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LUXUSNÍ NEMOVITOSTI

ZPRAVODAJSTVÍ

NOVOSTAVBY

REZIDENCE KOVÁŘSKÁ

Bydlení 5 min. od centra města
Nové byty 3+kk k okamžitému
nastěhování
Více na str. 31

www.rezidencekovarska.cz
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2022
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VAŠE RYZE ČESKÉ
REALITNÍ CENTRUM
OD ROKU 1994

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

@patreal.cz
VOLEJTE ZDARMA 800 400 237

Prodáváte nemovitost?

Okamžitá záloha na kupní cenu
až 1 mil. Kč a vyklizení
Vašeho bytu zdarma.

VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ
BRNO-ŘEČKOVICE

DŮM

PENB

G

09603

Prodej RD, ul. Hapalova, 2 byt. jednotky (3+kk a 4+kk), vhodné
i jako sídlo firmy, užitná pl. 250 m², CP 519 m², po kompl.
rekon., pozemek příst. zezadu s několika parkov. místy a garáží.

INFO V RK

775 764 765

Jaroslava WISZOVÁ

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

MORAVEC

DŮM

LIPŮVKA

DŮM

PENB

G

09598

Dvoupodl. RD 4+kk, užitná pl. 150 m² + mož. rozš. o dalších
100 m² (předpřip.), CP 391 m², terasa, garáž, bazén, vlastní
studna, stav velmi dobrý, 10 km severně od Brna.

775 764 765

9 500 000 Kč

BRNO-BYSTRC

BYT

HOSTĚRADICE

DŮM

PENB

B

09392

Novostavba nadstand. bungalovu k finálnímu
dokonč., 5+1 s prostorným vstupem, halou, šatnou,
tech. míst. a garáží, oplocený pozemek CP 1 186 m².

775 764 765

INFO V RK

BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

BYT

LETOVICE

DŮM

PENB

G

09614

RD Letovice, mož. tří bytů, zahrada 1 300 m², vjezd, park. místa
před domem i vedle domu a velmi prost. garáž s dílnou
a montážní jámou. Dům je vhodný k bydlení i podnikání.

608 764 166

8 500 000 Kč

ZBÝŠOV

BYT

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

PENB

G

09641

Dům v obci Moravec, okr. Žďár nad Sázavou. Prodej restaurace,
vhodné k podnikání, tak pro úpravu k rekr. bydlení, ZP 156 m².
Velký dvůr cca 200 m² kompl. obehnaný zdí, CP 359 m².

Dita HOLASOVÁ

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

NOVINKA

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

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
---------------------------

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

608 764 166
POZEMEK

4 500 000 Kč

PRAVLOV

PENB

C

09579

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

775 764 765
CHATA

5 490 000 Kč

PENB

B

09645

Byt 2+kk, OV, ulice Svážná - Nový Lískovec, CP 48 m², sklep,
zděné jádro, 8. NP/8, byt. dům po kompletní revitalizaci,
společná lodžie pro 3 byty na patře, orientace na jih.

775 764 765

4 875 000 Kč

PENB

G

09627

DB 2+kk, v obci Zbýšov u Vyškova, CP 65 m2, cihla,
2. NP/4, balkón, sklep, nízké prov. náklady. Převod do OV
v r. 2024. Ihned k nastěhování. Vzdálenost 15 km od Brna.

608 645 164

4 500 000 Kč

KUŘIMSKÁ NOVÁ VES

KRUMVÍŘ
09647

Stavební pozemek, obec Pravlov, 18 minut od Brna, rovinatý,
CP 1 094 m2, uliční šíře 18 - 19,5 metru, voda, elekt. a plyn na
pozemku, kanalizace před pozemkem, klidná boční ulice.

775 764 765
GARÁŽOVÉ STÁNÍ

5 900 000 Kč
BRNO-KRÁLOVO POLE

09624

Chata v krásném prostředí na úpatí lesa v lokalitě
Kutiny, 40 km od Brna. Chata je k demolici, nebo
kompletní rekonstrukci.

608 764 166
KOMERČNÍ

700 000 Kč

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE
S PŘIPRAVENÝM FINANCOVÁNÍM
HLEDAJÍ KE KOUPI:
byty všech velikostí

SLAVONICE

garáže v Brně
PENB

rodinné domy v Brně a okolí do 50 km,
i před rekonstrukcí

B

Novostavba RD 5+kk se zahradou a parkovacím stáním, v klidné části obce Krumvíř, výborná dojezdová
dostupnost, 28 km od Brna. Obytná plocha 102 m², 2x koupelna s WC, podlahové vytápění, venkovní
žaluzie, příprava na klimatizaci. Přímé autobusové spojení s Brnem. K nastěhování 8/2022.

608 589 992

INFO V RK

PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST

stavební pozemky a zahrady do 50 km od Brna
09643

Garážové stání (družst.) 13 m² v 8. NP park. domu,
elekt. a voda, vjezd je umožněn v režimu 24/7
přes ostrahu. Celý objekt je nepřetržitě hlídán.

608 764 166

500 000 Kč

PENB

G

09636

Výrobní areál v obci Slavonice, okr. JH, dvě velké haly s most.
jeřáby, kotelna, kanc. budova, dostatek pros. pro dopr. manipulaci i parkování. Vhodné i pro větší firmu. CP 8 527 m².

608 764 166

15 545 000 Kč

RD a chalupy na jižní Moravě a Vysočině

608 764 164

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU

Jsme vždy
na vaší straně

Adresa pobočky:
Moravské náměstí 13
Brno - Brno-město

Prodej pasivního rodinného domu 6+1
Exkluzivní novostavba pasivního,
polořadového rodinného domu 6+1
s garáží, terasou a zahradou v klidné
ulici souběžné s ulicí Selskou. Krásné,
klidné a zelené okolí ve vyhledávané
oblasti, nábřeží řeky Svitavy, plná
občanská vybavenost. Komfortní dům,
moderní bydlení pro rodinu, nenáročný
na spotřebu. Dostatek prostoru
pro rodinný život, práci z domova,
návštěvy, ale i relaxaci na zahradě,
terase, příp. ve vlastní vířivce, bazénu
či sauně. Nízké měsíční náklady. Vlastní
studna, retenční nádrž na dešťovou
vodu, centrální vysavač, rekuperace,
klimatizace ionizace, solární
fotovoltaický systém s akumulací,
zelená střecha.

www.sdk-reality.cz

Manželé Knotkovi

majitelé realitní kanceláře

PROFESIONÁLNÍ HOME STAGING ZDARMA
PŘED

PRODEJTE
SVOU
NEMOVITOST
S NÁMI!

23 950 000 Kč

Prodáme ji
RYCHLE a díky
home stagingu za více
peněz, než ostatní!

PO

Užitná plocha 245 m²

Plocha pozemku 342 m²

603 513 494

Maloměřice, Brno Jihomoravský kraj

Volejte:

800 050 243

Privátní služby pro naše VIP klienty
Video, 3D prohlídky
Symerský design
Architekt, bytový designer
VIP stěhování

Prestižní formou zatraktivníme nemovitost mezi konkurenční nabídkou.
Video prezentace pro prodej nemovitostí připravujeme s profesionálním
štábem. Moderní technologie 3D prohlídek zájemcům efektivně
a detailně představí nové byty nebo rodinné domy ve výstavbě.
Přenášíme emoce, přibližujeme představy o bydlení a usnadňujeme
klientům rozhodování o investici.

