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Dita HOLASOVÁ
certifi kovaná realitní makléřka

---------------------------
(+420) 774 859 998

d.holasova@patreal.cz

Jaroslav ŠLEZINGR
certifi kovaný realitní makléř
---------------------------

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

Petr SKOTÁK
certifi kovaný realitní makléř
---------------------------

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

Jiří ŠMÍDEK
certifi kovaný realitní makléř
---------------------------

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

Janette KLÍČNÍKOVÁ
certifi kovaná realitní makléřka

---------------------------
(+420) 608 645 164
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VOLEJTE ZDARMA 800 400 237

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

N
Á

Š 
TI

P

VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ

POZEMEK PRAVLOV

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

775 764 765 5 900 000 Kč

09647

 byty všech velikostí
 garáže v Brně

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

 stavební pozemky a zahrady do 50 km od Brna
 RD a chalupy na jižní Moravě a Vysočině

DŮM KRUMVÍŘ

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.

608 859 992 9 950 000 Kč

DŮM MORAVEC

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

608 764 166 3 900 000 Kč

09641

BYT BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

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

775 764 765 4 875 000 Kč

09645

BYT BRNO-KRÁLOVO POLE

OV 3+1, ul. Herčíkova, CP 67 m², 8. NP/13, nadstand. řešený, 
kompl. vyb., po velmi zdařilé rekonstr., nízkoener. bydlení 
vzhledem k tep. čerpadlům, zaskl. lodžie, sklep, 2x výtah. 

775 764 765 7 600 000 Kč

BYT ZBÝŠOV

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

608 645 164 4 200 000 Kč

0962709660

PENB G

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE 
S PŘIPRAVENÝM FINANCOVÁNÍM 

HLEDAJÍ KE KOUPI:

 608 764 164

GARÁŽ MODŘICE

Garáž na vlastním pozemku, Modřice, ul. Sokolská, 
pozemek 18 m², čistá plocha garáže 16 m², mož. 
připojení el. (přípojka vyvedena přímo do garáže). 

775 764 765 750 000 Kč

09661

GARÁŽOVÉ STÁNÍ BRNO-KRÁLOVO POLE

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

608 764 166 500 000 Kč

09643

KOMERČNÍ SLAVONICE

Výrobní areál v obci Slavonice, okr. JH, dvě velké haly s mostov. 
jeřáby, kotelna, kancel. budova, dostatek prost. pro dopr. mani-
pulaci i parkování. Vhodné i pro větší fi rmu. CP 8 527 m². 

608 764 166 15 545 000 Kč

09636

PENB B

DŮM BRNO-ŘEČKOVICE

Prodej RD, ul. Hapalova, 2 byt. jedn. (3+kk a 4+kk), vhodné 
i jako sídlo fi rmy, užitná pl. 250 m², CP 519 m², po kompl. 
rekonstr., poz. příst. zezadu s několika park. místy a garáží.

775 764 765 INFO V RK

09603

DŮM LIPŮVKA

Dvoupodlažní RD 4+kk, užitná p. 150 m² + mož. rozšíření 
o dalších 100 m² (předpřipr.), CP 391 m², terasa, garáž, 
bazén, vl. studna, stav velmi dobrý, 10 km severně od Brna. 

775 764 765 9 500 000 Kč

DŮM LETOVICE

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

608 764 166 8 500 000 Kč

0961409598PENB G PENB G PENB G

PENB C PENB B PENB G

PENB G

Jaroslava WISZOVÁ
jednatelka společnosti, členka rady ARK ČR

---------------------------------
(+420) 608 764 164

j.wiszova@patreal.cz

PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST
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Jaroslav ŠLEZINGR
certifi kovaný realitní makléř 

---------------------------------
(+420) 608 764 166

j.slezingr@patreal.cz

Dita HOLASOVÁ
certifi kovaná realitní makléřka
---------------------------------

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

Petr SKOTÁK
certifi kovaný realitní makléř 

---------------------------------
(+420) 775 764 765

p.skotak@patreal.cz

Janette KLÍČNÍKOVÁ
certifi kovaná realitní makléřka
---------------------------------

