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VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVITOST
TAK RYCHLE,
JAK POTŘEBUJETE

Jaroslava
WISZOVÁ
Jaroslava
WISZOVÁ

jednatelka
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členka
radyARK
ARKČRČR
jednatelka
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členka
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764164
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(+420)
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j.wiszova@patreal.cz
j.wiszova@patreal.cz

BRNO-STARÉ BRNO

BYT

» prodej za maximální cenu
» okamžitý výkup nemovitostí
» vyplácení záloh na kupní ceny
» bleskový prodej nemovitostí
i zatížených exekucí

PENB

G

09589

OV 2+1, ul. Nádražní, cihla, 4. NP/5, po celkové
rekonstrukci, výtah, největší předností je
výhled do zeleně a na Petrov.

608 645 164
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DŮM
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B
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Jaroslav
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realitní makléř
certifi
makléř
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NAŠE TIPY

(+420)774
774859
859998
998
(+420)
d.holasova@patreal.cz
d.holasova@patreal.cz

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

PetrSKOTÁK
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Petr

certifi
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certifi
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-----------------------------------------------------------

DŮM

09603
ID 09344

Dvougenerační
RD, 3+1 a 4+1
v obcia Rajhrad,
který je od
Prodej
RD, 2 byt. jednotky
(3+kk
4+kk), vhodné
Brna
vzálený
10
km.
RD
je
patrový,
částečně
i jako sídlo firmy, užitná pl. 250 m², CP 519podsklepený,
m²,
se sedlovou střechou a půdou s možností půdní vestavby.
po kompl.
rekon., poz. přístupný zezadu s několika
parkovacími místy a garáží.

608 764 166

775 764 765

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

DŮM

BRNO-ŘEČKOVICE

G

certifikovaný
kovaný realitní
certifi
realitnímakléř
makléř
-----------------------------------------------------------

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

RAJHRAD

PENB
PENB G

Jiří
Jiří ŠMÍDEK
ŠMÍDEK

6 900 000 KČ

17 500 000 Kč

PENB

Janette KLÍČNÍKOVÁ
KLÍČNÍKOVÁ
Janette

PENB

C

09579

PENB

KYJOV

G

775 764 765

C

09562

09594

775 764 765

PENB

5 300 000 Kč

DOLNÍ KOUNICE

DŮM

OV 5+1 (2 sam. jednotky 2+1) Kyjov, CP 132 m²,
2. NP, cihlový, 2 koupelny, velmi prostorný byt
u městského parku, sklep, půda, balkon, zahrádka.

Info v RK

PENB

G

775 764 765

PENB

C

09610

OV 1+kk, ul. Zlínská, 3. NP/5, cihla, CP 29 m²,
balkon, sklep 3 m².

608 764 166
POZEMEK

3 650 000 Kč

3 900 000 Kč

TUŘANY

09563

RD 3+1, přízemní, určený k rekon., PP 124 m². Za domem je
dvorek s malou zahrádkou, dvě přístavby a menší garáž, která
je vzhledem ke své vel. vhodná spíše jako dílna. CP 230 m².

5 950 000 Kč

BRNO-SLATINA

BYT

OV 2+1, ul. Gallašova, CP 51 m², cihla,
francouzský balkón, centrum města máte
dostupné do 5 minut.

5 850 000 Kč

775 764 765

BRNO-ŠTÝŘICE

BYT

Prodej prostorného investičního bytu 3+1,
ul. Teyschlova, CP 79 m², 1. NP/9, panel, původní
udržovaný stav.

BYT

09392

775 764 765

BRNO-BYSTRC

BYT

6 290 000 Kč

Novostavba nadstandardního bungalovu k finálnímu
dokončení, 5+1 s prost. vstupem, halou, šatnou, tech.
místností a garáží, oplocený pozemek CP 1 186 m².

DitaHOLASOVÁ
HOLASOVÁ
Dita

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

09587

Pozemek na ul. Sokolnická v Brně – Tuřanech,
ul. š. 17 m, CP 2 800 m². Pro více informací
volejte makléře.

608 764 166

2 900 000 Kč

certifikovaná
kovaná realitní
realitní makléřka
certifi
makléřka
-----------------------------------------------------------

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

BRNO-SOBĚŠICE

PROČ SE VYPLATÍ PRODÁVAT S PATREALEM?

LIPŮVKA

G

775 764 765

Při prodeji získáte
až o 15 % víc

Prodáte rychleji
než jinde

Vypracujeme vám zdarma
tržní ocenění.

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

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

Část kupní ceny dostanete
předem

Vyřešíme komplikované
případy

Rádi vám poradíme

Vyplácíme okamžité a bezúročné
zálohy až 1 000 000 Kč.

Výhodně prodáme i vaši nemovitost
v exekuci.

%
09598
ID 09320

2x RD, 6+kk, hrubá
Soběšice
Dvoupodlažní
RDstavba,
4+kk, atraktivní
užitná p.lokalita
150 m²
+ možnost
2
(u
lesa),
CP
pozemku
428
m
,
garáž.
rozšíření o dalších 100 m² (předpřipraveno),
CP 391 m², terasa, garáž, bazén, vlastní studna,
stav velmi dobrý, 10 km severně od Brna.

608 645 164

Ceny nemovitostí jsou
rekordní

8 300 000 KČ

9 500 000 Kč

PRODÁMESERIÓZNĚ,
SERIÓZNĚ,RYCHLE
RYCHLE AA BEZPEČNĚ
BEZPEČNĚ IIVAŠI
PRODÁME
VAŠINEMOVITOST
NEMOVITOST

Konzultace s jednatelkou a členkou
rady Asociace realitních kanceláří ČR.

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU

REALITNÍ, DEVELOPERSKÁ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST
POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

ČLEN ARK

JIŽ OD ROKU 1999

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

G

G

PRODEJ MEZONETOVÉHO BYTU V OV 4+KK S TERASOU STARÉ BRNO
Ulice Bezručova. Celková plocha bytu činí cca 96,70 m2, z toho užitná plocha bytu činí
cca 84,40 m2 a terasa má cca 12,30 m2. Byt se nachází v samém centru ve čtvrtém
patře cihlového domu. Jedná se o půdní vestavbu z roku 2012. Byt je vhodný k bydlení,
ale i jako investice! Volný ihned, klíče v RK!

SMĚNA KRÁSNÉ CHATY V BRNĚ – NOVÉM LÍSKOVCI ZA BYT V OV NEBO GARÁŽ V BRNĚ
Majitel chaty nechce nemovitost přímo prodat, ale rád by ji vyměnil za byt v OV nebo
družstevní byt o vel. 1+kk, 1+1, 2+1, 2+kk nebo za garáž s tím, že pož. částka za chatu je
500 000 Kč, tedy odpočet od kupní ceny bytu nebo garáže by byl 500 000 Kč.
Majitel má k disp. v hotovosti částku 2 500 000 Kč až 3 500 000 Kč. CP pozemku
980 m2, který je ve vlast. města (nájemní smlouva), užitná pl. chaty činí 20,6 m2.

Cena na vyžádání

G

NABÍDKA STAVEBNÍHO POZEMKU V OBCI VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Nabídka exkluzivního pozemku nepravidelného obdélníku v nádherné lokalitě Bílý potok. Pozemek
je jedinečný svou polohou a zejména tím, že není součástí developerského projektu, ale nachází se ve
staré zástavbě. Celková plocha pozemku je cca 590 m2, délka pozemku cca 46,97 m a šířka pozemku cca
12,56 m. Pozemek je vhodný dle územního plánu na výstavbu jednoho samostatně stojícího domu.

PRODEJ RODINNÉHO DOMU/CHALUPY V DOLNÍCH LOUČKÁCH
Okres Brno-venkov. Samostatně stojící dům je vhodný k bydlení, ale i jako chalupa.
Byla zde započata rekonstrukce, která nebyla dokončena. CP 191 m2, z toho zastavěná
plocha cca 110 m2. Součástí nemovitosti je nevyužitá půda o ploše cca 64,40 m2 vhodná
na zbudování půdní vestavby. Volné ihned. Klíče v RK!

5 350 000 Kč

2 590 000 Kč včetně provize RK

G

energeticky
úsporné

B

byty-jehnice.cz

G

PRODEJ ROZSÁHLÉHO RD 5+1 S POZEMKEM VRANOVICE-KELČICE
Okres Prostějov. Celková plocha nemovitosti je 649 m2, z toho zastavěná plocha
175 m2, zahrada 474 m2 a užitná plocha domu cca 197 m2. Byla zde započata rozsáhlá
rekonstrukce, kterou je zapotřebí dokončit. Součástí nemovitosti je vjezd na pozemek,
hospodářské budovy a nádherný pozemek. Volné ihned. Klíče v RK!

