz
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Rezidence HYBEŠOVA, VYŠKOV

RODINNÉ
DOMY

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

ŽELEŠICE

www.rezidencehybesova.cz

Nabízíme vám ke koupi
hrubou stavbu moderního
samostatně stojícího
rodinného domu

6 dvoupodlažních
rodinných domů

v nízkoenergetickém
standardu

s garáží
a dispozicí 4+kk

velikost pozemků
od 740 m²

B
Rezidence MERHAUTOVA-ALEŠOVA, BRNO

POSLEDNÍ BYTY

spíž

PRAČKA

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

lednička
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 +420 608 469 683

www.rodinnedomy-zelesice.cz



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

B

www.rezidencemerhautova-alesova.cz
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BYTY KAMECHY II

Vranovka
www.vranovka.cz

Prodej
dalšího
domu
zahájen

PŘÍRODA
NA DOSAH

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

Investor:
Maison Vrabel s.r.o.

K prodeji nabízíme

2+kk a 1+kk
s nikou

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

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

Realitní makléř:

Jonáš Růna
+420 778 889 188
runa@mig.cz
www.vranovka.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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Prodej bytů zahájen!

V BRNĚNSKÝCH PŘÍZŘENICÍCH
VZNIKNE 300 NOVÝCH
DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ

Dispozice 1+kk až 4+kk

Bude je stavět městské bytové družstvo v programu dostupného družstevního bydlení.

BYDLETE U ŘEKY
na dosah od centra

730 166 534
www.rezidencesvratka.cz

ILUSTRAČNÍ FOTO. Zdroj: redakce

Současná rekordní
poptávka a malá nabídka
nově postavených bytů
tlačí ceny novostaveb
v jihomoravském metropoli
na historická maxima.
Průměrné ceny nově
postavených bytů v Brně se
tak letos vyšplhaly na více
než sto tisíc korun za metr
čtvereční a například pro
mladé rodiny jsou takové
investice do bydlení nad
rámec jejich finančních
možností. Ceny bytů navíc
v čase neustále rostou
a podle názorů odborníků,
dokud město nepřipraví
příležitosti pro novou
výstavbu, klesat s největší
pravděpodobností nebudou.

Právě projektem družstevního bydlení,
které má vzniknou při ulici Moravanská,
chce město řešit současnou bytovou krizi
a dát šanci na získání vlastního bydlení
i lidem s nižšími příjmy, kteří by jinak
nedosáhli na klasický hypoteční úvěr.
Plánovaná výstavba v Přízřenicích má
být kombinací menších bytových domů
a blokové zástavby. Parkování nových
obyvatel bude řešeno pomocí dvou
parkovišť a zároveň bude zavedeno
kolmé parkování v ulicích. Město počítá
s investicí kolem jedné a čtvrt miliardy
korun, i když přesné náklady na
výstavbu budou známy až po dokončení
projektové dokumentace.
Pro její zpracování už rada města vybrala
projektanta, renomovaného architekta
profesora Pelčáka. Se společností Pelčák
a partner architekti, která zpracuje
potřebnou dokumentaci pro územní
rozhodnutí, stavební povolení a pro
provedení stavby, již město podepsalo
smlouvu o dílo. Projektová dokumentace
má být hotová do roku 2023, samotnou

výstavbu pak město plánuje dokončit
do roku 2026.
„Všech 300 bytů v Přízřenicích bude
stavět městské bytové družstvo
v programu dostupného družstevního
bydlení, kdy družstvo staví pro své
členy za nákladové ceny, tedy bez
zisku, který by v normálním případě
inkasoval developer. Další výhodou je
také to, že úvěr na výstavbu si bude
brát samotné družstvo, takže na byty
dosáhnou i ti, kteří by jinak v bance
možná neuspěli. Přízřenice jsou jednou
z šesti velkých lokalit, které připravujeme
pro výstavbu prováděnou městskými
družstvy. Možnost podávat přihlášky
do družstev otevřeme pro zájemce
zhruba za půl roku,“ uvedl náměstek
pro oblast bydlení Jiří Oliva.
Pro tento typ bydlení, který má pomoci
zlepšit bytovou situaci v Brně, plánuje
město i další lokality, kterými jsou třeba
Kamenný vrch, ulice Francouzská nebo
Rumiště.
Zdroj: Magistrát města Brna

Bydlete v přírodě
na dosah od Brna
Byty i domy

735 101 285

kurimzahori.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

NOVÉ RD V SYROVICÍCH U BRNA

PANORAMA ROSICE

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

kontakt: 603 575 319

REZIDENCE PASOHLÁVKY

www.rezidencepasohlavky.cz

Stavíme vilky na pobřeží
Bydlete jako na dovolené

Parkování

Příroda

Parkovací stání ke každé
bytové jednotce

Unikátní poloha v bezprostřední
blízkosti přírody

Pro děti

Dostupnost

Mateřská školka přímo
v areálu, v plánu také
Základní škola

Velmi dobrá dopravní
obslužnost

www.panoramarosice.cz

Prodej bytů zahájen

KLENOT MĚSTA BRNA
AMBIENTEN VIP vám přináší další z řady exkluzivních nabídek,
a sice mimořádnou vilu situovanou v sousedství jedné z nejznámějších
funkcionalistických staveb České republiky – vily Tugendhat.
Tato vila je vhodná jak pro luxusní rodinné bydlení, vícegenerační
bydlení, tak i jako reprezentativní sídlo společnosti. Disponuje původními
architektonickými prvky a nabízí neopakovatelné panoramatické výhledy
na město Brno a jeho dominanty. Nemovitost, ani její pozemky nemají žádné
přímé sousedy a do budoucna není v plánu další zástavba.
Vila je čtyřpodlažní a má dva samostatné vstupy. Hlavní vstup z ulice ústí
do luxusní bytové jednotky o dvou patrech.
Druhý, boční vstup vede do dalších dvou pater, kde je možné zbudovat krásné
bytové jednotky či komerční prostory. V podkroví této jedinečné vily je dále
možnost zbudovat apartmán s nejhezčími výhledy na okolí. Vnitřní mramorové
schodiště prochází všemi čtyřmi patry vily. Vila disponuje dvougaráží
a na vlastním pozemku před domem je navíc možné parkovat další dva vozy.
Celková výměra pozemku včetně zahrady činí 2 425 m².

Ing. Monika Russeggerová

tel.: +420 602 791 990

Více informací v RK

www.ambienten.cz

Mobil: +420 733 525 123

Tel.: +420 800 888 979