PRODEJ BYTU 1+KK, BRNO-STARÉ BRNO, OKR. BRNO-MĚSTO

RD 5+2 DEBLÍN, OKR. BRNO-VENKOV

RD BŘEŽANY, OKR. ZNOJMO

Zahradní architekt

+420 606 788 799

info@knotek-reality.cz

www.knotek-reality.cz

Byt 1+kk - CP 30 m2 na ul. Anenská ve 2. NP cihl. domu, nové
stoupačky, plastová okna, el. je v mědi, topení lokální el. K bytu
náleží sklepní box 4,9 m2 a dvůr k posezení. Parkování u domu.
PENB – G (nedodán)

800 050 243

3 800 000 Kč

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 studna. CP 420 m2.
PENB – G (nedodán)

800 050 243

Info v RK

Sam. stojící třípatrový RD (každé podlaží sam. vstup). 1. NP: kuchyně, komora,
sprch. kout a WC, ob. pokoj s krbem – vstup do zahrady. 2.NP: ob. pokoj, prádelna, šatna, pokoj, koupelna (bezbar. sprch. kout a WC), kuchyně-vstup na
balkon přes celou šíři domu a příst. z okr. zahrady. 3. NP: 5 pokojů, koupelna
s WC. V zahradě jezírko a kryté posezení. CP 1 088 m2. PENB - G (nedodán)

800 050 243

13 500 000 Kč
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LEGISLATIVA

Bayerova 40 | Brno 602 00

www.brnenskyzvonec.cz

byty-jehnice.cz

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

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

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

FINANČNÍ ÚŘADY ZAČÍNAJÍ ZPRACOVÁVAT ŽÁDOSTI
PŘI
PROVOZU
AIRBNB
o NOVÉ
vrácení PODMÍNKY
uhrazené daně
z nabytí
nemovitosti

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

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ

ÚSPORNÁ

A
B

l NÁKLAD 25 000 kusů

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

TIRÁŽ

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

KDE NÁS NAJDETE

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

NEVYHOVUJÍCÍ

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

RODINNÝ DŮM

PENB

KRATOCHVILKA / Brno - venkov

CHATA SE ZAHRADOU

B

Prodej právě dokončené novostavby samostatně stojícího bungalovu 4+kk, dvougaráž, terasa za domem a velká zahrada. Pěkné místo na okraji obce. Velký rovinatý
pozemek o výměře 1 663 m2 má obdélníkový tvar. Dispozice: obývací pokoj s výstupem na terasu 44 m2, kuch. kout 13 m2, pokoje 16 m2 a 15 m2, 14 m2, chodba 8 m2,
koupelna + WC 7 m2, druhá koupelna se sprch. koutem vč. WC 7 m2, chodba 6 m2, tech. místnost 2 m2, velká garáž 41 m2, terasa 16 m2.

17 825 000 Kč

775 077 502
BYT 2+1

PENB

BRNO - STŘED / ulice Tučkova

Prodej pěkné a udržované rekr. chaty na vl. pozemku v CHKO Bílé Karpaty, nedaleko obce Březová. ZP chaty 53 m2, zahrada 614 m2, CP pozemku je 667 m2.
Malá chatová oblast na klidném místě cca 2 km od obce v blízkosti dvou rybníků a přímo u lesa. 1. NP: garáž 14 m2, sklepní prostory, 2. NP: obývací pokoj 26 m2,
kuchyň 5 m2, lodžie 11 m2, 3.NP: 3x pokoj (8 + 9 + 9 m2), lodžie. Celková UP chaty cca 120 m2.

2 950 000 Kč

775 077 502
CHATA SE ZAHRADOU

NESLOVICE / Brno - venkov

RÁDI SE
POSTARÁME
O PRODEJ
ČI PRONÁJEM VAŠÍ
NEMOVITOSTI.

G

Prodej bytu 2+1, 4.NP/6 s novým výtahem, CP bytu je 76 m2 vč. balkónu 4 m2 a velké komory + zděný sklep 6 m2 v 1. podzemním podlaží, kde se nachází i první
nástupní plošina výtahu. Dispozice: pokoje 23 m2, 22 m2, kuchyň 13 m2, spíž 1 m2, chodba/předsíň 5 m2, komora 3 m2, koupelna vč. WC 5 m2. Byt je v dobře udržovaném
stavu, má nová dřevěná eurookna a je ihned obyvatelný. Dům po rekonstrukci, vnitroblok s parkovou úpravou a dětským hřištěm. Orientace bytu jihozápad.

7 690 000 Kč

775 077 502
BYT 2+KK

PENB

BŘEZOVÁ / okres Uherské Hradiště

BYT 3+1

BRNO - ŠTÝŘICE / ulice Vídeňská

G

PENB

Převod DB 2+kk (1+1). Nedaleko centra města. CP 51 m2 (45 m2 byt + 6 m2 sklep). Byt se nachází v přízemí cihl.
domu a je orientovaný do klidného uzavřeného vnitrobloku. Pokoje 19 m2, 12 m2, předsíň 8 m2, koupelna 6 m2,
sklep 6 m2.

775 077 502

4 590 000 Kč

BRNO - BOHUNICE / ulice Spodní

B

775 077 502
RODINNÝ DŮM

PENB

Prodej bytu 3+1, CP 66 m2 + 5 m2 zaskl. lodžie, 9. NP/12,
panel. dům, 2x výtah. Kuchyň 10 m2, pokoje 20 + 12
+ 8 m2, koupelna 4 m2, WC, předsíň 8 m2.

775 077 502

Prodej chaty se zahradou v malé zahrádkářské
kolonii, cca 15-20 min. autem z Brna. ZP chaty 33 m2,
zahrada 748 m2, CP pozemku 781 m2. Cena k jednání!

6 450 000 Kč

1 995 000 Kč
ZLATÉ HORY / okres Jeseník

G

Prodej RD 9+2, garáž, dílna, ul. Lázeňská, pěkné místo,
třípodlažní sam. stojící RD z r. 1995, fasáda a eurookna
z r. 2015, CP pozemku 1050 m2, ZP 190 m2. K jednání!

775 077 502

7 990 000 Kč

PRODÁVAJÍCÍM
A PRONAJÍMATELŮM
POSKYTUJEME
NAŠE SLUŽBY
ZDARMA!
WWW.REALMIX.CZ

9
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realitnimedia.cz
www.realitymorava.cz

REALITNÍ KANCELÁŘE

11

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

mpesak@rkagil.cz | www.rkagil.cz

RD 5+KK
RD 2+KK

NOVOSEDLY

BYT 3+1
RD

ŠLAPANICE / Dlouhá

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

G

BYT 2+KK

PRACE / Na návsi

G

PENB

PENB

G

3 100 000 Kč

G

PENB

KOMERČNÍ POZEMEK
BYT 5+KK

PENB

3 980 000 Kč

736 646 769

ŠLAPANICE / Hřbitovní

PRONÁJEM BYTU 1+1
BYT 2+KK

BRNO / Nové Sady

G

PENB

ŠLAPANICE / Čechova

D

PENB

G

C

736 646 769

2 400 000 Kč

CENA V RK

4 200
736
646Kč/m
769

2

BYT 3+KK

BYT 3+KK

BRNO – BYSTRC

PENB

769
11 736
500646
Kč/měsíc

G

Nabídněte nám svoji nemovitost, my vám zdarma poskytneme

Samozřejmostí je:

Uděláme maximum,
abyste se stali naším dalším
spokojeným klientem...
Vítězslav Syrový

makléř – specialista Brno-venkov

tel.: 736 646 769

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
BYT 3+1

PENB

736 646 769

915900
000Kč/měsíc
Kč/měsíc

VLASTNÍTE POZEMEK, ZAHRADU, CHATU, BYT, HOSPODÁŘSKÉ STAVENÍ, POLE ČI RODINNÝ DŮM?

místní ocenění a zaměření objektu
charakteristiku nemovitosti s podrobným popisem
a digitálním zpracováním
zpracování karty pro nabídkový katalog
zadání nemovitosti do specializovaného realitního softwaru

B

3 490 000 Kč

BRNO – BYSTRC

C

PENB

CP 35 m2 + balkon 9 m2, 1. p./3 p., ul. Masarykova. Plast. okna,
zděné jádro, vana, umyvadlo, otopný žebřík, bojler. V koup.
dlažba, obklady. V kuch. PVC. Sklep, kočárkárna. Volný ihned.

Info v RK

608 254 060
ZAHRADA

C

CP 75 m2 + balkon + terasa, garáž. 4.p/ 4 p s výtahem. Ul. Hvozdecká.
KL vč. spotřebičů. Koup. s vanou, sprch. koutem, dvojumyvadlem,
WC, bidet. Klimatizace. Komora, šatna. Nádherný výhled.

608 254 060
CHALUPA

BRNO – PISÁRKY

Info v RK

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH

ŠLAPANICE / Masarykovo nám.