PRODEJ LUXUSNÍHO BUNGALOVU 4+KK BŘEZINA U TIŠNOVA
Okres Brno-venkov. Celková plocha nemovitosti je 941 m2, z toho zastavěná plocha
87 m2 a zahrada 854 m2. Užitná plocha domu cca 72,88 m2 + terasa. Dům je po
kompletní rekonstrukci, dostaven z kvalitních materiálů a k dispozici novému majiteli
ihned. Je zde nádherný oplocený pozemek. Klíče v RK!

3 690 000 Kč

7 990 000 Kč

G

G

PRODEJ RODINNÉHO DOMU SE ČTYŘMI BYTOVÝMI JEDNOTKAMI (1+1, 1+KK, 2+1
A MEZONET 5+1) A VELKÝM POZEMKEM V MIKULOVĚ
Okres Břeclav. Celková plocha 1 356 m2, z toho zast. pl. 636 m2 a zahrada 720 m2 (tento pozemek je také
veden jako zast. pl. a nádvoří – zbořeniště). Celková užitná pl. objektu je cca 406,60 m2. Nemovitost je vhodná
jako reprezent. sídlo či ke zbudování penzionu. Je zde i prost. půda cca 215 m2. Volné ihned. Klíče v RK!

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
BRNO-ČERNÁ POLE
Ul. Kunzova, CP cca 40 m2. Vhodné jako
ateliér, kancelář, poradenské centrum atd.
Volné od 1. 4. 2022, prohlídky možné již nyní.

PRODEJ i PRONÁJEM VENKOVNÍHO
PARKOVACÍHO STÁNÍ SE ZÁBRANOU
V MORAVANECH U BRNA
– JABLOŇOVÝ SAD
CP 10,79 m2.

8 999 000 Kč

7 900 Kč/měsíc

1 500 Kč/měsíc nebo 300 000 Kč

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

EXKLUZIVNÍHO STAVEBNÍHO POZEMKU
V LEDNICI NA MORAVĚ
Vyvolávací cena: 1 099 000 Kč
Ocenění na částku: 1 600 000 Kč
Jistota: 100 000 Kč
Příhoz: 10 000 Kč
Dražba se koná dne:
13. dubna 2022 v 10 hodin.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

CHATY S POZEMKEM V BRNĚ-ŘEČKOVICÍCH
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Ocenění na částku: 250 000 Kč
Jistota: 30 000 Kč
Příhoz: 5 000 Kč
Dražba se koná dne:
14. dubna 2022 v 10 hodin.
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16-17
nemovitosti
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VIP
16 Luxusní
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Všechny byty v rezidenci Kovářská mají balkon nebo
terasu a sklepní kóji. Pro maximální komfort nových
obyvatel je v suterénu dostatek parkovacích stání
a dům má bezbariérový přístup. Zárukou kvality je
navíc léty prověřená společnost Kaláb, pod jejíž taktovkou vzniklo víc jak pět set staveb v podobě rezidenčních areálů s byty i rodinnými domy, i komerčních objektů.
Využijte příležitost pořídit si nové bydlení blízko centra
města bez nutnosti dalších investic. V současné době
je k prodeji posledních pět bytových jednotek,
které jsou připravené k okamžitému nastěhování.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV
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E

Developerské projekty společnosti MIG

VELMI NEHOSPODÁRNÁ

F

Projekt REZIDENCE BOHUSLAV 1235

MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ

G

Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP

ZLATÁ POLE
34
projekt BYDLENÍ
TÁBORSKÁ
32 Developerský
33 Projekt REZIDENCE

35 Realitní kancelář SDK REALITY
34
35 Projekt RODINNÉ DOMY JUNDROV
36 Luxusní nemovitosti AMBIENTEN VIP
36
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www.rezidencekovarska.cz
VAŠE BRNĚNSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ
Volejte zdarma

800 100 455

18

STAVBA

Bayerova 40 | Brno 602 00

FINANČNÍ ÚŘADY ZAČÍNAJÍ ZPRACOVÁVAT ŽÁDOSTI
POSTAVIT
o JAK
vrácení
uhrazené ÚSPORNÝ
daně z nabytíDŮM
nemovitosti

www.brnenskyzvonec.cz

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

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

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

Nově postavený bytový dům najdete jen pár minut od brněnského centra, na ulici Kovářská. Je
ideálním místem pro ty, kteří touží po kvalitním, praktickém a nekonvenčním bydlení s maximální občanskou vybaveností v místě, a navíc blízko významných
obchodních center, pracovních příležitostí a dopravní
infrastruktury. Na nejbližší zastávku MHD je to dvě
minuty chůze a k exitu D1 pro směry Praha, Ostrava,
Bratislava, Vídeň jen pět minut autem.
V sedmipodlažní rezidenci najdete celkem 21 bytových
jednotek s dispozicí 1+kk, 2+kk 3+kk a jeden komerční
prostor. V každé bytové jednotce je plně vybavená
kuchyně včetně spotřebičů a koupelna s vanou
nebo sprchový koutem. V interiérech se klade důraz
na moderní vybavení, čisté linie a kvalitní zařizovací
předměty.

michaela@realitnimedia.cz
18-23 ZPRAVODAJSTVÍ
tel.: +420 770 135 640
ZPRAVODAJSTVÍ
18
21 ZPRAVODAJSTVÍ
24 Centrum bydlení a designu KAŠTANOVÁ
jiri.sebek@realitnimedia.cz
REZIDENCE
tel.: +420 602 555
967 společnosti VL REALITY 25
Projekty
společnosti
VL REALITYLITAVA
22 Developerský
23 Projektyprojekt

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+1

PENB

BRNO-BOHUNICE / ulice Švermova

RODINNÝ DŮM

G

PENB

Prodej velmi pěkného bytu 3+1 s velkou lodžií. Po vkusné rekonstrukci, CP 72 m2 + lodžie. K bytu patří sklep 2 m2, velká zasklená lodžie a dvě komory. Koupelnové
jádro je zděné, koupelna se sprchovým koutem a prostorem pro pračku + sušičku, WC samostatně, nová kuchyňská linka, podlahy PVC, nové dveře a zárubně, nové
bezpečnostní dveře, videotelefon, klimatizace. Pokoje jsou neprůchozí. Orientace bytu východ + západ. Dům po kompl. rekonstrukci.

7 350 000 Kč

775 077 502
BYT 3+1

PENB

BRNO - BOHUNICE / ulice Spodní

B

Prodej právě dokončené novostavby samostatně stojícího bungalovu s dispozicí 4+kk, dvougaráží, terasou za domem a velkou zahradou. Samostatně stojící rodinný
dům se nachází na velmi pěkném místě na okraji obce, na konci slepé ulice. Velký rovinatý pozemek o výměře 1 663 m2 má obdélníkový tvar.

17 825 000 Kč

775 077 502
BYT 2+1

BRNO - STŘED / ulice Tučkova

RÁDI SE
POSTARÁME
O PRODEJ
ČI PRONÁJEM VAŠÍ
NEMOVITOSTI.

B

Prodej pěkného bytu 3+1 s velkou zasklenou lodžií. CP bytu je 66 m2 + 5 m2 lodžie. Byt je situován v 9. NP/12 v panelovém domě se dvěma výtahy. Dispozice bytu:
kuchyň s KL a sporákem 9,5 m2, prostorný obývací pokoj 20,2 m2, 2 x neprůchozí pokoje 12 a 8 m2, koupelna s vanou a prostorem na pračku 4,1 m2, samostatné WC,
předsíň/chodba 8,2 m2.

6 450 000 Kč

775 077 502
BYT 1+KK

PENB

KRATOCHVILKA / Brno - venkov

BRNO - STARÝ LÍSKOVEC / ulice U pošty

Prodej bytu 2+1, CP 76 m2 vč. balkónu 3,5 m2 + komora. Klidný
dům po rekon., vnitroblok s parkovou úpravou s dětským
hřištěm. 4. NP/6 s výtahem + půda. Orientace bytu jihozápad.

775 077 502
POZEMEK

9 500 000 Kč

ŠLAPANICE / Brno-venkov

B

Prodej pěkného bytu 1+kk s velkou lodžií, CP bytu je 34 m2 vč. lodžie + sklepní kóje v 1. PP budovy. Byt je situován ve 3. NP/8 v domě s novým výtahem, který vede i do
prostor v 1. PP (sklepy, sušárna atp.). Byt je jižně orientován s pěkným výhledem.