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

Jiří ŠMÍDEK
certifi kovaný realitní makléř 

---------------------------------
(+420) 608 859 992

j.smidek@patreal.cz

Jaroslava WISZOVÁ 
jednatelka společnosti, členka rady ARK ČR

---------------------------------
(+420) 608 764 164

j.wiszova@patreal.cz

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVITOST 
TAK RYCHLE, 
JAK POTŘEBUJETE
»  prodej za maximální cenu
»  okamžitý výkup nemovitostí
»  vyplácení záloh na kupní ceny
»  bleskový prodej nemovitostí 

i zatížených exekucí

Dvougenerační RD, 3+1 a 4+1 v obci Rajhrad, který je od 
Brna vzálený 10 km. RD je patrový, částečně podsklepený, 
se sedlovou střechou a půdou s možností půdní vestavby.  

6 900 000 KČ

RAJHRADDŮM

608 764 166

2x RD, 6+kk, hrubá stavba, atraktivní lokalita Soběšice 
(u lesa), CP pozemku 428 m2, garáž. 

8 300 000 KČ

BRNO-SOBĚŠICEDŮM

608 645 164

ID 09344 ID 09320PENBG

POZEMEK BRNO-TUŘANY

Stavební pozemek, CP 1 630 m², Brno-Tuřany, ul. Šípková, na 
poz. dvě studny, el., odpad. vody do jímky, ul. š. 10,5 m, na poz. 
je dřev. chata a zděný sklep, aktuálně využ. jako zahrada.

775 764 765 6 450 000 Kč

09662



Viladům Zastávka
Nové velkoplošné byty v klidném prostředí 
u samého okraje lesa v obci Zastávka 
u Brna s výbornou dostupností do Brna.

Připravili jsme pro vás tři bytové jednotky 
v osobním vlastnictví, dispozice 3+kk, 
s terasou, zahradou, vlastním parkovacím 
stáním a sklepem, v samostatně stojícím 
domě situovaném na okraji obce 
v bezprostřední blízkosti rozsáhlého 
lesního masivu s vrcholem Habřina. 
Na domě je aktuálně dokončována 
generální rekonstrukce a dostavba. 
Byty jsou vystavěny ve vysokém 
standardu. Výjimečná poloha pozemku 
umožňuje klidné bydlení u lesa, 
s nádherným výhledem do okolní krajiny 
v bezprostřední blízkosti Brna.
Parkovací stání na vlastním pozemku 
u domu. Kompletní inženýrské sítě 
napojeny – obecní vodovod, kanalizace, 
elektřina.

Dokončení a předání bytu říjen 2022.

Výměra bytu 73,7 m². Terasa 11,3 m², vlastní 
zahrada 175,7 m², vlastní parkovací stání.

5 150 000 Kč

Byt 3+kk v přízemí
Výměra bytu 71 m². Terasa 7,1 m², vlastní 

parkovací stání, sklep.

4 690 000 Kč

Byt 3+kk v 1. patře 
Výměra bytu 87,4 m². Terasa 7 m², vlastní 

parkovací stání, sklep.

5 690 000 Kč

Byt 3+kk ve 2. patře 

+420 800 050 243 www.sdk-reality.czinfo@sdk-reality.cz

Adresa pobočky: 
Moravské náměstí 13
Brno - Brno-město

Manželé Knotkovi
majitelé realitní kanceláře 603 513 494www.sdk-reality.cz

PRODEJ BYTU 3+1, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, OKR. BRNO-MĚSTO

Byt v OV 3+1, CP 71 m² vč. lodžie + sklep 2 m2 na ulici Kyjevská 
v 5. NP panel. domu s výtahem. Dům po rev. – zatepl., fasáda, 
plast. okna, stoupačky, franc. okna v chodbách. V domě společ. ko-
lárna a kočárkárna. Disp. bytu: předsíň, obývací pokoj s výstupem 
na lodžii, ložnice, dětský pokoj, spíž a komora. PENB – G (nedodán)

5 690 000 Kč k jednání

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, OKR. BRNO-MĚSTO

Byt v OV 2+kk, CP 49 m2 vč. zaskl. lodžie + sklep 1,93 m2 na ulici 
Oderská v 8. NP panel. domu s výtahem a krásným výhledem do 
širokého okolí. Dům po rev., vč. stoupaček, franc. okna v chodbách, 
výtah, střecha, zateplen. V domě je kočárkárna, sušárna a prádel-
na. Výborná investiční přílež. bytu k pronájmu. PENB – B