S PRÁVNÝ ČAS N A PR ODE J

osobní přístup
ke každému klientovi
kvalitní profesionální zázemí
v kancelářích v centru Brna,
včetně parkování
pomoc při posouzení
ceny nemovitosti
kompletní právní servis zdarma

KORYČANY, OKRES KROMĚŘÍŽ

ŠLAPANICE / Brněnská

VÝJIMEČNÁ NABÍDKA: Prodej započaté výstavby 1 až 2 bytoPronájem vkusně a s citem zařízené novostavby bytu 2+kk. Byt
Nabízíme pronájem vkusně a moderně zařízeného a velice
INVESTICE. Prodej oploc. komerčního pozemku v průmyslové a komerční zóně u cihelny Wienerberger.
Pronájem nezařízeného, část. a vkusně zrekonstr. bytu 1+1 s balkonem a sklepem. Byt se nachází
vých jednotek v OV ve 4.NP, mezonetový byt o CP 170 m2
se nachází v 1. patře z 1.patrového domu. CP 50 m2. Výhodou je
prostorného cihlového bytu 3+kk s šatnou a 2 balkony.
Jedná se o rovinatý
poz. o výměře 22397 m2 s uliční šíří
v 1. patře ze 4patrového domu s výtahem. CP 32 m2 + balkon 2,60 m2
+ sklep 2 m2. Byt je VOLNÝ.
2
2 cca 37 m a délkou cca 64–70 m. IS: u pozemku.
Patro 2./3 bez výtahu. CP 104 m2 + 2 balkony.
+ terasa 66 m a v 5.NP o CP 30 m + balkón 4,5 m , sklep.
vl. plynový kotel s ohřevem vody a sklep.

736
646769
769
736 646

BYT 1+1

VRANOVICE / Náves

Prodej velmi pěkného a prostorného RD 5+kk s 2x garáží. Vjezd až na pozemek, okrasná zahrada
Prodej cihlového, velice prostor., světlého bytu 3+1 v OV s šatnou, balkónem a sklepem. CP 78 m2 +
DŮM
ZA CENU
BYTU.
Nabízíme
prodejdomek
řadového,
udržovaného
Prodej zrekonstruovaného
RD a za ním
navazujícího
Prodej
bezbariérové
bytové jednotky
v OV,
2+kk
s bazénem
a prost.
pergola
a zahradní
na nářadí.
Dům je mož. přebudovat
na 2 byt. jednotky.
balkón
cca 4 m2 +velkého
sklep cca 2 m2. Patro
3./4cihlové,
bez výtahu.
Velkou výhodou
jsou sam.
vstupy
dose
pokojů.
RD 2+kk s dvorkem. CP 115 m2, ZP 90 m2, dvorek 25 m2.
komerčního objektu s vjezdem. CP 404 m2, ZP domem 57 m2,
zahrádkou a vlastním plynovým kotlem. Užitná plocha 41 m2
2
2
.
IS:
veškeré.
+
zahrádka
15
m
.
Byt
je
ihned
VOLNÝ.
IS: veškeré.
Dům
je
ihned
VOLNÝ.
kom.
objekt
232
m
736 646 769
7 500 000 Kč
736 646 769
6 650 000 Kč

736 646 769

BRNO – ŽEBĚTÍN

ŘEČKOVICE / Medlánecká

PENB

PENB
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C

CP 76 m2, lodžie, sklep. Ul. Filipova, 3.p./4 p. Zděné jádro
s vanou a umyvadlem. Nová kuch. linka vč. spotřebičů.
Plovoucí podlahy a dlažba. Dům po revitalizaci. Blízko přírody.

608 254 060

6 900 000 Kč

Pozemky o celkové ploše 233 m2. Elektř., obecní vodovod, jímka.
Příjezd z asfalt. komunikace. Blízko přírody a MHD, služby,
obchody. Vhodné k rekreaci i investici, mož. stavby mobilheimu.

608 254 060
ZAHRADA S CHATOU

1 000 000 Kč

Krásná chalupa s původními kachlovými kamny. Komplet vybavená
k bydlení i pronájmu. ZP 121 m2. CP 5 759 m2 – louky, studánka, stromy.
Ideální na letní i zimní rekreaci. Blízko Harrachov, Polsko, Německo.

608 254 060

Info v RK

POPŮVKY U BRNA

Pro více našich klientů
hledáme byty 1+kk - 3+kk
k pronájmu a 4+kk/4+1 k prodeji,
rodinný dům k prodeji v Brně a okolí.
Děkujeme za nabídky.
Připravujeme prodej bytu 3+1
v Bohunicích.

Zahrada s vinohradem 835 m2. Chata zast. pl. 41 m2. V přízemí dílna, nářaďovna, sklep, koupelna se sprch. koutem, WC, umyvadlem.
V patře obývací pokoj s balkonem, sam. WC, kuchyňka, předsíň. V podkroví 2 pokoje s postelemi. Ovocné stromy, posezení, přístřešek na auto.
Chata se nabízí vč. vybavení. Zahrada je oplocená s vjezdem. Studna s pitnou vodou, el. 230/400 V, TP-kamna. Vhodné na rekreaci i bydlení.

608 254 060

Rodinná realitní kancelář s tradicí od r. 2005.
Díky znalosti lokality, vlastní databázi poptávajících
a kvalitní propagaci prodáváme a pronajímáme
za nejvyšší možnou tržní cenu.
Pro klienty nabízíme kompletní servis v oblasti realit,
investování a financování nemovitostí.

5 300 000 Kč
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SOUSTŘEĎTE SE V KLIDU
NA SVŮJ BYZNYS
A MARKETING NECHTE NA NÁS
Copywriting

Online marketing

Graﬁcké práce

Obsahová strategie

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

4+KK RD NOVOSTAVBA

SYROVICE

K prodeji nabízíme

VELKÝ SVĚTLÝ BYT
3+1 V OSOBNÍM
VLASTNICTVÍ
PENB

B

51587

Podlahová pl. 175 m2, zahrada 243 m2, dvougaráž, podlahy, sanita atd. v ceně, dokončení 7/2022.

12 200 000 Kč vč. DPH i provize RK

603 575 319
2+1, BYT, OV

BRNO - PONAVA / ul. Botanická

o rozloze 129 m2 na ulici
Výstavní. Byt se nachází
ve 2. p./4, má 2x balkón,
komoru, spíž.
Byt i dům jsou po celkové
rekonstrukci.
PENB

www.chytramedia.cz

E

603 575 319

11 650 000 Kč
PENB

vč. provize RK

G

51792

Světlý byt, 47 m², 3. NP, sklep, balkón, cihlový dům po celkové rekonstrukci, nová plastová okna, klidná oblast.

51835

5 500 000 Kč + provize RK

737 908 347

REZIDENCE PASOHLÁVKY
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

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

Ceny od 14 900 000 Kč

Více na www.rezidencepasohlavky.cz

13
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AC Real, s.r.o.
Dělnická 397/39, 624 00 Brno
tel.: +420 731 516 417
acreal@acreal.cz | www.acreal.cz
BYTY
BRNO - CHRLICE

3 890 000 Kč

RODINNÉ DOMY
SYROVICE

15

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

www.foreigners.cz

www.majitelum.cz

@ForeignersMajitelum

@Foreigners.cz

info v RK

MEET OUR TEAM
p ozn ejt e n á š t ý m

Z pozice výkonného ředitele Adam Lasota dlouhodobě monitoruje český realitní trh. Díky jeho drivu, talentu
a vedení zaměstnanci Foreigners poskytují cizincům i Čechům kvalitní realitní služby. Položili jsme mu pár otázek.
JAK SE POSTUPEM ČASU VYVÍJELA TVOJE POZICE VE FOREIGNERS?
Asi nejvýznamnější změnou bylo spojení pražské a brněnské pobočky, které nyní obě řídím já. Kancelář
mám v Brně, tudíž s pražským týmem nejsem v každodenním kontaktu. Je tedy potřeba více pracovat se
statistikami a dalšími daty.
JAKÉ VNÍMÁŠ ROZDÍLY MEZI PRAHOU A BRNEM Z HLEDISKA REALITNÍHO TRHU?
V Praze jde vše daleko rychleji než v Brně. Často se nám stává, že než se klient stihne rozhoupat, jeho
vybraná nemovitost je už rezervovaná. V mnoha ohledech se Brno už bohužel začíná Praze přibližovat.
Nabídka je nízká, což způsobuje zdražování. S tím souvisí i to, že teď více vnímáme odliv lidí mimo město.
JAK ZAMÍCHÁ KARTAMI NA REALITNÍM TRHU (NEJEN) V BRNĚ VYSOKÁ INFLACE A VÁLKA NA UKRAJINĚ?
Zdražování energií způsobuje růst nájmů. Dalším faktorem je zvýšená cena stavebních materiálů. Válka na
Ukrajině s sebou přináší vlnu nových obyvatel, kteří také potřebují někde bydlet. Poptávka roste na úkor
nabídky a ceny jdou nahoru.
JAK BYS Z HLEDISKA OBRATU SROVNAL SITUACI VE FOREIGNERS PŘED PANDEMIÍ, BĚHEM PANDEMIE A NYNÍ?
V realitní sekci byl obratově rok 2020 oproti tomu předchozímu roku -35 %. Rok 2021 to bylo +25 % ve
srovnání s rokem 2020. K dubnu 2022 jsme zatím na +110 % ve srovnání s rokem 2021. Zhruba ve stejných
procentech se proměňovalo i množství poptávek po nemovitostech. Roční průměrná výše nájmů pozvolna
rostla bez ohledu na pandemii.