775 077 502

3 790 000 Kč

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

775 077 502

200 Kč/m2

PRODÁVAJÍCÍM
A PRONAJÍMATELŮM
POSKYTUJEME
NAŠE SLUŽBY
ZDARMA!
WWW.REALMIX.CZ
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ZMĚNY V HYPOTÉKÁCH OD 1. DUBNA 2022
Trh s hypotékami zažívá už od podzimu velké
změny a další se chystají od 1.dubna. Co se
vlastně na trhu s hypotékami děje? Zeptali jsme
se zkušené finanční poradkyně Jitky Knápkové
z Nemovitostní kanceláře s.r.o., která úzce
spolupracuje s brněnskou realitní kanceláří
REALITY MUZEJKA s.r.o.
V reakci na ekonomickou situaci navyšuje postupně Česká národní banka základní úrokové sazby. Tuto informaci
zřejmě zaregistrovali v médiích všichni čtenáři. Zvýšení
sazeb promítají banky do svých úrokových sazeb, a to i do
sazeb hypotečních úvěrů. Co to ale znamená pro žadatele
o hypotéku a pro ty, co už hypotéku splácí?
Roste výše měsíčních splátek. V kombinaci se stále mírně rostoucími cenami nemovitostí to může znamenat, že
žadatelé už nemusí dosáhnout na uvažovanou výši hypotéky, kterou by při nižších sazbách spolehlivě získali. Musí
teď větší část kupní ceny pokrýt vlastními úsporami, pokud
nemají jinou nemovitost, kterou by bance nabídli jako další
zástavu. Noví budoucí zájemci o bydlení tak mohou stát
před rozhodnutím svůj sen o bydlení přehodnotit a orientovat se třeba na menší a levnější nemovitost. „Pokud máte
propočet možné výše vaší hypotéky několik měsíců starý,
určitě doporučuji znovu kontaktovat finančního poradce
a nechat propočet aktualizovat,“ radí Jitka Knápková.

11
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„Opět bych doporučila všem, kdo uvažují o koupi nemovitosti na hypotéku, nechat si propočítat možnou výši hypotéky, a to i s ohledem na tyto nové parametry,“ dodává
Jitka Knápková.
DOTKNOU SE ZMĚNY ÚROKOVÝCH SAZEB I LIDÍ,
KTEŘÍ UŽ HYPOTÉKU MAJÍ A BUDE JIM KONČIT
FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY?
Ano, s navýšením je nutné počítat. Je dobré připravit se
včas, zjistit si nabídky konkurence a pak se snažit vyjednat se svou bankou co nejlepší podmínky. V médiích se
často objevují alarmující informace o nárůstu splátek v řádech mnoha tisíců korun měsíčně. Při výpočtech se však
vychází ze současných vysokých cen. Pokud si ale někdo
bral hypotéku třeba před pěti lety, kupoval nemovitost i za
méně než polovinu současné hodnoty. Nárůst splátky
tedy nemusí být tak dramatický.
Když k tomu ale připočteme zdražování všech základních
potřeb (třeba energií nebo potravin), může to pro některé rodiny znamenat zátěž, kterou těžko zvládnou. „Pokud
se taková situace stane, řešte ji hned. Nečinností svou situaci jen zhoršíte. Komunikujte s bankou a snažte se najít
oboustranně přijatelné řešení. Může se jednat třeba o odklad splátek nebo prodloužení splatnosti hypotéky. Teprve
v krajním případě může být řešením prodej větší nemovitosti a koupě menší nebo dočasné bydlení v nájmu,“ sdílí
své zkušenosti Jitka Knápková.

Pro žadatele o hypoteční úvěr budou ale ještě zásadnější
změny, které nastanou k 1. 4. 2022. „Jedná se o zpřísnění
a sjednocení pravidel pro poskytování hypoték, nařízené
Českou národní bankou, která k tomu má nové legislativní kompetence. Tato pravidla měla dříve pouze formu
doporučení a bylo na každé bance, jak se k tomu postaví.
Od uvedeného data ale mají banky povinnost se jimi bezvýhradně řídit“, upřesňuje Jitka Knápková.

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

TELNICE

C

Třípokojový byt za cenu dvoupokojového bytu v Brně! Prostorný cihlový 3+kk (81 m2) se nachází v 1.p. a je ve velmi pěkném, udržovaném stavu.
Je možné v bytě ponechat veškeré vybavení. Parkování ve dvoře domu. Dobré spojení na Brno díky IDS.

604 232 218
BYT

5 570 000 Kč včetně provize

POPŮVKY

C

REALITY MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15, 602 00 Brno
604 232 218
brno@realitymuzejka.cz
www.realitymuzejka.cz

Prodej prostorného, moderního cihlového bytu o dispozici 3+kk s velkým balkonem, technickou místností a dvěma parkovacími místy v ceně.
Celkem 85 m2, klimatizace, vytápění vlastním plynovým kotlem. Spojení s Brnem MHD.

604 232 218
BYT

O CO SE TEDY KONKRÉTNĚ JEDNÁ:

7 990 000 Kč včetně provize

JEDOVNICE

1. hypotéka může činit max. 80 % hodnoty
nemovitosti (tzv. LTV)

C

2. ukazatel DTI (celkový dluh žadatele vyjádřený
v násobcích jeho čistého ročního příjmu) bude
nově činit 8,5násobek pro žadatele o úvěr nad 36
let (9,5násobek pro žadatele do 36 let).
3. ukazatel DSTI (poměr mezi celkovou výší
měsíčních splátek žadatele o úvěr a jeho čistým
měsíčním příjmem) bude 45 % pro žadatele nad
36 let (50 % pro žadatele do 36 let).

Jitka Knápková
Nemovitostní kancelář s.r.o.

Prodej novostavby 2+kk s balkonem (42 m2) a parkovacím stáním v ceně. Byt je moderně a nadstandardně zařízený a je skvěle dispozičně vyřešený.
V domě je výtah, byt má zděnou sklepní kóji.

604 232 218

4 699 000 Kč včetně provize
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REALITY V BYSTRCI s.r.o.
kancelář: Říčanská 13, Brno - Bystrc
tel.: +420 608 254 060 | e-mail: info@rksevcikova.cz
facebook.com/rksevcikova | www.realityvbystrci.com
OV 1+KK

BRNO – ŽEBĚTÍN

PRONÁJEM 1+KK

BRNO – ZÁBRDOVICE

PRONÁJEM 3+KK

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

BRNO – ŽEBĚTÍN

RD 4+KK

PENB

B

PENB

CP 32 m². V přízemí novostavby. Na podlaze dlažba, franc. okno,
WC s umyvadlem. Nachystané rozvody na kuch. linku, koupelnu
apod. Vhodné k investici. Lze využít jak na bydlení, tak na kancelář.

608 254 060

3 490 000 Kč

C

PENB

Nabízíme zařízený byt pro 2 os. na ul. Cejl orient. do vnitrobloku.
CP 21 m², 2. NP. Spol. prostory - dvůr s posezením, grilem,
pergolou. Kamerový systém. Vstup do domu na čip. Volný ihned.

608 254 060

8 000 Kč/měsíc

608 254 060

773 742 088

Info v RK

OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ
A NEMOVITOSTÍ
HOTOVOST DO 24 HOD.

VYPLATÍME ZA VÁS !!!
Exekuce, dluhy, zástavy, dražby,
najdeme vám nové bydlení.
100% PRÁVNÍ DOHLED
– SERIOZNÍ JEDNÁNÍ

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ
CENU NA TRHU

BRNO, UL. PŘÍKOP

POZEMEK - LES

SVINOŠICE

19 500 Kč/měsíc

Hledáme byty 1+1 – 4+1
v Brně-Bystrci a Žebětíně na prodej
i pronájem pro více našich klientů.

Nabízíme 3podlažní lukrativní obchodní prostor v centru Brna,
ul. Masarykova. CP 380 m2, velmi frekvent. ulice, pěší zóna. Mož.
ponechat vyb. restaurace, nákladní výtah, velká výloha do ulice.

BYT 4+KK

Částěčně zařízený byt na ul. Žabí, CP 62 m2 byt + terasa
146 m2 se zimní zahr. a pergolou. Kuch. linka se spotřebiči,
vest. nábytek, klima. Sklep. Volné ihned.

BRNO – STŘED

Chystáme do nabídky
prodej rodinného domu
v Brně-Bystrci.

SYROVICE

C

PENB

PRONÁJEM OP
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Zahrady a objekty k rekreaci
v Brně a okolí.
Děkujeme za nabídku.
Kontakt: 608 254 060

B

51588

Novostavba RD o velikosti 4+kk, podlahová pl. 175 m2, zahrada
219 m2, dvougaráž, podlahy, sanita atd. v ceně, k nastěhování
8/2022.

603 575 319 11 895 100 Kč vč. DPH i provize RK

PENB

C

51778

Mezonetový byt v OV v 7.NP a 8.NP, celková pl. 155 m2,
podlahová pl. 140 m2, 2x lodžie, včetně zařízení, pronajatý.

603 575 319

14 800 000 Kč + provize RK

51777

Les - výměra 4 561 m2, mírně svažitý, stáří 91 let, složení
90 % dub, 10 % olše, příjezd po zpevněné cestě.

603 575 319

REZIDENCE PASOHLÁVKY

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH
PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH
Vlastníte podíl na nemovitosti,
kterou však nemůžete užívat či z ní
nemáte žádný finanční zisk?