4 490 000 Kč k jednání 

STAVEBNÍ POZEMEK JINAČOVICE, OKR. BRNO-VENKOV

Stav. pozemek mírně svažitý CP 1 593 m2, tvaru lichoběžníku. Šíře od 18,5 m 
po 37 m v dolní části parcely, délka 50 metrů, na okraji obce v bezpr. blíz. 
lesního masivu s vrcholem Velká baba, určen pro sam. stojící dům. Sítě na 
hranici poz. (vodovod, plyn, elektřina, kanalizace). Příjezd po asfaltové kom. 
Součástí ceny architektonická studie velmi atraktivní a účelně navržené vily.

26 300 000 Kč800 050 243 800 050 243 800 050 243

STĚHOVÁNÍ  ZDARMA

Prodejte svou 
nemovitost s námi!

Prodáme ji rychle 
a dáme vám dárek

STĚHOVÁNÍ 
ZDARMA

Volejte:
800 050 243
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Ing. Jiří Šebek | jiri.sebek@realitymorava.cz | tel.: 602 555 967

Michaela Šebková | michaela@realitymorava.cz | tel.: 770 135 640
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REALmix s.r.o.
sídlo: Bayerova 23, 602 00 Brno

tel.: +420 775 077 502
realmix@realmix.cz | www.realmix.cz

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 4 250 000 Kč

CHATA SE ZAHRADOU NESLOVICE / Brno - venkov

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!

775 077 502 1 995 000 Kč

RÁDI SE
POSTARÁME
O PRODEJ
ČI PRONÁJEM VAŠÍ 
NEMOVITOSTI.

PRODÁVAJÍCÍM 
A PRONAJÍMATELŮM 
POSKYTUJEME
NAŠE SLUŽBY
ZDARMA!

WWW.REALMIX.CZ

RODINNÝ DŮM KRATOCHVILKA / Brno-venkov

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.

775 077 502 17 825 000 Kč

PENB B

BYT 2+1 BRNO-STŘED / ulice Tučkova

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.

775 077 502 7 200 000 Kč

BYT 2+KK BRNO-ŠTÝŘICE / ulice Vídeňská

CHATA SE ZAHRADOU BŘEZOVÁ / okres Uherské Hradiště

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.

775 077 502 2 950 000 Kč

RODINNÝ DŮM ZLATÉ HORY / okres Jeseník

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 6 900 000 Kč

PENB G

BYT 3+1 BRNO-BOHUNICE / ulice Spodní 

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 6 300 000 Kč

PENB G PENB B PENB G

SLEVA Cena k jednání

Cena k jednání

SLEVA
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RK AGIL
sídlo: Koliště 55, 602 00 Brno

tel.: +420 545 215 184, gsm: +420 736 646 769
mpesak@rkagil.cz | www.rkagil.cz

BYT 3+1

POLE

ŘEČKOVICE, Medlánecká

DOUBRAVICE NAD SVITAVOU A OBORA

Prodej cihlového, velice prostorného, světlého bytu 3+1 v OV s šatnou, balkónem a sklepem. CP 78 m2 
+ balkón cca 4 m2 + sklep cca 2 m2. Patro 3. /4. Velkou výhodou jsou samostatné vstupy do pokojů. 

Prodej pole – orné půdy o celkové ploše 1 082 m2, šířce 5,28 m a hloubce 205 m, 
nacházející se na okraji obce ve směru od Rájce Jestřebí.

Prodej komerčního pozemku nach. se na okraji obce. Jedná se o mírně svažitý pozemek trojúhel. tvaru 
o výměře 4 406 m2 s výměrami stran cca 86 m, 70 m a 12 m. Sjezd na pozemek je z asfaltové silnice.

Pronájem KOMERČNÍ BUDOVY s garáží a 2 park. místy před domem, s terasou a zahradou v žádané 
městské části Žabovřesky. Jedná se o 4podlažní budovu o ZP 80 m2, UP cca 200 m2, zahrada 187 m2. 