ADAM L ASOTA
E xecu t i ve Di rect o r

PENB

A

PENB

Prodej nadstandardního ateliéru o dispozici 1+kk ve 4. NP v novostavbě
se soukromým bazénem se slanou vodou. Rezidence v atraktivní lokalitě nabízí
dohromady 9 jednotek. Parkování na venkovních stáních nebo v garáži.
www.chrliceplace.cz

731 516 417

APARTMÁNY
VRCHLABÍ

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

acreal@acreal.cz

info v RK

Adam pracuje ve Foreigners
už téměř čtyři roky. Na starosti má
brněnskou i pražskou pobočku.

C

731 516 417

BYTY
BRNO - ŽIDENICE

acreal@acreal.cz

PRODEJ RODINNÉHO DOMU, JINAČOVICE

PRODEJ 2 RD, OKRES ZNOJMO

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

+420 533 533 787

5 990 000 Kč

PRONÁJEM BYTU 2+KK, TRNITÁ, BRNO

PENB

B

PENB

Báječná dovolená po celý rok. Apartmány Vrchlabí jsou skvělou investicí.
Pořiďte si vlastní apartmán, který můžete v době vaší nepřítomnosti výhodně
pronajímat buď sami, nebo s naší pomocí. Kontaktujte nás, dáme vám nejlepší
možnou nabídku. www.vrchlabi-apartmany.cz

731 516 417

acreal@acreal.cz

COLIVINGOVÁ REZIDENCE DOMEQ 2 & 3

C

B

acreal@acreal.cz

+420 533 533 787

G

PENB

Prodej dvou rodinných domů v Trstěnicích u Moravského Krumlova.
Dům o disp. 4+1 má 317 m². Druhý dům je vhodný k celk. rekonstr.
Pozemek má vel. 3026 m². Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

8 800 000 Kč

PRONÁJEM BYTU 2+KK, STARÉ BRNO

PENB

Ul. Cyrilská. Nový mezonet. loftový byt o vel. 58 m², moderní a pohodlné
bydlení postav. s důrazem na detail, vedle Impact Hubu a pár minut od
centra města. Byt je kompl. zař. Kontakt: brno@foreigners.cz

Nabízíme exkluzivně k prodeji 2 poslední ateliéry v nově zrekonstruovaném
cihlovém domě na ulici Šámalova.Nejen v letních měsících jistě oceníte
prostornou terasu o rozloze 52 m2. Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat. www.bytyzidenice.cz

731 516 417

JAK BYS SVOJI PRÁCI POPSAL V PÁR SLOVECH?
Dynamická výzva.

info v RK

PENB

PENB

CO TĚ NA PRÁCI NEJVÍC BAVÍ?
Nejvíce mě naplňuje práce s lidmi. Z pozice ředitele mám takové motto, které jsem zastával i v předchozím
zaměstnání, a snad to tak bude napořád. Říkám, že „pomáhám lidem, aby lépe pomáhali lidem.“

17 000 Kč/měsíc

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+KK, ŠTÝŘICE, BRNO

G

PENB

Ul. Křídlovická. Moderní kompletně zařízený byt s balkonem
v centru Brna. Plocha bytu je 39,7 m² plus lodžie 8,4 m².
Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

B

17 500 Kč/měsíc

G

Ul. Kamenná. Zcela nový byt 35 m² se vstupem z klidné zahrady,
terasa 7 m², možno využít i pro grilování. Byt je zař. moderním
nábytkem. Max. pro 2 osoby. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

NEMOVITOSTI NÁM NEJSOU CIZÍ

14 500 Kč/měsíc
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JAK PŘEDEJÍT NEPŘÍJEMNÉMU
PŘEKVAPENÍ PŘI NÁVRATU Z DOVOLENÉ?
ků ze schránky mohou na chvíli otevřít okna nebo pověsit
na zahradu prádlo. Zkrátka, ukázat nějaký pohyb v domě,
který zloděje může odradit. Zloděje také může zmást časový spínač, který v domě občas rozsvítí světlo nebo večer
zapne televizi. A pozor, na svoji nepřítomnost neupozorňujte ani v online světě. Dnes je celkem běžné, že si zloději
tipují své oběti na sociálních sítích. Není tedy dobré hned
všude psát, že se chystáte pryč. „A totéž nezapomeňte říct
i vašim dětem,“ dodává Olga Jarošová.

JAK PŘEDEJÍT NEPŘÍJEMNÉMU PŘEKVAPENÍ PŘI
NÁVRATU Z DOVOLENÉ?
Během prázdnin a dovolených jsou opuštěné domy a byty
velkým lákadlem pro zloděje.
„S tímto tématem mám bohužel i vlastní zkušenost,“ říká
Olga Jarošová, jednatelka brněnské realitní kanceláře
REALITY MUZEJKA s.r.o.
„Chodila jsem zalévat květiny příbuzným, kteří byli na dovolené, a při jedné z návštěv jsem v domě přistihla zloděje.
Měla jsem velké štěstí, že zloděj utekl a nic se mi nestalo. Příjemná zkušenost to ale nebyla a mrazí mě z ní ještě
dnes.“
OD POLICISTŮ PAK DOSTALA NĚKOLIK TIPŮ, JAK
PODOBNÝM SITUACÍM PŘEDEJÍT:
1. Všímaví sousedé – říká se, že nejlepší alarm je zvědavá sousedka. Ale vážně, máte-li se sousedy dobré vztahy, požádejte je, aby si po dobu vaší nepřítomnosti všímali
podezřelých zvuků, pohybu osob okolo domu nebo třeba
světla v nočních hodinách. Ale pozor, určitě není dobré, aby
si hráli na detektivy. Pokud budou mít nějaké podezření,
všimnou si třeba pootevřených dveří nebo rozbitého okna,
ať ihned zavolají linku 158 a v žádném případě do domu či
bytu sami nevstupují. „Mně za to tenkrát policisté pěkně
vynadali,“ usmívá se Olga Jarošová.
2. Zbytečně na svou nepřítomnost neupozorňujte
– sousedy nebo příbuzné požádejte, aby vám pravidelně vybírali schránku, protože přeplněná schránka může
snadno upoutat pozornost. Taky není dobré, aby dům
vypadal opuštěně hned na první pohled. Stažené žaluzie
nebo poklizený zahradní nábytek – to vše značí, že majitelé jsou na cestách. Požádejte sousedy nebo příbuzné, aby
se u vás zastavili, a kromě zalévání kytek a vybírání letá-
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3. Myslete na bezpečnost dopředu – samozřejmostí by
měla být instalace kvalitních bezpečnostních zámků nebo
elektronického zabezpečovacího systému. Určité stupně zabezpečení jsou požadovány i pojišťovnami, proto je
dobré si požadavky ověřit, abyste nebyli nepříjemně překvapeni, když vám pojišťovna nevyplatí celou pojistnou
částku. Tu byste také měli s vaším poradcem pravidelně
aktualizovat, aby pojistná částka nebyla zbytečně nízká.
Před odjezdem odneste do banky veškerou hotovost, stejně tak můžete do bezpečnostní schránky v bance uložit
šperky, klíče od auta, které vám stojí v garáži, nebo důležité dokumenty, především přístupové údaje k bankovním
účtům, PIN ke kartám nebo osobní doklady, které by zloději mohli zneužít.
Pokud už se ale stane, a při návratu domů vás čeká nepříjemné překvapení, rozhodně platí, že máte ihned zavolat
na linku 158 a vyčkat na příjezd policistů. Kromě toho, že
se můžete uvnitř potkat se zlodějem, vstupem dovnitř také zničíte pro policisty cenné stopy
a důkazy. Ničeho se tedy
nedotýkejte a s ničím nehýbejte.

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

JEDOVNICE

C

4 386 000 Kč
včetně provize

604 232 218

Prodej nového, moderně a nadstandardně vybaveného bytu 2+kk s balkonem. I když je malometrážní, je skvěle
dispozičně vyřešený. K bytu náleží velký zděný sklep a v ceně je i parkovací místo. Dům má výtah.