CHCETE PRODAT A ZÍSKAT IHNED
HOTOVOST?
Máme pro vás řešení. Okamžitá hotovost
za váš podíl. Řešení i zadlužených
nemovitostí. Zavolejte nám k nezávazné
konzultaci Vašeho případu nebo
o bezplatné ocenění Vašeho podílu.

775 185 005

430 000 Kč + provize RK

Ceny od 14 900 000,- Kč
Více na www.rezidencepasohlavky.cz.
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KLIENTSKÉ CENTRUM
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
+420 545 428 120 | www.reko.cz
realitnimedia.cz
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t: 722 978 242
t: 602 221 215

realitnimedia.cz

BEZPEČNÉ INVESTICE DO VAŠICH NEMOVITOSTÍ

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

www.foreigners.cz

MEET OUR TEAM
p ozne j te náš tým

www.majitelum.cz

@ForeignersMajitelum

@Foreigners.cz

Jan je jednou z novějších posil týmu a má na starosti chod bytového komplexu Domeq,
včetně nového Domqu 2&3. Položili jsme mu pár otázek.
CO VŠECHNO OBNÁŠÍ PRÁCE COMMUNITY MANAGERA REZIDENČNÍHO KOMPLEXU DOMEQ?
V podstatě zodpovídám za celkovou koordinaci projektu Domeq vůči klientům a interně v rámci firmy.
Součástí mé práce je starání se o obsazenost komplexu a zároveň pro klienty funguji jako styčná osoba,
pokud recepce není schopna vyřešit nějaký problém nebo podat dostatečné informace.

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

ČÍM SE NOVÝ DOMEQ 2 & 3 LIŠÍ OD DOMQU 1?
Rozdíly najdeme především ve vybavenosti a v cílové skupině. Zatímco „jednička“ je vhodná spíše
pro studenty nebo třeba pracovníky z ciziny, kteří do Česka přijeli jen na krátkou dobu, Domeq 2&3
je vhodnější pro dlouhodobější nájemníky. Je to hlavně tím, že nabízí více možností a vyšší standard.

Colivingová rezidence Domeq firmy
CTP má nového správce.
Je jím Community Manager Jan.

PRODEJ BYTU 3+KK, SADOVÁ, BRNO

Mgr. Miloš Švanda působí v advokacii více jak 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.“

JAK TO TEĎ VYPADÁ NA DOMQU CO DO OBSAZENOSTI A NÁJEMNÍKŮ?
U Domqu 1 jsme na 98 % obsazenosti. Domeq 2&3 se také velmi rychle plní a o každou nově
otevřenou jednotku bývá velký zájem. Kromě Čechů se v tuto chvíli staráme například o Italy, Španěly,
Nizozemce, Francouze, Indy a Japonce.

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

JAK BYS PRÁCI COMMUNITY MANAGERA DOMQU POPSAL POMOCÍ 5 SLOV?
Různorodá, přátelská, zaměřená na detaily, komunikativní a pečující.

PRODEJ RODINNÉHO DOMU, JINAČOVICE

B

PENB

Ul. Menšíkova. Elegantní byt 3+kk v Rezidenci Brněnské Terasy
s velkou terasou s oslnivým výhledem o CP 121 m². Klimatizace,
inteligentní domácnost. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

12 000 000 Kč

G

PENB

RD o velikosti 178 m². Jinačovice, ke kompletní rekonstrukci či
demolici. Na místě lze postavit jednopodlažní dům s obytným
podkrovím v sedlové střeše. Kontakt: brno@foreigners.cz

5 990 000 Kč

+420 533 533 787

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

COLIVINGOVÁ REZIDENCE DOMEQ 2 & 3

+420 533 533 787

B

PENB

+420 770 665 333

4 900 000 Kč vč. provize

B

PRONÁJEM BYTU 1+KK, BRNO

PENB

Ul. Dornych. Colivingová rezidence Domeq 2 & 3. Recepce, relax
zóna, posilovna. Ihned k nastěhování. Pěší vzdálenost do Vaňkovky,
Nové Vlněny, Spilberk office. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

od 11 500 Kč/měsíc

PRONÁJEM BYTU 1+1

BRNO / Křížkovského

Cena v RK

G

PENB

Prodej podsklepeného řadového RD s garáží a zahradou
nacházejícího se v klidné části města. CP 422 m2, ZP 92 m2,
zahrada 330 m2. IS veškeré. Dům je ihned VOLNÝ.

PRONÁJEM BYTU 3+KK

PENB

KOTVRDOVICE

2 budovy na ulici Horova, vhodné k výstavbě domů dle okolní
zástavby. Uliční šíře domu je 16,44 m. V okolí se nachází budovy
se 4 patry a 5. ustouplým patrem.

736 646 769

Pěkný byt 2+1 o velikosti 55 m², se nachází ve 4. patře cihlového
domu. Neprůchozí pokoje, nábytek na míru, vč. vestavěných skříní,
balkon o velikosti 5 m² a sklep 2 m². Kontakt: brno@foreigners.cz

RD 2x 3+1

B

PENB

PRODEJ BYTU VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

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

PRODEJ DVOU BUDOV, ŽABOVŘESKY, BRNO

RD
PENB

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

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

CO NA DOMQU OCENÍ ČEŠTÍ NÁJEMNÍCI?
Čechy může nalákat to, že se jedná o novostavbu s komplexním správcovstvím, recepcí
a bezpečnostním dohledem, který funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Provozujeme „full servis“.
JA N PE R N I ČK A
C ommunity M a n a ge r

SPOLUVLASTNICTVÍ

7 690 000 Kč
BRNO, KR. POLE / Mečířova

G

PENB

Prodej velmi prostorného, sam. stojícího částečně podsklepeného
dvougen. RD 2x 3+1 se studnou, vjezdem až na pozemek, dvorem,
zahradou a dvougaráží. CP 1 844 m2, ZP 482 m2, zahrada 1 362 m2.

736 646 769
PRONÁJEM SKLADŮ

7 000 000 Kč
ŠLAPANICE / Čechova

D

Pronájem vkusně zaříz., cihlového bytu 1+1 v těsné blízkosti
Mendlova náměstí a Brněnských veletrhů. Byt se nachází ve zvýš.
přízemí z 5patrového domu. CP 35 m2. Byt je ihned VOLNÝ.

736 646 769

10 500 Kč/měsíc

PRONÁJEM KOMERCE

ŽIDENICE / Životského

B

Ul. Cyrilská. Moderní a pohodlný byt, kompletně zařízený,
jen pár minut od centra města, v sousedství Impact Hubu.
Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

NEMOVITOSTI NÁM NEJSOU CIZÍ

14 000 Kč/měsíc

PENB

G

PENB

Pronájem vkusně část. zrekonstr., prostor., část. zař., cihl. bytu
3+kk s balkonem, spížkou, sklepem. Patro 2./3. CP 64 m2 + sklep +
balkon. Sam. vstupy do pokojů a vl. el. kotel s ohřevem teplé vody.

736 646 769

15 000 Kč/měsíc

G

PENB

Pronájem 2 temperovaných skladů o CP 100 m2 a 170 m2. Sklady
se nachází v uzavřeném objektu ve středu města cca 50 m pod
OC Albert. V prostorách se nachází el. energie a centrální vytápění.

736 646 769

850 Kč/m2/rok

C

Pronájem staveb. 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.

736 646 769

Cena v RK

AKTUÁLNÍ NABÍDKA LUXUSNÍCH NEMOVITOSTÍ

RD BŘECLAV

Prodej moderního, plně vybaveného domu 5+kk
v klidné oblasti se zahradou a naprostým soukromím.
K pozemku náleží i prostor určený pro výstavbu garáže
s příjezdovou cestou. UP: 141 m². Plocha poz.: 668 m².

11 900 000 Kč + provize RK

RD LELEKOVICE

Prodej funkcionalistické novostavby severně od Brna
v obci Lelekovice s mož. parkování dvou vozů. Dům je
situován v blíz. centra obce s perfektní dopravní dostup.
do Brna a je moment. ve výstavbě. UP: 163 m². PENB: G.

11 990 000 Kč včetně provize

BYTY CHORVATSKO – KOŽINO

Prodej 6 bytů 4+kk s výhledem na moře v obci Kožino
Primorje nedaleko města Zadar. Každý byt má vlastní
bazén, terasu či zahradu. Ihned k nastěhování.
PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – ČERNÁ POLE

Prodej funkcionalistického bytu 4+1 po kompletní rekonstrukci v lukrativní lokalitě města Brna na ulici Drobného. Byt disponuje třemi balkóny a sklepem. Nachází se
v přímém sousedství slavné secesní vily Löw-Beer a nabízí nádherné výhledy do zahrad ikonické vily Tugendhat a jejího okolí. UP: 137 m². PENB: G.

Info v RK

PRO NAŠE VIP KLIENTY AKTUÁLNĚ POPTÁVÁME
NÁSLEDUJÍCÍ NEMOVITOSTI
Vlastníte-li obdobné nemovitosti, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

CHATA SENTICE

Prodej podsklepené, zděné chaty zasazené do malebné
přírody s rozsáhlou zahradou a naprostým soukromím.
V objektu jsou veškeré důležité inženýrské sítě.
UP: 77 m². Plocha pozemku: 1 743 m². PENB: G.