736 646 769

736 646 769

736 646 769

736 646 769

6 650 000 Kč

Cena v RK

Cena v RK

35 000 Kč/měsíc

PENB G

PENB G

PENB G

ZAHRADA

KOMERČNÍ POZEMEK

KANCELÁŘE

ŠLAPANICE

ŠLAPANICE, Hřbitovní

JIŘÍKOVICE, Rohlenka

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

Prodej oploc. komerčního pozemku v prům. a komerční zóně u cihelny Wieneberger. Jedná 
se o rovinatý poz. o výměře 2 397 m2 s uliční šíří cca 37 m a délkou cca 64–70 m. IS: u poz.

Pronájem nově vybudovaných, nezař. kancl. prostor o výměře 100 m2. Jiříkovice jsou v bezpr. 
blízkosti dálničního sjezdu z D1 u motorestu Rohlenka a 10 km od sjezdu k prům. zoně. 

Pronájem stavebního dvoru o roz. 2 850 m2 a 8 kancel. prostor v 1. patře nově postav. komerční 
budovy. CP kanceláří 162 m2, stav. dvůr 2 850 m2, toalety 58 m2, šatny s koupelnami 48 m2. VOLNÉ.

736 646 769

736 646 769

736 646 769

736 646 769

991 Kč/m2

4 200 Kč

22 000 Kč/měsíc

1 900 Kč/m2/rok

KOMERČNÍ POZEMEK ČEBÍN

KOMERČNÍ BUDOVA ŽABOVŘESKY, Zeleného KOMERČNÍ BUDOVA BRNO-ŽIDENICE, Životského

PENB C

PENB C

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

N E M O V I T O S T I  N Á M  N E J S O U  C I Z Í

www.foreigners.cz @Foreigners.czwww.majitelum.cz @ForeignersMajitelum

PRONÁJEM BYTU 3+1, STRÁNICE, BRNO

Ul. Wurmova. Prostorný, útulný a kompletně zařízený byt 
se zahradou a parkovacím stáním. Komora, lodžie, sklep. 
Kontakt: brno@foreigners.cz

33 000 Kč/měsíc+420 533 533 787

MEET OUR TEAM 
poznejte  náš tým

ANDREA TKAČUKOVÁ
CEO

Andrea je spoluzakladatelka a CEO 
agentury Foreigners. Už více než 13 let 
se stará o to, aby se v ČR dobře bydlelo 

českým i zahraničním nájemníkům.

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO

Ul. Rozdrojovická. Elegantní apartmán v rezidenci Neptun na Brněnské 
přehradě s překrásným výhledem. Lodžie, park. místo, sklep. Vybav. kompl.: 
bazén, sauna, tenisové kurty, pos. s ohništěm. Kontakt: brno@foreigners.cz

Cena na vyžádání+420 533 533 787

PENB C

PRONÁJEM BYTU 1+KK, BRNOMĚSTO

Ul. Kobližná. Komfortní, plně a moderně zařízený byt o velikosti 
46 m² s terasou. Bezpečnostní dveře, recepce uvnitř budovy. 
Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787 17 000 Kč/měsíc

PENB G

Se čtenáři Realitních médií se Andrea podělila o zkušenosti se založením start-upu a pronajímáním 
nemovitostí cizincům. Řeč přišla i na to, jaké vlastnosti by měl mít každý relokační konzultant.

PŘED 13 LETY JSTE BYLI JEN START UP. CO BYS PORADILA LIDEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZAČÍT S PODNIKÁNÍM?
Ať to udělají. (smích) Že na všechno přijdou postupně, a pokud mají možnost vzít si nějakého
mentora nebo se zapojit do nějakého programu, tak ať do toho jdou. Hodně je to posune a často se stává, 
že ty cenné zkušenosti získají mnohem rychleji.

PROČ JSTE SE V RÁMCI PRÁCE S CIZINCI ROZHODLI ZAMĚŘIT KONKRÉTNĚ NA NEMOVITOSTI?
Bydlení je první věc, kterou každý potřebuje vyřešit, když se někam stěhuje. Táta od mého business partnera 
Vojtěcha Stehna je navíc projektant, tudíž ho to tímto směrem vždy táhlo. Takže jsme přirozeně i na základě 
poptávky začínali s byty. Firma se potom rozšířila o další služby.