BYT

MODŘICE

D

6 830 000 Kč
včetně provize

604 232 218

Prodej cihlového bytu 3+1 s lodžií na ul.Poděbradova. Ve velmi slušném, průběžně udržovaném stavu. Vytápění bytu
a ohřev vody vlastním plynovým kotlem. K bytu náleží velký sklep. Klidné místo uprostřed zeleně.

BYT

BRNO-ČERNÁ POLE

„Přeji vám krásnou
dovolenou a šťastný
návrat bez
nepříjemných
překvapení,“
uzavírá téma
Olga Jarošová.

C

15 000 Kč
+ energie

604 232 218

Pronájem cihlového bytu 2+kk s balkonem a komorou na ul. Merhautova. Byt po rekonstrukci je zařízený pouze
vestavěnou skříní a kuchyňskou linkou se spotřebiči. 4. patro bez výtahu. Volné od 1. 8. 2022.
w w w. r e a l i t y m u z e j k a . c z

ZPRAVODAJSTVÍ
PŘI PROVOZU AIRBNB JE TŘEBA DODRŽOVAT
VÍCE PODMÍNEK, NEŽ DŘÍVE
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Je pochopitelné, že Airbnb začal časem vadit klasickým
ubytovatelům, jako jsou hoteliéři, majitelé penzionů či
apartmánů, kteří pociťovali rostoucí konkurenci. A určitě
právem. Všichni podnikatelé v jakémkoli oboru totiž musí
splňovat zákonem dané podmínky, které poskytovatelé
Airbnb zatím zdařile obcházeli. To již v budoucnu nebude
možné.
KTERÉ PŘEDPISY BY MĚL
UBYTOVATEL SPLŇOVAT
Jednak je nutné, aby se zaregistroval na živnostenském
úřadě jako poskytovatel ubytovacích služeb s živností volnou. To znamená, že nemusí splňovat žádné kvalifikační
požadavky. To, že je ubytování Airbnb živností, konstatoval
soud již v roce 2017 s tím, že při tomto ubytování jsou hostům poskytovány i další služby, jako je úklid bytu, poskytování lůžkovin, doplňování toaletních potřeb nebo i stravování. Nejde tedy čistě o nájem, ale o ubytovací služby.
Příjmy získané z této činnosti je také třeba danit podle § 7
zákona o daních z příjmů. V případě dosažení stanoveného obratu se musí ubytovatel navíc registrovat k DPH. Byt,
který je poskytován turistům pro ubytování, by měl být
označen jako provozovna. Ubytovatel (podnikatel) by měl
také odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění a vést
účetnictví či daňovou evidenci.
Dále je třeba, aby vedl evidenci hostů a podle ní platil obci
poplatky z pobytu. Pokud ubytovává cizí státní příslušníky, je třeba zaregistrovat se na cizinecké policii a průběžně
hlásit jejich ubytování.

Turismus se pomalu vrací do předcovidové doby, a tak majitelé investičních bytů netrpělivě
očekávají zájemce o krátkodobý pronájem. Jenže v minulých dvou letech se leccos změnilo
a města a obce mají snahu ubytování tohoto typu regulovat stále více.
PŮVODNÍ MYŠLENKA AIRBNB
MĚLA DALEKO K PODNIKÁNÍ
Zkratka, která se stala populárním názvem pro miliony cestovatelů, znamenala v době svého vzniku v roce
2008 „airbed and breakfast“, v překladu „nafukovací
matrace a snídaně“. Byla to vlastně studentská výpomoc. Chcete cestovat a vidět svět, a přitom studujete,
takže máte nedostatek peněz? Vyspěte se u studenta
na druhém konci světa. Původní myšlenka tedy byla

prostřednictvím webových stránek najít levné přespání
na pár nocí na cestách. A jednou totéž poskytnout někomu
jinému ve svém bytě.
Jenže zájem o ubytování tohoto typu brzy přesáhl původní myšlenku a vznikl z něj v podstatě běžný ubytovací portál s pevně stanovenými sazbami, provizemi provozovatelů a podobně. A tak se nejen ve světě, ale i v Česku začala
tvořit rychle rostoucí platforma nového systému ubytovacích služeb.

DALŠÍ PŘEKÁŽKA – REKOLAUDACE
V srpnu 2021 potvrdil stavební odbor Magistrátu hl. m.
Prahy názor stavebního úřadu Prahy 1, že trvalé bydlení
a poskytování krátkodobých ubytovacích služeb je rozdíl.
Pokud se tedy majitel bytu zapojí do systému Airbnb, měl
by prostor rekolaudovat na ubytovací zařízení. Stavební
zákon totiž výslovně vylučuje souběh užívání nemovitosti
k bydlení a krátkodobému ubytování.
Pokud se tak nestane, může stavební úřad udělit pokutu
až do výše 500 000 Kč za užívání stavby za jiným účelem, než je určeno kolaudací. Konkrétně v Praze byla zatím
udělena jedna pokuta ve výši 20 000 korun, ale vzhledem
k judikatuře bude zřejmě kontrol ze strany stavebního úřadu, a tím pádem i pokut, přibývat.
JE BYT V DOMĚ SE SPRÁVOU SVJ?
HROZÍ DALŠÍ OMEZENÍ
Městský soud v Praze vydal již v roce 2019 rozhodnutí,
že společenství vlastníků jednotek je oprávněno zahrnout
do svých stanov zákaz krátkodobých pronájmů v domě,
a to pod pohrůžkou udělení pokuty. Ovšem toto soudní
rozhodnutí bylo následně vyšší instancí zrušeno. Radní se
však nevzdali, a tak v dubnu 2022 rada hl. m. Prahy schválila návrh na změnu občanského zákoníku, který se týká
posílení pravomocí vlastníků bytů a společenství vlastníků
jednotek (SVJ).
Návrh byl již zaslán ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi s žádostí o zapracování do zákona upravujícího pravidla pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb
v bytech, který připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR. Cílem je umožnit, aby SVJ mohla ve stanovách určit
přiměřená omezení a podmínky užívání bytu a společných prostor z důvodu zajištění obvyklého klidu a pořádku v domě. Právě klid a pořádek je totiž to, co v systému
Airbnb trápí obyvatele domů nejvíce. Majitel v bytě nebydlí,
během několika dní či týdnů se v jeho bytě vystřídají desítky hostů, kteří často nedodržují pravidla nočního klidu,
dělají nepořádek a hluk, který ruší ostatní nájemníky a majitele. Nemluvě o zvýšených nárocích na úklid a energie
ve společných prostorách, které jsou většinou jednotlivými vlastníky hrazeny podle počtu osob v bytě. Pokud se
tato úprava do zákona prosadí, budou muset majitelé investičních bytů počítat s tím, že provoz ubytovacích služeb
v bytě bude podléhat většímu množství právních předpisů
i pravidel jednotlivých SVJ.
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JAK SE VYVAROVAT CHYB PŘI PŘEVODU
ENERGIE NA JINOU OSOBU

Zálohy je však třeba platit stále. I když přecházíte k novému distributorovi v polovině měsíce, a tak zaplatíte oběma. Distributoři však zálohy vyúčtují ke dni, kdy skončilo
poskytování služeb, a přeplatek vrátí, takže majitel o své
peníze nepřijde.

Při prodeji či koupi nemovitosti, nebo při
pronájmu je běžnou součástí převod všech
energií na nového vlastníka, event. nájemce.
Může se však stát, že přes veškerou snahu
k převodu energií nedojde, nebo nastane
chyba v komunikaci, jejímž následkem bude
další zatížení platbami, které příslušejí druhé
smluvní straně. Přinášíme několik pravidel,
jak postupovat, aby převod proběhl úspěšně
a bez problémů.

Může se stát, že nemovitost nebyla delší dobu obývaná,
a prodávající zrušil odběr elektřiny a plynu již před časem.
Důsledkem toho je, že distributor odmontuje elektroměr
nebo plynoměr. Pokud je ale elektroměr odmontovaný
déle než 14 dní, je třeba před jeho opětovnou montáží mít
zpracovanou novou revizní zprávu elektroinstalace. Kupující pak může být nemile překvapen, že musí tuto proceduru absolvovat, a také za ni nemálo zaplatit. Revizní zpráva
rodinného domku může stát 2 000 i více korun.

PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE ZAPSANÉ
STAVY ELEKTROMĚRU A PLYNOMĚRU
Při předání nemovitosti se doporučuje zhotovit předávací
protokol a do něj pečlivě zaznamenat stavy na elektroměru a plynoměru. Je třeba také ověřit správnost čísla elektroměru a plynoměru uvedeného ve smlouvě s distributorem. Ideální je podívat se například na poslední fakturu,
na níž jsou čísla přístrojů uvedena, a navíc si stavy ještě
vyfotit na mobilní telefon.
DOMLUVTE SE NA TERMÍNU ÚHRADY ZÁLOH
Někdy prodávající okamžitě po podpisu kupní smlouvy
zruší platby záloh, avšak stále má s distributorem smlouvu

V blízkosti centra města se při ulici Křenová nachází
výrobní areál Šmeralovy závody Brno. Tato lokalita je vzhledem ke své atraktivní poloze v návrhu nového územního plánu určena na přestavbu.
Vzniknout by zde měla smíšená obytná zástavba
s občanskou vybaveností. Městští radní na jednání 1. června schválili memorandum o spolupráci při
přestavbě mezi městem a vlastníky areálu. Město
se v něm zavázalo, že dojde k úpravě ulic a prostorového uspořádání areálu, zůstane zde také plocha
pro novou základní a mateřskou školu a vyhrazené
plochy pro sběrnou komunikaci a tramvaj. Uprostřed
nové čtvrti pak vznikne centrální veřejné prostranství.
Brněnští radní se seznámili s výsledky urbanisticko-krajinářské projektové soutěže, kterou organizovala Kancelář architekta města Brna. Cílem
bylo ukázat možné proměny Černovické pískovny,
která by se mohla proměnit v unikátní park. Porota
jako nejlepší ohodnotila tým krajinářského architekta
Radka Prokeše, který v návrhu originálně spojil přírodní charakteristiky místa a fenomén krajiny ovlivněné těžbou, ale přidal i další prvky, jako komunitní
zahrádkářské centrum, neformální dětská hřiště,
různé vyhlídky, pozorovatelny nebo kukátka.

KOUPĚ NEMOVITOSTI A PŘEVOD ELEKTŘINY

Horší variantou je, když je nemovitost starší a revizní technik označí elektroinstalaci za nevyhovující současným
normám. Pak je třeba před novým připojením provést nákladnou rekonstrukci. A i když kupující může požadovat
od prodávajícího slevu, protože nevyhovující elektroinstalace může být skrytou vadou, situaci nezvrátí a nebude
moci nemovitost užívat v tak brzké době, jak třeba plánoval.

LETEM SVĚTEM REALIT

o odběru. Později mu za tuto dobu mohou přicházet upomínky, které když neuhradí, povedou až k jeho záznamu
do registru dlužníků. Je proto třeba si v rámci kupní smlouvy jasně dohodnout, do kdy bude prodávající zálohy platit.
Nejlepší je, když po předání nemovitosti kupujícímu prodávající odhlásí odběr a poté zastaví platby záloh. Na těchto
platbách se nic neušetří. Distributor vyúčtuje vše k datu
odhlášení odběru a přeplatek vrátí.
CHCETE ZMĚNIT DISTRIBUTORA?
NEJPRVE PŘIHLASTE ODBĚR U STÁVAJÍCÍHO
Pokud chce kupující využít služby jiného distributora, než
měl prodávající, může o to požádat. Musí však počítat s tím,
že převod odběrného místa k jinému distributorovi trvá
i několik měsíců. Proto je jednodušší nejprve přihlásit odběr
u stávajícího distributora a poté si zajistit převod k jinému
distributorovi.

PŘEVOD ENERGIÍ U NÁJEMCE
Pokud jde o dlouhodobý pronájem, je běžné, že se energie převádějí na nájemce a ten je platí sám. Před podpisem nájemní smlouvy by si však pronajímatel měl prověřit
platební morálku nájemce v registrech dlužníků, aby si byl
jist, že nepronajímá svůj byt neplatiči. Druhou možností je
energie nepřevádět s tím, že je pronajímatel přeúčtovává
nájemci. To se vyplatí zvláště v případě krátkodobých nájmů, na několik měsíců či rok. Někdy lze narazit na neseriózního nájemce, který se po ukončení nájmu, nebo
i v jeho průběhu, odstěhuje a energie nebudou převedeny
zpět na pronajímatele.
Pokud prodávající a kupující, či pronajímatel, využijí služeb
realitního makléře, měl by je ten před podobnými problémy ochránit. Převody energií patří do služeb, které realitní
kanceláře mohou zajistit v rámci uzavření kupní smlouvy či
smlouvy o pronájmu

Prestižní oborová soutěž Dřevěná stavba roku
2022 * má své vítěze. Oceněno bylo celkem devět
soutěžních děl v šesti soutěžních kategoriích. Nejvíce cen získal projekt obnovy důležitého symbolu
Beskyd, Libušín, kterou zničil pustošivý noční požár
v březnu 2014. Výjimečná rekonstrukce s moderními atributy, ale pečlivou řemeslnou rukodělnou prací, vrátila budovu do staronové podoby odpovídající
vzhledu před rokem 1925.

* Obnova objektu Libušín
(vítěz odborné poroty a zároveň vítěz veřejného hlasování v kategorii
Dřevěné interiéry – realizace) zdroj: stavba.tzb-info.cz

NOVOSTAVBY
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN ODBRZDÍ VÝSTAVBU
V BRNĚ, SHODLI SE EXPERTI
Diskuzi o konceptu města krátkých vzdáleností v kontextu nového územního
plánu pro Brno uspořádala ve čtvrtek 12. května Asociace brněnských architektů
a stavitelů (ABRAST). Odborníci na urbanismus, architekturu, development,
životní prostředí či památkovou péči se na místě shodli, že je potřeba podporovat
zahušťování zástavby ve městě. Připravovaný územní plán města Brna, který míří
do zastupitelstva, je podle nich pozitivním krokem.
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„Počet obyvatel Brna se za posledních 10 let snížil, naopak
počet obyvatel Brna-venkov o 10 % narostl. Podle průzkumů by ale většina z těchto 10 % upřednostnila život přímo
v Brně. Brání jim v tom však nedostupnost bydlení, která pramení především z nedostatku míst, kde by se dalo
stavět. Nový územní plán by měl situaci výrazně zlepšit,”
vysvětluje František Šudřich, výkonný ředitel společnosti
Impera Styl, co motivovalo ABRAST uspořádat debatu právě na téma konceptu města krátkých vzdáleností.

Připravovaný projekt Rezidence Triangl

„Územní plán je klíčovým podkladovým dokumentem, se
kterým na prvním místě konfrontujeme každý stavební
záměr,” říká Hana Vyplelová, ředitelka společnosti IMOS
za kvalitní, v mnohém dává naději na rychlejší výstavbu
a možnosti realizace moderních urbanistických principů
směrem ke kvalitnímu životu ve městě. A to i s ohledem
na stále více se projevující změnu klimatu,” hodnotí urbanista a architekt Peter Bednár.
Další architekt, profesor Petr Pelčák, který dlouhodobě sleduje situaci v Brně, upozorňuje: „Územní plán má
sloužit městu a jeho obyvatelům koncepčně, dlouhodobě,
má být apolitický, výsostně odborný. Představa, že by se
těsně před cílovou páskou stal předmětem předvolebního
boje, je naprosto nepřípustná.”
Neschválení územního plánu by podle investorů mohlo
zabrzdit, nebo přímo ohrozit řadu plánovaných projektů.
„Stavební projekty připravujeme v horizontu několika let.
Tudíž ty, které bychom chtěli realizovat v blízké budoucnosti, jsme už vytvářeli tak, aby byly v souladu s novým
územním plánem. Pokud by nebyl plán schválen v nejbližším termínu, znamenalo by to pravděpodobně jejich přepracování, zdržení výstavby, enormní administrativní zátěž, rostoucí náklady, a tudíž něco, co dostupnosti bydlení
ani dobudování dopravní infrastruktury v Brně rozhodně
nesvědčí,” shruje stanovisko investorů Hana Vyplelová.