ING. MONIKA RUSSEGGEROVÁ – jednatelka
• Samostatně stojící nebo řadová vila v lokalitě Černá Pole, Masarykova čtvrť, Komín, Jundrov
či Žabovřesky do 45 milionů Kč.

Info v RK

DŮM KŘETÍN

Prodej dvoupodlažního, podsklepeného okálového
domu o zastavěné ploše 93 m² určeného k rekonstrukci.
Objekt stojí na vlastním pozemku o celkové ploše
704 m². PENB: G.

2 500 000 Kč + provize RK

POZEMEK KŘETÍN

Prodej rovinatého stavebního pozemku o celkové ploše
776 m². Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku.
Plocha pozemku: 776 m².

1 940 000 Kč + provize RK

• Dva samostatné a prostorné byty v jednom bytovém domě pro klienty v lokalitě Brno–střed a okolí.
• Stavební pozemek v lokalitě Brno–město a Brno-venkov k výstavbě rodinného domu nebo vily.

+420 602 791 990

m.russegger@ambienten.cz

ING. FILIP ŠTOFKA – realitní specialista
• Cihlový byt o dispozici 2+kk, 3+kk o výměře min. 70 m² s balkónem nebo lodžií. Preferovaná lokalita
Brno-Veveří, případně Královo Pole a Žabovřesky.
• Samostatně stojící rodinný dům v lokalitě Brno-venkov s pozemkem od 600 m², novostavba/před
rekonstrukcí, cena do 13 milionů Kč.
• Pro silného investora hledáme menší byty a stavební pozemky. Cena a lokalita nerozhoduje.

+420 607 439 629

POZEMEK BRNO – KNÍNIČKY

POZEMEK POPŮVKY

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 poz: 2 042 m².

Prodej pozemku nedaleko Brna se stavebním povolením
na výstavbu luxusní vily 4+kk s dvougaráží a prostornou
terasou. Projektová dokumentace k dispozici.
Plocha pozemku: 1901 m².

KOMERČNÍ PROSTORY – BRNO CENTRUM

KOMERČNÍ PROSTORY ŽIDLOCHOVICE

69 000 Kč/měsíc + ener. + provize RK

40 000 Kč + energie + provize RK

14 500 000 Kč + provize RK

Info v RK

POZEMEK MORAVANY

Prodej exkluzivní stavební parcely s nadčas. projektem
a platným staveb. povolením. Projekt navržen velkoryse
a v souladu s moderní architekturou, kdy zast. pl. objektu činí
427 m². Mož. okamžité výstavby. Pl. poz.: 1785 m². PENB: G.

16 950 000 Kč + provize RK

f.stofka@ambienten.cz

JIŘÍ POMKLA – realitní specialista
• Nadstandardní byt v lokalitě Brno-Veveří, popř. Černá pole o dispozici 4+1, 4+kk s terasou či balkónem
do 16 milionů Kč.
• Moderní byt o dispozici 2+1, 2+kk s balkónem a garáží do 8,5 milionu v centru Brna.
• Rodinný dům nebo vilu s dispozicí 4+kk a více se zahradou jižně od Brna do 16 milionů Kč.

+420 739 795 668

www.ambienten.cz

Pronájem obchodních prostor na ulici Běhounská.
Prostory mají širokou mož. využití, je možné zde zřídit
sídlo firmy, ordinaci, kavárnu či restauraci, kancelářské
a obchodní prostory a mnoho dalšího. UP: 240 m².

j.pomkla@ambienten.cz

+420 733 525 123

+420 800 888 979

Pronájem obchodních prostor o dvou podlažích
v historické budově v centru obce Židlochovice.
Veškeré vybavení se nabízí v ceně pronájmu.
UP: 178 m². PENB: G.

info@ambienten.cz

BYT BRNO – VEVEŘÍ

Pronájem prostorného mezonetového bytu 3+kk
situovaného v 5.NP renesančního domu v centru Brna.
Ihned k nastěhování. UP: 105 m². PENB: G.

42 000 Kč/měsíc + ener. + provize RK

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

ZPRAVODAJSTVÍ
NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM
V ROCE 2022

strana 18 - 21

Podpora se zvyšuje při výstavbě rodinného domu v pasivním standardu, při výměně zdroje tepla na vytápění nebo pořízení
fotovoltaiky. V Karlovarském, Ústeckém
a Moravskoslezském kraji navíc žadatele
čeká 10% zvýhodnění.
STAVBA A KOUPĚ DOMU A BYTU

Dotační program Nová zelená úsporám ukončil loni
na přelomu října jednu etapu (2014–2021) a zahájil
novou. Ta potrvá až do roku 2030 a přináší řadu
novinek, ještě výhodnější podmínky a širší nabídku
dotací. Státní fond životního prostředí v tomto
programu rozdělí z evropských i národních zdrojů
dotace v minimální výši 39 miliard korun.

ÚSPORA ENERGIÍ PRIORITOU
Dotace pro úsporné bydlení jsou zastřešeny jedním programem, z něhož mohou čerpat majitelé rodinných i bytových domů. V jedné žádosti pak může žadatel kombinovat několik opatření vedoucích k úspoře energie, a to
od zateplení, přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až
po pořízení nádrže na dešťovou vodu. Vyřízení dotace se
tím výrazně zjednoduší a urychlí. Za kombinaci více opatření bude možné získat zajímavé bonusy.
Majitelé rodinných domů za každou kombinaci získají 10 tisíc korun navíc, majitelé bytových domů 20 tisíc,
a bonusy se navíc sčítají. Takže pokud majitel rodinný dům
zateplí a vymění kotel, získá bonus 10 tisíc korun. Pokud
k tomu ještě nainstaluje fotovoltaiku a pořídí nádrž na dešťovou vodu, získá za každé další opatření 10 000 Kč, takže
celkem bude jeho bonus činit 30 tisíc korun. Domácnosti
mohou na bonusech získat více než 90 tisíc korun a majitelé bytových domů dokonce více než 120 tisíc korun.
Kromě těchto bonusů nabízí program další, a to 20 tisíc
korun při zkombinování dotace Nová zelená úsporám
na zateplení domu s kotlíkovou dotací. Ta se vztahuje na nízkopříjmové domácnosti a je určena na výměnu
starého neekologického kotle za nový. Kotlíkové dotace
spustí jednotlivé kraje podle posledních informací během
letošního března.

Dotace na výstavbu nebo nákup nového
rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, zpravidla využívající
energii z více obnovitelných zdrojů, činí
200 až 500 tisíc korun podle dosažených energetických parametrů budovy.
Při výstavbě bytového domu s takovými
parametry, nebo při změně již dokončeného domu tak, aby splnil daná kritéria, lze získat na jednu bytovou jednotku
150 000 Kč.
OD ZATEPLENÍ, PŘES DEŠŤOVKU,
PO ZELENÉ STŘECHY A VÝSADBU
STROMŮ
Vlastníci bytových i rodinných domů
mohou žádat o dotace na širokou škálu
opatření vedoucích k úsporám energie.
Většina programů má stejné podmínky
pro bytové i rodinné domy, liší se pouze
stanovením výše dotace, která je jiná pro
rodinný dům a jiná pro dům bytový. Ta je
v některých případech odvislá od počtu
bytových jednotek.
Pro zateplení obvodových stěn, střechy,
stropů a podlah, výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, se může výše
dotace v závislosti na typu opatření pohybovat od desítek tisíc pro rodinné domy
až po desítky milionů korun u bytových
domů. Získat lze až 50 % z celkových
způsobilých výdajů v závislosti na ploše
zateplované konstrukce.
Výše dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než
3. třídy za kotel na biomasu, tepelné
čerpadlo či plynový kondenzační kotel

může být od 12 000 až
do 30 000 Kč na jednu
bytovou jednotku, pro rodinný dům je to
podle typu kotle 30 – 100 000 korun.
Nová zelená úsporám podporuje zřízení
fotovoltaické elektrárny, instalaci systému
na přípravu teplé vody pomocí solárních
panelů a tepelného čerpadla či instalaci
rekuperační jednotky.
Nově je do systému zařazen projekt Dešťovka, takže i o podporu na instalaci nádrže
na sběr a využití dešťové a odpadní vody
se žádá na stejném místě, jako na ostatní
řešení. K těm také patří zřízení dobíjecí stanice pro elektroauta, instalace stínící techniky či zřízení zelené střechy.
U bytových domů se dotuje výsadba stromů na veřejně přístupných pozemcích,
které navazují na bytový dům nebo se nacházejí ve vnitrobloku a jsou ve vlastnictví
nebo dlouhodobém užívání žadatele.
Až na výjimky lze pro výše uvedené záměry získat také dotaci na projektovou
přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy, a to od 15 000
do 70 000 korun.
Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá online přes webové stránky
www.novazelenausporam.cz.
Tam také najdou zájemci veškeré podrobnosti k jednotlivým dotacím.
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JAK POSTAVIT ÚSPORNÝ DŮM
PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

svažitý a jakým směrem, jaká je okolní zástavba či jak vysoce je v okolí vzrostlá zeleň. Pro výběr domu je vhodné
zjistit i průměrné venkovní teploty, vlhkost vzduchu, vliv
větru a dobu slunečního svitu na vybrané místo. Teprve
na základě těchto informací je třeba vybrat vhodný tvar
domu.
Optimálním tvarem energeticky úsporného domu je kvádr
orientovaný delší stranou na jih, aby se maximálně využila sluneční energie. Proto také právě tam směřují největší prosklené plochy, které působí jako akumulátor tepla
v zimních měsících.
VHODNÝ PROJEKT JE PRVNÍM KROKEM
Nastupuje výběr stavebních materiálů a zařizovacích
předmětů, které mohou mít podstatný vliv na konečnou
spotřebu energie pro bydlení.