JAKÉ VLASTNOSTI BY MĚL MÍT KAŽDÝ RELOKAČNÍ KONZULTANT, KTERÝ VE FOREIGNERS PRACUJE?
Určitě by měl umět dobře anglicky. Nestačí jen konverzační úroveň, ale je potřeba se umět vyznat například 
i ve smlouvách a dokázat je klientovi řádně vysvětlit. Dalším důležitým předpokladem pro tuto práci je, 
aby respektoval jiné kultury a měl velké porozumění pro to, že jiný člověk může vnímat určité věci odlišně.

JE PRAVDA, ŽE CIZINCI JSOU OCHOTNI ZA PRONÁJEM ZAPLATIT VÍCE?
Záleží na typu nemovitosti. Požadavky cizinců jsou zpravidla náročnější a většinou shání už vybavené byty, 
chtějí bydlet v centru města nebo preferují cihlové domy před panelovými. A takové byty jsou samozřejmě 
dražší. Majitelé často mylně předpokládají, že mohou cizincům pronajmout jakýkoli byt za vyšší cenu. 
Jenže tomu tak není. Jejich trochu rozdílné fi nanční možnosti jim umožňují zaplatit za vyšší standard, 
ale neznamená to, že automaticky přistoupí na vyšší cenu bez přidané hodnoty.

JAK BYS SVOJI PRÁCI POPSALA PÁR SLOVY? 
Mít nad vším nějaký přehled. Starat se, aby se náš tým měl dobře a odváděl kvalitní práci. Samozřejmě 
s pomocí ostatních, nic z toho nedělám sama. A abychom se dál posouvali a prosperovali jako fi rma.
To je takový ten účel.

COLIVINGOVÁ REZIDENCE DOMEQ 2 & 3 

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

PENB B

od 11 500 Kč/měsíc+420 533 533 787

PRONÁJEM BYTU 1+KK, ZÁBRDOVICE, BRNO

Ul. Vlhká. Nový, zařízený byt s balkonem a výhledem do klidného 
zeleného dvora. Plocha bytu je 27 m². Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787 13 000 Kč/měsíc

PENB B PENB G

PRODEJ 2 RD, OKRES ZNOJMO

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. 3 026 m². Kontakt: brno@foreigners.cz 

8 800 000 Kč+420 533 533 787

PENB G
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REALITY MUZEJKA s.r.o.
sídlo: Moravské nám. 15, 602 00 Brno

tel.: +420 604 232 218
brno@realitymuzejka.cz | www.realitymuzejka.cz

Prodej novostavby moderně a nadstandardně vybaveného bytu 2+kk s balkonem. K bytu náleží 
velký zděný sklep a v ceně je i parkovací místo. Dům má výtah.

BYT JEDOVNICE

C

4 386 000 Kč
včetně provize
  604 232 218

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

BYT MODŘICE

D

6 515 000 Kč
včetně provize
  604 232 218

Prodej bytu 2+kk se šatnou v těsném sousedství Mendelovy univerzity. V případě zájmu v bytě 
majitel ponechá veškeré vybavení. Byt je tak možné ihned užívat či pronajmout.

BYT BRNO-ČERNÁ POLE

4 997 000 Kč
včetně provize
  604 232 218

C

Hledáme ke koupi dům 
vhodný k vícegeneračnímu 

bydlení, ideálně na trase 
Brno - Znojmo.

  604 232 218

Hledáme ke koupi byt 
4+kk, 4+1 v Brně, klidná 
lokalita, podmínkou je 

terasa.
  604 232 218

Hledáme  na Vysočině 
ke koupi komfortní 

chalupu/chatu 
k celoročnímu užívání.