Výstavba nové čtvrti Sadová v Brně

Nový územní plán, jehož finální podoba je hotová, nyní
čeká na schválení zastupitelstvem města Brna. Základní tezí debaty bylo, zda tento klíčový dokument přináší
možnosti pro udržitelný rozvoj metropole, zda podporuje
zahušťování výstavby ve městě, a naopak zmírňuje suburbanizaci, tedy růst okrajových částí města, který je dlouhodobě neekonomický i neekologický. Poslední platná verze
územního plánu jihomoravské metropole pochází z roku
1994 a jedná se zřejmě o nejstarší dokument svého dru-

hu v Česku. Plán nebyl navíc za posledních 10 let aktualizován, což je s rychle se měnícími podmínkami pro rozvoj Brna alarmující. Město už v roce 2002 předalo zadání
ke zpracování nového územního plánu.
Nyní, po 20 letech, několika kolech veřejných projednání
a zapracování relevantních připomínek, se blíží moment
jeho přijetí. Logicky se tak debata odborníků právě k územnímu plánu stáčela nejvíce.

development. Podle Vyplelové se nároky na výstavbu,
stejně jako podmínky pro rozvoj Brna, dynamicky mění,
proto žádný územní plán nikdy nemůže být ideální, ale
předkládaná verze je nejlepším možným výsledkem díky
hledání širší shody odborníků z mnoha oblastí.

„Žijeme ve světě, který zdaleka není ideální. Územní plán
je z principu vždy nějak děravý. Ale nehledejme v něm
ideální materiál, to opravdu nelze. Nyní je třeba jej co nejdříve schválit a případné body, které by byly v kolizi s jinými veřejnými zájmy, řešit tak, jak je přinese život,” nabádá
Zdeněk Vácha, ředitel Národního památkového ústavu
v Brně.

Podle expertů by proto nyní zastupitelstvo města nemělo otálet a územní plán co nejdříve schválit. „Brno územní
plán potřebuje hned. Jeho finální návrh považuji rámcově

Asociace brněnských architektů
a stavitelů, květen 2022, Brno

Nový developerský projekt v Brně:
bydlete s minimem nákladů téměř v centru
Developerský projekt na ulici
Spolková, doslova pár kroků od
centra Brna, vstupuje do 2. fáze
projektu. Po velkém úspěchu
přistavujeme krásný bytový
komplex, který vás zaujme svou
moderní atmosférou. Máme pro
vás 125 bytů, parkovací místa
a relaxační zelenou plochu 250 m2.
Objevte energeticky nenáročný
dům od architektonické kanceláře
RAW.
Klidná lokalita, a přitom pár
kroků od centra Brna
Věděli jste, že ulice Spolková
a její okolí je bezesporu
nejprogresivnější lokalitou
v Brně? Nový bytový dům Lido II
se nachází jen několik málo
kroků od centra. Umístění ve
vnitrobloku v sobě spojuje klidné
bydlení, dostatek zeleně a dobrou
dostupnost do centra. Lokalita
nabízí velké množství obchodů,
kaváren, restaurací, barů nebo
blízkou cyklostezku a sportovní
areál pro sportovní vyžití.

materiály – to vše v krásném
architektonickém řešení. Ideální
investiční příležitost, kam uložit
peníze nejen před inflací.
125 bytů pro všechny generace
Bytový dům Lido II je díky
brněnské architektonické
kanceláři RAW skvostně navržen
tak, aby nepřišel ani jediný
centimetr nazmar. Díky tomu si
můžete vybrat mezi prostornými
byty 3+KK pro rodiny, menšími
byty 2+KK, které jsou vhodné

energeticky
úsporné

B

Vyšší patra, kde jsou především
byty 3+KK, nabízí krásný výhled
na Brno, konkrétně na městskou
dominantu Špilberk. Součástí je
také dostatek parkovacích míst.
Bydlete s minimem nákladů
Současná energetická krize
vyšponovala ceny elektřiny a plynu
až o 80 % a více. Proto je vhodné
v současnosti (a do budoucna)
hledat energeticky úsporné
bydlení. Bytový dům Lido II
dodržuje standardy energetické

Vše, co potřebujete k životu,
najdete v Brně na Spolkové
II. etapa prodeje zahájena

125 moderních bytů
dispozice 1+kk – 3+kk
všechny byty mají balkón
uzavřený dvůr s relaxační
zónou

bdlido.cz
Ideální pro rodiny s dětmi,
ale i mladé páry, a vlastně všechny
věkové kategorie.
Unikátní lokalita, moderní
energeticky úsporné
bydlení a kvalitní použité

například pro mladé páry, nebo
1+KK. Přitom všechny byty
nabízí dostatek prostoru, působí
vzdušně a díky velkým oknům
do nich dokonale proniká denní
světlo. Obrovskou výhodou je,
že každý byt má vlastní balkon.

Prodej a aukce nemovitostí

úspory budov. Dům zcela
vyhovuje těmto kritériím, a to se
samozřejmě příjemně projeví
na vyúčtování energií. Výrazně
tak ušetříte, na rozdíl od starších
energeticky nehospodárných
objektů.

výhradní
prodejce

800 800 099

rs@realspektrum.cz

www.realspektrum.cz
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ulice Lidická
Splněný sen
o moderním bydlení
v centru města
s parkem přes ulici.
prodej@centralparkbrno.cz
+420 733 534 055
www.centralparkbrno.cz

PŘEDPRODEJ
ZAHÁJEN

Rezidence
Triangl II. etapa
Nadstandardní
jednotky v příjemné
a klidné městské části
Brno-Komín
prodej@rezidencetrinagl.cz
+420 601 601 425
www.rezidencetriangl.cz

Hlavní logo

Rodinné domy
v Zeleném údolí
Prodej pozemků
a rodinných domů
k dokončení.
kuc@imperastyl.cz
www.imperastyl.cz
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Dokončení 06/2023

PENB B

KLIDNÉ PROSTŘEDÍ V BLÍZKOSTI
PŘÍRODY
KRYTÁ VENKOVNÍ STÁNÍ
Objekt A

Objekt B

DOSTATEK ÚLOŽNÝCH PROSTOR,
KE KAŽDÉMU BYTU PATŘÍ SKLEP
Schéma 3.NP

Byt

Objekt A

2+kk

Objekt B

308300 m NA ZASTÁVKU

TRAMVAJE Č. 9

2
45,0 m

Objekt B

Schéma 1.NP

Byt

13

2
PODLAHOVÁ PLOCHA vč. KÓJE * 58,8 m
DISPOZICE:

2+kk
2
4,5 m
2
22,0 m
2
4,3 m
2
13,2 m
2
4,5 m

01 předsíň
02 pokoj s kk

2

03 komora
04 pokoj
05 koupelna s WC

Investiční byty
balkon
kóje

2
48,5 m
12,3 m2
7,5 m2

PLOCHA BYTU **
vč. balkonu a kóje

2
68,3 m

PLOCHA BYTU **
+
+

2

www.rezidence-juliana.cz
(+420) 734 411 166

i

Vybavení bytu je pouze
informativní a není součástí bytu

ostí

737 986 339 WWW.APARTMANY-DOLNIMORAVA.CZ

S

tí bytu
0

5m

1m

2m

3m

4m

60 nových apartmánů k prodeji
Na výběr z dispozic 1kk a 2kk
150 m od hotelu Vista a lanovky

* Plocha vypočtená dle metodiky
nařízení vlády 366/2013 Sb.
** Čistá užitná plocha místností
není závazný údaj

odiky
b.

4m

Jedinečná investiční
příležitost!

5m

Tel. +420 722 22 22 44
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MIG s.r.o. |

800 644 644 | mig@mig.cz | www.mig.cz | Cejl 926/30

MIG POINT
Pronájem bytů i parkovacích stání

K nastěhování
od července

Nadčasové nájemní bydlení v centru Brna, industriální styl, maximální komfort, luxusně zařízené byty i služby pro rezidenty. Stavba získala ocenění
v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2021. K nastěhování od července. Parkovací stání jsou umístěna v moderních zakladačích pro osobní
automobily, kde je povolená výška automobilu do 160 cm ve spodní části zakladače, do vrchního patra se vejde vozidlo do výšky 173 cm, šířka
parkovacího místa je 238 cm a maximální délka vozu může být 5 m.