VĚTRÁNÍ A STÍNĚNÍ
Mýtus, že při instalaci rekuperační jednotky se nesmí větrat, se vyvrací velmi pomalu. V létě lze klidně do interiéru
pustit slunce a vzduch, ovšem po většinu roku to znamená zbytečné tepelné ztráty. Rekuperační jednotka využívá teploty vzduchu odsávaného z interiéru k ohřevu nebo
ochlazování vzduchu zvenku. Díky tomu se udržuje stálá teplota v celém domě. Účinnost rekuperační jednotky
může být až 95 %, což znamená, že po většinu roku není
třeba topit. Topí se jen v zimních měsících, a to ještě podstatně méně, než v běžném domě. Přitom je v domě neustále čerstvý vzduch, který je díky kvalitním filtrům zbaven
prachu, pylu a dalších nečistot, což je důležitým faktorem
zejména pro alergiky.

Obálka budovy a tepelná izolace může být řešena několika
způsoby. Oblíbené jsou dřevostavby, od masivní roubené konstrukce přes trámkovou s izolačními výplněmi až
po masivní stavby z CLT panelů,
u nichž laik podle „fasády“ ani
nepozná, že jde o dřevěnou
konstrukci. Výhodou je rozmanitost nabídky a použití ekologického materiálu.

Spolu se zdražováním energií se každý musí zamýšlet nad tím, jak na svém bydlení ušetřit.
Pokud plánujete nový dům, je z čeho vybírat. Nabídka nízkoenergetických i pasivních domů
se rok od roku zvětšuje, a zároveň díky inovativním materiálům je možné uspořit na provozu
domu nemalé částky.
JAK SE LIŠÍ PASIVNÍ DŮM

NA CO DÁT POZOR PŘI VÝBĚRU

OD NÍZKOENERGETICKÉHO?

VHODNÉHO PROJEKTU

Oba typy musejí při svém provozu splňovat přísná kritéria

Vybrat si krásný dům, který bude lahodit vkusu majitele,

energetických úspor. Základním rozdílem mezi pasivními

dnes není problém. Existují stovky hotových projektů, kte-

a nízkoenergetickými domy je jejich roční spotřeba energie

ré firmy nabízejí jako tzv. typové. Dále je možné nechat

na vytápění. Spotřeba nízkoenergetického domu se musí

si navrhnout dům podle svých představ, nebo typový

pohybovat mezi 15–50 kWh/m2 za rok. V pasivním domě

projekt upravit. Je však několik faktorů, které je třeba při

je spotřeba tepla na vytápění menší než 15 kWh/m za rok.

výběru domu respektovat. Prvním důležitým faktorem je

To je ve srovnání se standardní zděnou novostavbou až

pozemek, jeho poloha a tvar. Ne na každý pozemek se

desetkrát méně.

hodí každá stavba. Důležité je, zda je pozemek rovný nebo

2

Pečlivě provedená stavba z dutých cihel může také dosáhnout
opravdu dobrých tepelných
parametrů, ovšem pokud nejde
o extrémně široké cihly, je třeba
počítat se zateplovací vrstvou.
Plněné cihly jsou sice dražší, ale
již v sobě obsahují zateplovací
materiál, takže se ušetří na prostoru (není třeba izolační vrstva), a přesto se dosáhne velmi dobrých tepelně-izolačních vlastností. Stejné je použití
pórobetonových tvárnic. Ostatně, k betonu se stavebníci
vracejí čím dál tím více, takže často se staví i formou ztraceného bednění, kde se však betonové zdi musí zateplit,
aby měly potřebné vlastnosti.
Další součástí celé obálky je konstrukce střechy a její kvalitní zateplení. Plochou střechu je možné navíc ozelenit,
čímž přibude další zateplovací vrstva, která navíc přispívá
k vyšší vlhkosti vzduchu v okolí domu.

Okna umožňují nejen prosvětlit pokoje, ale při vhodně
zvolených materiálech výrazně přispívají k úspoře tepla.
Je třeba volit rám s co nejlepšími tepelně-technickými
vlastnostmi, přičemž nezáleží na tom, zda jde o plast, kov
či dřevo. Na výplň se doporučuje trojsklo. Do oken může
být instalováno tepelné zrcadlo (Heat Mirror), což je polyesterová fólie pokrytá speciálními vrstvami oxidů kovů,
která odráží sálavou složku tepla zpět do interiéru. Instalace kvalitních předokenních žaluzií navíc dokáže v létě snížit teplotu v místnosti až o 10 °C, v zimě náklady na teplo
až o 30 %.

NOVOSTAVBY
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CO UMÍ INTELIGENTNÍ DŮM?
Pojem inteligentní dům se
používá pro domácnost
s plně automatizovaným
systémem všech oblastí
bydlení. Vše se ovládá pomocí
panelů zabudovaných do zdí,
napojených na speciální,
elektroinstalaci. Provoz domu
se tak stává efektivnější,
úspornější a bezpečnější.

INTELIGENTNÍ DŮM ŠETŘÍ DOMÁCÍ PRÁCE

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Inteligentní dům také usnadňuje každodenní činnosti. Například monitoruje všechny kuchyňské spotřebiče a může
je spustit podle pokynů majitele, a to i na dálku. Tak se můžete ráno nechat probudit vůní kávy a večer ihned po příchodu z práce servírovat teplou večeři. K tomu začne hrát
ve zvolenou dobu ta správná hudba. A jestliže přijde návštěva, zazvoní zvonek právě tam, kde se budete vyskytovat. Už se nemůže stát, že budete v kuchyni a zvonek
probudí dřímající batole v dětském pokoji. Systém také
zvládne v noci či za vaší nepřítomnosti zalít trávník, profiltrovat bazén, vyvětrat a zavřít okna v případě deště.

Inteligentní zabezpečovací systém může předejít vloupání a nemalým škodám, které dokážou vandalové způsobit.
Po detekci pohybu v budově nebo i na pozemku spustí
alarm, může také reagovat nápadným blikajícím světlem,
vytažením všech žaluzií a hlasitou hudbou či jiným zvukem v celém domě. Zároveň odešle zprávu na mobily
členů rodiny. V době, kdy jsou obyvatelé mimo dům delší
dobu, může simulovat jejich přítomnost. Žaluzie se budou
vytahovat a spouštět v různou dobu, podle programu se
rozsvítí večer světla nebo spustí televize či hudba. Inteligentní dům také ochrání před únikem vody nebo požárem.

V inteligentním domě je možné ovládat
jedním systémem osvětlení, vytápění
či chlazení, stínící techniku, vrata, okna
či zavlažování. Zároveň dokáže zastřešit
různé technologie tak, aby byl jejich provoz efektivní a navzájem spolupracovaly.
Zvyšuje pohodlí obyvatel, ulehčuje jim
mnohé činnosti, střeží dům a umožňuje
ovládat jej i prostřednictvím vzdáleného
přístupu, většinou z mobilního telefonu.
PRIORITOU JE ÚSPORA ENERGIÍ
V chytrém domě světla ví, jestli a jak mnoho mají svítit. Žaluzie dokážou samy chránit, během dne před sluncem, večer před
zvídavými zraky kolemjdoucích. Systém
se přizpůsobuje aktuálním povětrnostním
podmínkám a podle toho se mohou jak
žaluzie, tak i další systémy venkovního
stínění naklápět, vytahovat a stahovat.
Systém vytápění a chlazení umožňuje nastavit v každé místnosti jinou teplotu, což
přispívá k podstatným úsporám energie.
Je možné nastavit různou teplotu v jednotlivých místnostech. Tak po příchodu
domů bude v domě v zimě příjemné teplo,
v létě chládek, ale pokud nikdo není doma
během dne, tak udrží úsporný režim, který nebude zbytečně plýtvat energií.