  604 232 218

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

www.chytramedia.cz

Copywriting

Grafi cké práce

Online marketing

Obsahová strategie

••   rodinný dům 5+kk v obci Židlochovice
••   celková rekonstrukce včetně vestavby 2022
••   vinný sklípek, terasa, zahrádka, klidná lokalita

prodej rodinného domu
Židlochovice

+420 777 007 712 lagova@servio.cz Francouzská 916/69, 60200 Brno

Martina 
Lagová

CENA NEMOVITOSTI
12 700 000 Kč

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

737 908 347 5 490 000 Kč + provize RK

51792

GAUTE, a.s.
sídlo: Lidická 26, 602 00 Brno
bezplatná linka: 800 194 125

gaute@gaute.cz | www.gaute.cz

REZIDENCE U VAŇKOVKY
Investice na dobré adrese

2+1, BYT, OV BRNO-PONAVA, ul. Botanická

Novostavba cihlového domu, velmi dobře dispozičně řešený, 
slunný a prostorný byt, včetně parkovacího stání a balkonu, 
73 m² + lodžie 6,61 m².

737 908 347 Info v RK

51851

3+KK BYT + PARKOVACÍ STÁNÍ KUŘIM, ul. Hojerova

Podlahová pl. 175 m2, zahrada 243 m2, dvougaráž, podlahy, 
sanita atd. v ceně, dokončení 8/2022.

603 575 319 12 200 000 Kč vč. DPH i provize RK

51587

4+KK RD NOVOSTAVBA SYROVICE

PENB G PENB G PENB B

www.rezidenceuvankovky.cz

Inzerce nemovitostí a pozemků na prodej I Schmidt Reality 

Výjimečná příležitost pro luxusní bydlení 
v prestižní lokalitě Brna - Králova Pole. 
Rodinný dům 8+1 (600 m2) na ulici Peškova 
je před dokončením. Pozemek 2 021 m2• 
Cena: INFO V RK, tel. +420 608 362 275 

Nabízíme pronájem bytu 2+1 o rozloze 91 m2 

v Masarykově čtvrti ve viladomě v prestižní 
brněnské lokalitě. 
Cena: 25 000 KČ/ MĚSÍČNĚ+ SLUŽBY, 
tel.: +420 602 508 998 

Prodej bytu 1+1 v klidné obci Brod nad Dyjí 
Cena: 2,9 MIL. KČ VČ. PROVIZE RK, 
tel: +420 774 241 009 

(� SCHMIDT 
;.,REALITY 

www.schmidt-reality.cz 

Prodej bytů 1+kk a 2+kk v Brně, od září k nastě
hování. Nově vybudovaná Rezidence Bohuslav 
1235, byty s terasou orientované na jihozápad, 
od 2. NP výhled na Brno. 
www.rezidencebohuslav1235.cz 
Cena: 4 659 556 KČ, tel. +420 602 508 998 

Výjimečná nabídka rodinného domu s vinným 
sklepem v historickém centru Mikulova. 
Obytná plocha o rozloze 540 m2, velká zahrada 
a historický sklep. 
Cena: INFO V RK, tel. +420 608 362 275 

Nabízíme k prodeji rodinný dům s pozemkem 
o výměře 650 m' v obci Přítluky. Dům je určený 
ke kompletní modernizaci. 
Cena: INFO V RK, tel: +420 775 113 322 

Pronájem bytů 1+kk a 2+kk v Brně, k dispozici 
od října. V nově vybudované Rezidenci Bohuslav 
1235 na ulici Gajdošova, byty s terasou. Možnost 
pronájmu parkovacího stání. 
Cena: OD 15 900 KČ/ MĚSÍČNĚ+ SLUŽBY, 
tel. +420 602 508 998 

Prodej dvoupatrového podsklepeného domu 
se 4 apartmány, výhledem na Pálavu a pozem
kem o celkové rozloze 2 550 m2 • 

Cena: 15 MIL. KČ VČ. PROVIZE RK, 
tel. +420 774 241 009 

Nabízíme prodej bytu 2+kk o rozloze 57 m2 

s prostornou terasou a vlastním parkováním 
v rezidenčním projektu "Lake tower". 
Cena: INFO V RK, tel. +420 775 113 322 

Hodnoty, které 
vždy oceníte. 

CENTRÁLA 
Brno 
POBOČKY 
Mikulov 
Hustopeče 
Břeclav 
Hodonín 
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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

775 185 005

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH 
PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH

Vlastníte podíl na nemovitosti,
kterou však nemůžete užívat či z ní 

nemáte žádný fi nanční 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.