Kontakt na makléře: Markéta Vaňková

+420 739 457 004

BYT

vankova@mig.cz

E6

HRÁZNÍ

3+KK

PŘEDSÍŇ
UŽITNÁ
PLOCHA

10,2 M2

E.6.01

85,6 m2

E.6.02
E.6.03
E.6.04

POKOJ

KOUPELNA
PŘEDSÍŇ

E.6.09
E.6.10

10,2 m2
2 m2

23,9 M2

ŠATNA
BALKON

2,1 m2

2,3 M2

BALKON
POKOJ

14,3 m2

2,4 M2
7,3 M2

TERASA

KOUPELNA

POKOJ

85,6 M2

UŽITNÁ PLOCHA

OBÝVÁK + KUCHYNĚ

BALKON
PŮDORYS
6.NP

8,8 m2

12,3 m2

23,9 m2
2,3 m2

2,4 m2

BALKON

TERASA

BYT

F6
E6

14,3 M2

12,3 M2

POKOJ

WC
E.6.07
OBÝVÁK + KUCHYNĚ
E.6.08

2,1 M2

8,8 M2

E.6.05
E.6.06

2 M2

WC

ŠATNA

7,3 m2

I7
G6

KONTAKTNÍ OSOBA: ING. IVETA PILÁTOVÁ / T: +420 725 688 312 / E: I.PILATOVA@KALAB.CZ

3+KK

R E Z I D E N C E K O VA R S K A . C Z

UŽITNÁ
PLOCHA
PŘEDSÍŇ

9,8 M2

I.7.01

93,2 m2

I.7.02
I.7.03
I.7.04
I.7.05

3,6 M2

KOUPELNA

1,3 M2

WC

OBÝVÁK + KUCHYNĚ

POKOJ

REZIDENCE
KOVÁŘSKÁ
5 MINUT DO CENTRA MĚSTA,
VEŠKERÉ SLUŽBY V MÍSTĚ

Prodej nových bytů k okamžitému
nastěhování. Součástí vybavení
je kuchyňská linka vč. spotřebičů.
Garážové stání ke každé bytové
jednotce k dispozici.

26,2 M2
13,6 M2

10,7 M
POKOJ
PŘEDSÍŇ
9,8 m2
2M
I.7.07
ŠATNA
KOUPELNA
3,6 m2
26 M
I.7.08
TERASA
WC
1,3 m2
93,2 M2 26,2 m2
UŽITNÁ PLOCHA
OBÝVÁK + KUCHYNĚ
POKOJ
13,6 m2
POKOJ
10,7 m2
ŠATNA
2 m2
PŮDORYS 7.NP
TERASA
26 m2
I.7.06

2

2

2

Nabízíme k prodeji pozemek u brněnské přehrady na ulici Hrázní. Celková plocha je 612 m2, pozemek je obdélníkového tvaru o rozměru cca 13x47
m, v horní části pozemku je chata. Na pozemku je elektřina, vodovodní přípojka a jímka, plyn ve vzdálenosti cca 50 m. Pozemek je svažitý, vhodný pro
atypickou stavbu, je určen k rodinné rekreaci a dá se na něm vystavět objekt o zastavěné ploše až 80 m2 (dle nového územního plánu, nyní do 50 m2).
Kromě uvedeného objektu k rodinné rekreaci je možné na pozemku vystavět další, sam. stojící objekt, který by tvořil zázemí (např. kůlna, bazén, altán).

8

H7

Kontakt na makléře: Jiří Dejnožka

+420 731 598 271

dejnozka@mig.cz

I7
G6

KONTAKTNÍ OSOBA: ING. IVETA PILÁTOVÁ / T: +420 725 688 312 / E: I.PILATOVA@KALAB.CZ

R E Z I D E N C E K O VA R S K A . C Z

REZIDENC EKO VA RS KA . CZ
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Na co se
můžete těšit?

BYTY
KAMECHY II

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

Prodej DALŠÍCH domů
ZAHÁJEN

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

PŘÍRODA
NA DOSAH

klidný a pohodlný život
v prémiové lokalitě obklopené
zelení

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

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

PRODEJ
ZAHÁJEN

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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NADČASOVÝ

HAUSBÓT

UŽIJTE SI
PLNOHODNOTNÉ
BYDLENÍ
I REKREACI!

hausbóty k prodeji i k pronájmu

Vzorový hausbót
DELUXE
již na vodě!

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

udržitelná česká výroba z poctivých
materiálů a kvalitního dřeva
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
výběr z více typových variant

PRODEJ A VÍCE INFORMACÍ:
reality@ravantino.cz

www.ravantinoreality.cz

+420 777 807 101

www.marinalabe.cz

www.facebook.com/credorealbrno/
www.instagram.com/credo_real_reality/

REALITNÍ, DRAŽEBNÍ A DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST & PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PRO VÁS
G

G

G

G

PODNÁJEM KRÁSNÉHO BYTU 3+KK
S PARKOVACÍM STÁNÍM, JINAČOVICE U BRNA
Krásný a prostorný byt v Jinačovicích, okr. Brno–
venkov. Po rekonstrukci a částečně vybaven. CP
bytu cca 79 m2. Byt je umístěn v prvním patře
multifunkčního domu. V ceně je zahrnuto parkovací
stání. Výborná dostupnost do Brna. Klíče v RK!

PRODEJ CHATY S ČÍSLEM
EVIDENČNÍM, BRNO – ŘEČKOVICE
Samostatně stojící dřevěná chata, která se
nachází v oblíbené zahrádkářské kolonii
v městské části Řečkovice. CP 255 m2, z toho
ZP 11 m2. Pozemek má pachtovní smlouvu
a chata je v OV. Klíče v RK!

PRODEJ RD S POZEMKEM V OBCI
KŘÍDLŮVKY
Okr. Znojmo. CP 230 m2. Stavba s průjezdem
na vlastní pozemek. RD vhodný také
pro výstavbu, rekolaudaci s možností
vybudování rodinného bydlení či podnikání
nebo pro rekonstrukci. Klíče v RK!

PRODEJ CHATY S ČÍSLEM EVIDENČNÍM
V OCHOZE U BRNA
Okr. Brno – venkov. Nachází se přímo
v CHKO Moravský kras v údolí Říčky.
Třípodlažní, sam. stojící chata, včetně sklepu
a nádherné terasy. CP 32 m2, z toho UP
48 m2. Volná ihned. Klíče v RK!

G

G

G

G

PRODEJ RD S VLASTNÍM POZEMKEM
V OBCI DOLNÍ LOUČKY
Okr. Brno – venkov. Sam. stojící cihlový dům
s menší předzahrádkou, lze využít také jako
chalupu. V domě byla zahájena rekonstr.,
nebyla dokončena. CP 191 m2, z toho ZP 110 m2
a předzahrádka cca 81 m2. Volný ihned. Klíče v RK!

RD 5+1 SE ZAHRADOU VRANOVICE
– KELČICE
Okr. Prostějov. Prostorný dům o CP cca
649 m2, z toho ZP cca 175 m2 a užitná plocha
cca 197 m2. V domě byla započata rekonstr.,
nový majitel si ji může dokončit dle svých
představ. Je volný ihned a klíče máme v RK!

PRODEJ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO
RD 4+KK V BŘEZINĚ U TIŠNOVA
Okr. Brno – venkov. sam. stojící, přízemní
dům s pozemkem a třemi park. místy. CP
941 m2, z toho ZP 87 m2 a UP cca 72,88 m2.
Dům je dostavěn z kvalitních materiálů a je
k dispozici novému majiteli ihned. Klíče v RK!

15 000 Kč/měsíc

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 2+1
V OBCI PYŠEL
Okr. Třebíč. Samostatně stojící dům
s vjezdem na vlastní pozemek. CP činí
181 m2, z toho UP 113 m2. K domu náleží
malá předzahrádka a velká půda
s možností půdní vestavby. Klíče v RK!

890 000 Kč

290 000 Kč

2 250 000 Kč

890 000 Kč

3 690 000 Kč

890 000 Kč

7 990 000 Kč

CHCETE PRONAJMOUT VAŠI NEMOVITOST?
S NÁMI ZÍSKÁVÁTE JAKO PRONAJÍMATEL NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
ZCELA ZDARMA!
Komplexní právní servis, profesionální prezentace a prohlídky nemovitostí, přepisy energií
a další služby. Najdeme vám nájemníka a o vše se postaráme. Máme vlastní databázi
tuzemských i zahraničních klientů hledajících nemovitosti k bydlení nebo k podnikání.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS DRAŽBU DOMU SE SEDMI
NOVĚ VYBUDOVANÝMI BYTY V BRNĚ!
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA SE BUDE KONAT

29. ČERVNA 2022 V DESET HODIN!
Více informací na:

www.credoreal.cz/drazby

CREDO REAL GROUP a. s.
Luční 375/3
664 48 Moravany

www.credoreal.cz

+420 722 455 455
+420 549 250 248
info@credoreal.cz