Zapomínáte? Jak jednoduché. Při vjezdu do garáže se
vám na mobilu objeví upozornění „zavři garáž“. Doprala
pračka, na kterou jste zapomněli? Už bliká v mobilu zpráva „dej
sušit prádlo“. Systémy inteligentních domů jsou stále dokonalejší
a záleží jen na tom, jak je využít v plné míře.
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STYLOVÉ BYDLENÍ VE SLAVKOVĚ U BRNA

V klidné části Slavkova u Brna se realizuje
moderní rezidenční komplex, který nabídne
komfortní bydlení v přírodě a výbornou
dostupnost do Brna i Vyškova.
IDEÁLNÍ MÍSTO PRO MODERNÍ ŽIVOT
Rezidence Litava je situovaná v jihovýchodní části Slavkova a navazuje na stávající klidnou rezidenční zástavbu
a pozemky Slavkovského pivovaru. Místo obklopuje malebná příroda říčky Litavy a slavkovského rybníku. Samotná lokalita poskytuje vynikající občanskou vybavenost
a dopravní infrastrukturu. V místě jsou školy, školky, poliklinika, pobočky několika bank i pojišťoven, úřady, řada
restaurací, obchodů a nákupních příležitostí. Kromě toho
nabízí široké spektrum sportovního a rekreačního vyžití.
Navštívit můžete koupaliště, areál golfového hřiště, tenisové kurty, fotbalový stadion nebo husté sítě cyklotras

Plánujete stavět nebo rekonstruovat? Pak byste rozhodně
měli navštívit Centrum hrubé výstavby v areálu Centra bydlení
a designu Kaštanová. Jedná se o unikátní expozici stavebních
materiálů, které si můžete na vlastní oči prohlédnout a osahat.

CHYSTÁTE SE STAVĚT? PŘIJĎTE SI DO
CENTRA HRUBÉ VÝSTAVBY PRO INSPIRACI.
Od cihel po chytrou domácnost
Zastoupení partnerů Centra hrubé výstavby (CHV) je
opravdu pestré. Najdete zde fragment domu z pórobetonových tvárnic YTONG, ve kterém jsou použité tvárnice
různých šířek i délek, nosné překlady nebo ukázky tepelně
izolačních omítek. Součástí CHV je také ukázková stavba
z pálených cihel HELUZ, kde na vlastní oči uvidíte rozdíl
ve struktuře klasických broušených cihel s cihlami izolačními nebo cihlami pro stavbu komínu. Ve vnitřní i venkovní
expozici najdete rozsáhlou nabídku betonových dlažeb,
zdících prvků nebo městského mobiliáře společnosti Presbeton.
Partnerem, který je specialistou na výplně stavebních
otvorů (jako jsou okna nebo dveře), posuvných systémů
nebo pergol je společnost Schüco, která vám nabídne moderní, praktické a zejména bezpečnostní řešení pro vaši
nemovitost.
A to rozhodně není vše. V Centru hrubé výstavby uvidíte
pestrou škálu topných těles i dalších možností vytápění,
včetně rekuperace. Objevíte fasádní systémy, které rozhodně zaujmou na první pohled. Vyzkoušíte si technické
vychytávky střešních oken. Dokonce získáte představu
o fungování chytré domácnosti. A protože nejen prací
Kaštanová 515/125a
620 00 Brno - Tuřany

a dřinou živ je člověk, jsou k nahlédnutí i vyzkoušení prémiové vířivky.

Jak to v Centru hrubé výstavby chodí
Přijďte do Centra hrubé výstavby a váš dům vám začne
pomalu vznikat před očima.
• Získáte jasnou představu o možnostech hrubé stavby.
• O
 dnesete si katalogy, díky kterým si budete moci v klidu
vybrat konkrétní produkt.
• V
 případě zájmu dostanete kontakty na obchodní
zástupce jednotlivých partnerů, kteří vám poradí
ohledně technických parametrů a připraví vám cenovou
nabídku.
Navštivte Centrum hrubé výstavby v Centru bydlení a designu Kaštanová v Brně Tuřanech.
A co od Centra hrubé výstavby
před vaší návštěvou očekávat?
Prohlédněte si online 3D prohlídku.

www.kastanova.cz

a naučných stezek. Bydlení ve Slavkově se tak stává vyhledávaným cílem pro ty, kteří touží po komfortním bydlení s dostatkem soukromí a klidu v blízkosti Brna.
REZIDENČNÍ KOMPLEX NABÍZÍ NOVÉ BYTY
I RODINNÉ DOMY
Investor SKR projekt s.r.o. využil více než 20 let zkušeností, realizovaných developerských projektů a pro Rezidenci
Litava vybral to nejlepší. Díky citlivé práci architektů tak
vznikne ojedinělý rezidenční komplex s polyfunkčním domem, včetně přízemních komerčních jednotek, bytovým
domem a čtyřmi rodinnými domy. Vnitřní část komplexu
bude tvořit uzavřenou relaxační zónu, navrženou jako park
s bohatou zelení, posezením a dětským hřištěm. V projektu vzniknou čtyři rodinné domy s dispozicí 4+kk a parkovacím stáním a celkem 86 bytových jednotek s dispozicí 1+kk
– 4+kk. Většina bytů bude mít balkon s výhledem do zeleně. U každé jednotky v přízemí bytového domu se počítá
s vlastní prostornou odpočinkovou zahrádkou. V ceně každého bytu je navíc parkovací stání, sklepní kóje a moderní
kuchyňská linka od společnosti Hanák. Noví rezidenti se
tak mohou zabydlet bez starostí a nutnosti dalších investic.

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ A CHYTRÁ
DOMÁCNOST
Samotné vybavení bytových jednotek a rodinných domů
nejlépe charakterizují kvalitní materiály, preciznost a léty
prověření značkoví dodavatelé. Byty zaujmou velkoformátovými okny a již v základu budou vybaveny moderní
kuchyňskou linkou, včetně vestavných spotřebičů, a například vnitřními bezfalcovými dveřmi s výškou 210 cm.
V koupelnách najdete materiály a zařizovací předměty od
značek Proceram, Hansgrohe nebo Kaldewei. Všechny
bytové jednotky budou vybavené systémem pro chytrou
domácnost. Díky dotykovému panelu budou mít noví rezidenti možnost ovládat teplotu v jednotlivých místnostech,
žaluzie, světla nebo videovrátného.
V rezidenci Litava najdete také 11 ateliérů
vhodných pro podnikatelskou investici s možností
odpočtu DPH. Cena ateliéru 1+KK s rozlohou 36,7 m2
již od 2 978 000 bez DPH, včetně parkovacího
stání, sklepní kóje a kuchyňské linky.

www.rezidencelitava.cz
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REZIDENCE JASELSKÁ
NOVÉ BY T Y V HRANICÍCH

Nadstandardní
bydlení v centru
Brna k okamžitému
nastěhování.

Kolaudace
08/2022

Bydlení pro mladé rodiny
nebo výhodné investice
v nově se rozvíjející
městské části.

K prodeji nabízíme

2+kk a 1+kk
s nikou

Dům se nachází vedle rybníka Kuchyňka, na který je
příjemný pohled z balkonů, a podél něhož vede zpevněná
cesta vhodná k procházkám. Lokalita se skvělou
dostupností - do centra, na nákup, na dopravu, do školy
nebo za město.
Najdete zde malé byty 1+kk již od 26 m2 až 4+kk
o 106 metrech čtverečních. V domě je dostatek sklepních
kójí. V přízemí domu se nacházejí samostatné garáže a také
vyhrazená stání ve společném garážovém prostoru.

Jednoduché linie dávají domu Vranovka nadčasový vzhled.
Byty i ateliéry jsou vzdušné, prosvětlené a efektivně dispozičně
řešené.
Dům nabízí 40 elegantních bytů v čistém designu s aplikací nadstandardních materiálů.
Po náročném dni si můžete užít krásný výhled z horních podlaží na panorama Brna. Velkou výhodou nemovitosti je dostatek
parkovacích míst v přízemí domu, které jsou v centru města nezbytné. Dalšími benefity jsou blízká nákupní centra, sportoviště, koupaliště a snadno dostupná městská hromadná doprava.
Pro fanoušky cyklistiky se tu nabízí blízká cyklostezka. Pokud
však dáváte přednost příjemným procházkám, v blízké době se
tu připravují úpravy nábřeží řeky Svitavy. Při vstupu do budovy
na vás dýchne atmosféra výtvarného díla Painting is a steel od
uznávaného brněnského umělce Břetislava Malého.

Realitní makléř:

Jiří Brodina

+420 778 889 015
brodina@mig.cz
www.rezidencejaselska.cz

Realitní makléř:

Kateřina Takáčová
+420 777 205 910
takacova@mig.cz
www.vranovka.cz
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Na co se
můžete těšit?