OV 3+KK BRNO-BYSTRC

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

608 254 060 info v RK

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

PENB C

OV 3+1 BRNO-BOHUNICE

CP 73 m2 + lodžie. 8. NP/8 NP s výtahem, ul. Uzbecká. Sklep. 
Koupelna s vanou, sam. WC. Spíž, šatna, zaskl. lodžie. Dům po 
revitalizaci. Krásný výhled. Byt se prodává vč. vybav. Volný ihned.

608 254 060 6 200 000 Kč

CHATA BRNO-KNÍNIČKY

Nabízíme k prodeji vybavené chaty u přehrady v k.ú. Kníničky. 
Elektřina, voda, kamna na TP, pozemek v nájmu. Zůstává 
nábytek i vybavení. Ideální k rekreaci. Cena od 1,2 mil. Kč

608 254 060 2 600 000 Kč

ZAHRADA S CHATOU POPŮVKY U BRNA

Oplocená zahr. s vinohradem 835 m2, chata 2patrová s obyt. 
podkrovím. Vybavená koup., 2x WC, přístřešek na auto. Studna 
s pitnou vodou, el. 230/400 V, TP: kamna. Na rekreaci i bydlení.

608 254 060 info v RK

PENB C

ZAHRADA BRNO-PISÁRKY

K prodeji pozemky o celkové ploše 233 m2. Elektřina, obecní 
vodovod, jímka. Původní základy stavby. Příjezd ze silnice. Blíz. 
přírody a MHD, služby, obchody. Vhodné k rekreaci i investici.

608 254 060 1 100 000 Kč

RODINNÝ DŮM BRNO-BYSTRC

Ve starší části Bystrce. CP 186 m2, vl. studna, elektřina, plyn. Krbová 
kamna. Nová střecha – půdní prostor vhodný k vestavbě. Garáž, 
dvorek, zahrada. Zůstává vybavení. Vhodné ihned k bydlení.

608 254 060 info v RK

PENB G

ZAVOLEJTE NÁM A VYUŽIJTE BEZPLATNOU KONZULTACI!
O vaši nemovitost se postaráme rychle, bezpečně a s právní jistotou. Finanční odměna za váš tip.

ZVAŽUJETE PRODEJ NEBO PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
V BRNĚ A OKOLÍ?

Více než 20 let praxe
a zkušeností v realitách

Tisíce zrealizovaných realitních 
obchodů s nemovitostmi

Osobní přístup, odborné 
znalosti a spolehlivost

Vojtěch JANDA
R E A L I T N Í  M A K L É Ř

www.realityjanda.cz

+420 723 411 076
janda@realityjanda.cz

NA REALITNÍM TRHU PŘES 20 LET

R E A L I T Y  JANDA

BYT NOVOSTAVBA BYTU STARÝ LÍSKOVEC

Prodej novostavby bytu 2+kk s prostorným balkonem 
nacházející se v klidné lokalitě Starý Lískovec. K bytu náleží 
sklep a garážové stání. Výměra bytu vč. balkonu 62 m2.

PRODÁNO

BYT CIHLOVÝ BYT ČERNÁ POLE

Nabídka pěkného bytu o velikosti 2,5+1 s výměrou 72 m2. Jedná se o zrekonstruovaný byt nacházející se v lukrativní 
části Černá Pole s výbornou dostupností do centra města. Dům po kompl. revitalizaci vč. nového výtahu.

8 900 000 Kč vč. provize



Do Španělska je trochu delší cesta než na jiná evropská 
pobřeží. Nicméně pro zdatné cestovatele to nemusí být 
nevýhodou. Cestu lze pojmout jako poznání dalších zemí 
a jejich pamětihodností, zvláště Německa či Francie, jimiž 
se projíždí. A pokud sednete na letadlo a v dané destinaci si 
pronajmete auto, či tam budete mít svoje vlastní, cesta se 
vám podstatně zkrátí.