BYTY
KAMECHY II

vlastní balkon nebo terasa
s výhledem do zeleně
ke každému bytu
pohodlná parkovací stání,
odkládací sklepní kóje k bytu
i společné úložné prostory

Velikost bytů

1+KK až 4+KK

klidný a pohodlný život
v prémiové lokalitě obklopené
zelení

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

www.byty-kamechy.cz
Investor: Maison Vrabel s.r.o.

04/2022

moderní bytové jednotky
s výběrem dispozic
od 1+kk až 4+kk

Prodej DALŠÍCH domů
ZAHÁJEN

PŘÍRODA
NA DOSAH

ZAHÁJENÍ
VÝSTAVBY

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

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

737 243 157
nespesna@reko.cz

www.uhlubocku.cz

NOVÉ BYTY VE DVOU TERASOVÝCH
VILADOMECH A V EXKLUZIVNÍ LOKALITĚ
BRNO-KNÍNIČKY

APARTMÁNY
RIVERSIDE VRCHLABÍ

Velikost bytů

1+KK až 4+KK

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

www.pod-chvalovkou.cz
Investor: NOME a.s.

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

1+kk – 4+kk

se soukromým parkováním.
• lokalita s vysokým růstem
cen nemovitostí
• umístění v malebné
a historické části Vrchlabí
• uzavřený areál na obou březích
řeky Labe
• lyžárna, kolárna a parkování
pro rezidenty
• 3 minuty chůze od nákupních
příležitostí
• oblíbené wellness a gastro
podniky v místě
• atraktivní oblast pro ski & bike
turistiku
• golfová hřiště
s panoramatickými výhledy

Prodej POSLEDNÍHO
domu

PŘÍRODA
NA DOSAH

Apartmány o velikosti

731 526 384
kostkova@reko.cz

602 269 011
www.riversidevrchlabi.cz

Developer projektu REKO a.s.
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REZIDENCE
CENTRAL PARK

PRODEJ IV. ETAPY
1+KK AŽ 4+KK

PRODEJ
ZAHÁJEN

ul. Lidická

Park přes ulici a centrum na dosah.

Moderní koncept
bydlení
s vysokým
standardem
na dobré adrese.
Bytový dům nabídne 90
jednotek dispozic 1+kk až
3+kk a 3 obchodní jednotky.
Navíc zelený vnitroblok
a přes koruny stromů parku
Lužánky výhled až na Hády.

Kontakt:

prodej@centralparkbrno.cz
www.centralparkbrno.cz

I

tel.: 724 058 733, 737 986 339

mobil 733 534 055

Dispozice 1+kk až 4+kk

NABÍZÍME K PRODEJI DVĚ
SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ VILY

Rodinné vily v obci Veverské Knínice jsou umístěné na pozemcích
o rozlohách 849 m2 a 921 m2, s dispozicí 6+kk a garáží.
+420 608 818 469

info@ormea.cz

www.vilykninice.cz

www.ormea.cz

BYDLETE U ŘEKY
na dosah od centra

730 166 534
www.rezidencesvratka.cz
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NADČASOVÝ

HAUSBÓT
UŽIJTE SI
PLNOHODNOTNÉ
BYDLENÍ
I REKREACI!

dvě soukromé kajuty

hausbóty k prodeji i k pronájmu
udržitelná česká výroba z poctivých
materiálů a kvalitního dřeva

Vzorový hausbót
DELUXE
již na vodě!

obývací pokoj s kuchyňským koutem
plnohodnotná koupelna
dvě terasy navazující na interiér
pochozí střecha s velkorysou terasou
vstup do vody

soběstačnost, ekologie a respekt
k přírodě
kvalitní izolace pro celoroční
obyvatelnost, podlahové topení
dřevěná nosná konstrukce
dva pontonové moduly
se železobetonovou konstrukcí
stabilita a nepotopitelnost

PRODEJ A VÍCE INFORMACÍ:

výběr z více typových variant
reality@ravantino.cz

+420 777 807 101

www.ravantinoreality.cz
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BYDLENÍ TÁBORSKÁ

Adresa pobočky:
Moravské náměstí 13
Brno - Brno-město

BYTY & WORKOUT & ZAHRADA

PENB

www.sdk-reality.cz

B
11 nových bytových jednotek
byty 1+kk - 3+1 od 30 m2.
Společná prostorná zahrada,
workout hřiště, grilovací místo.
Ke každé jednotce lze dokoupit
parkovací stání.
Lokalita Brno - Židenice
10 minut do centra Brna.

Manželé Knotkovi

majitelé realitní kanceláře

603 513 494

STĚHOVÁNÍ
ZDARMA
Prodejte svou nemovitost s námi!
Prodáme ji rychle a dáme Vám dárek
– STĚHOVÁNÍ ZDARMA

Skvělá občanská vybavenost:
školy, školky, obchody, restaurace,
kavárny, sportovní vyžití.

Volejte:

800 050 243
PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁM
Pro rodinu s dětmi RD Brno-venkov min. 4+kk se zahrádkou
alespoň 200 m2, dojezd max. 45 minut autem do Brna.
Pro klientku s hotovostí do 4 mil. menší byt 1+KK, 1+1
Brno-město, Šlapanice, Slavkov u Brna.
Pro klienta s hotovostí st. pozemek u Brna pro výstavbu RD
o min. rozloze 500 m2.

Ing. Lenka Bednářová

736 473 708

RD 7+1, NOSISLAV, OKR. BRNO-VENKOV

Pro starší manžele chatu, chalupu do 5 mil. v blízkosti lesa
a s dobrou dostupností do Brna.

RD 5+KK, MORAVANSKÉ LÁNY, BRNO – DOLNÍ HERŠPICE

BYT 2+1, ZNOJMO, OKR. ZNOJMO

www.BYTvBRNE.cz
Ing. Lucie Šmiřáková

+420 800 050 243

VÝHRADNÍ PRODEJCE SDK REALITY

info@sdk-reality.cz

Sam. stojící podsklepený RD 7+1 po kom. rek. a nové přístavbě,
okrasná zahrada s jezírkem a podsklep. zahr. domkem, garáž pro
3 auta (i dodávka), terasou se zimní zahradou/wellness, velký
obývací pokoj s krbem, 2 koupelny. CP 600 m2. PENB – G.

800 050 243

12 500 000 Kč

RD – dřevostavba v klidné lokalitě, garáž, parkovací stání, terasa,
zahrada s bazénem a výhledem do přírody. V přízemí velký obývací
pokoj s kuchyňským koutem, krbem (+ podlahové topení), koupelna v přízemí i patře v ložnici. CP 800 m2. PENB – C.

800 050 243

Info v RK

Byt 2+1+ obytná prosklená veranda – celkem 86 m2 ve 3. NP. Byt
po rek. a dům po revitalizaci. Možnost rozšíření o další pokoje do
půdy. Klidná ulice skládající se z rod. domů, společná zahrada,
sklep, prádelna, bezprobl. parkování před domem. PENB – G.

800 050 243

3 900 000 Kč

VILA KŘETÍN

Prodej výjimečné rezidence s vnitřním bazénem, vířivkou, fitness a výtahem.
Vila je vybavena moderními technologiemi i drahými materiály.
Součástí zahrady je altán a koupací jezírko. UP: 779 m².
Plocha pozemku: 4 271 m². PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – ČERNÁ POLE

VILA BRNO – ČERNOPOLNÍ

Prodej jedinečné vily situované v sousedství nejznámější funkcionalistické
stavby – vily Tugendhat. Tato unikátní vila je vhodná jak pro luxusní rodinné
bydlení, vícegenerační bydlení, tak i jako reprezentativní sídlo společnosti.
UP: 597 m². Plocha pozemku: 2 425 m². PENB: G.

Info v RK

BYT BRNO – AZ TOWER

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.

Prodej luxusního bytu 4+kk v 17. NP nejvyšší budovy ČR – AZ Toweru
s jedinečnými výhledy na Brno a Pálavu o výměře 166,42 m². Součástí
prodejní ceny je 5 garážových stání v 1. PP budovy. PENB: G.

17 900 000 Kč + provize RK

Info v RK

POZEMEK HOSTĚNICE

Prodej stavebního pozemku přímo u lesa. Zasíťovaná
parcela nabízí možnost výstavby dvou domů na pozemku.
Stavební povolení platné do října 2022. Projektová
dokumentace k disp. Pl. poz: 2 922 m². PENB: G.

11 900 000 Kč + provize RK

+420 733 525 123

POZEMEK BRNO – LÍŠEŇ

Prodej pozemku v prostředí u lesa se stavebním
povolením a prováděcí dokumentací pro stavbu
samostatně stojícího RD. Možnost okamžité výstavby.
IS na hranici pozemku. Plocha pozemku: 685 m².

9 900 000 Kč + provize RK

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

POZEMEK TĚŠANY

Prodej stavebních parcel určených dle územní studie
k výstavbě rodinných domů a domů se smíšeným
obslužným využitím. Koeficient zastavěnosti je 0,5.
Plocha pozemku: 6 962 m². PENB: G.

10 443 000 Kč + provize RK

www.ambienten.cz