ITÁLIE

Do Itálie to je z Česka přece jen blíž. Itálie má navíc ne-
jen krásné moře, ale také hory, které stojí za návštěvu 
v jakémkoli ročním období. Na Adriatické riviéře stojí se-
dmdesátimetrový apartmán více než milion eur. Ovšem 
apartmán o velikosti 43 m2 v přímořském městečku Vada 
v Toskánsku, pouhých 300 m od moře, lze koupit již jen 
za 168 000 eur, tj. 4 200 000 Kč, což je na metr čtvereční 
(97 000 Kč) méně než za byt v Brně či v Praze.

Také v Čechy oblíbeném horském středisku Livig-
no je možné koupit výhodně apartmán. Velkorysý byt 
v apartmánovém domě o velikosti 85 m2 stojí 305 000 eur 
(7 625 000 Kč). Přitom právě v této lokalitě nebude pro-
blém s návratností investice. Protože Livigno v bezpro-
střední blízkosti hranic se Švýcarskem má nejen skvě-
le upravené sjezdovky, ale láká návštěvníky celoročně.  

ZPRAVODAJSTVÍ

MÁTE RÁDI HORY, 
MOŘE, EXOTIKU? 
KUPTE SI APARTMÁN 
VE SVÉ OBLÍBENÉ  
LOKALITĚ

Nákup nemovitosti v zahraničí je dobrou 
investicí. Málokdo bude užívat takovou 
nemovitost po celý rok, ale je možné jej 
po další část roku pronajímat, a tak zajistit 
výhodnou návratnost. Nebo ji po čase 
prodat. V atraktivních lokalitách budou ceny 
nemovitostí vždy stoupat, nebo minimálně 
zůstanou na stejné úrovni. Pokud budeme 
vybírat z lokalit, kam lze z Česka dojet 
automobilem, máme na výběr opravdu 
nepřeberné množství krásných koutů 
Evropy.

ŠPANĚLSKO

Na oblíbené Costa del Sol koupíte apartmán o velikosti 
60 m2 za 224 000 € (5 600 tis. Kč). Jednotlivci z člen-
ských států EU si musí ve Španělsku zajistit tzv. N.I.E. 
(identifikační číslo cizince) a španělský bankovní účet. Je 
třeba mít lokálního daňového zástupce, který je nezbytný 
pro podepsání veřejných listin a zaplacení daně.

Kupní smlouva je smlouvou tzv. neveřejnou. Aby však byla 
plně platná, je nutná ještě další – tzv. veřejná listina, která 
je svědecky potvrzena notářem. Kupující mimo kupní ceny 
plus DPH dále hradí notáře, španělské kolkovné, jehož 
hodnota se pohybuje v rozmezí od 1 do 1,5 % kupní ceny, 
poplatek za registraci práv na nemovitost na katastru ne-
movitostí a služby právní kanceláře (cca 1 až 1,5 % z kupní 
ceny). Každoročními výdaji pak je daň z nemovitosti, která 
se vypočítává na základě hodnoty stanovené místním úřa-
dem, a daň z příjmu.

Brzy je tu kvalitní sníh, ale ještě v pozdním jaru si tu nejen 
zalyžujete, ale dole v údolí užijete vyjížděk na kole i pěších 
výletů. Navíc, Livigno požívá statutu bezcelní zóny, takže 
lze zde nakupovat za velmi výhodné ceny. Z Brna do Li-
vigna je to necelých 800 kilometrů.

Podmínky pro koupi apartmánu v Itálii se mnoho neliší 
od jiných zemí. Je třeba si zřídit italské daňové číslo a kore-
spondenční adresu. Podklady a uzavření smlouvy připra-
vuje notář, pokud se smlouva podepisuje v Itálii, je třeba 
přizvat k podpisu také soudního tlumočníka. Kupující hradí 
daně spojené s koupí, respektive převodem vlastnictví ne-
movitosti, ve výši cca 9 % z katastrální hodnoty nemovi-
tosti podle zapsání na tamním stavebním úřadě. Poplatek 
notáře je běžně ve výši cca 1,5–2 % z kupní ceny. Realitní 
provize činí obvykle 3–5 %. Platí se také roční daň z nemo-
vitosti. V Itálii je možné získat také na koupi nemovitosti hy-
poteční úvěr až do výše 80 % ceny nemovitosti. Úroková 
sazba se pohybuje kolem 8–10 % p. a. 

BULHARSKO

Občané České republiky mohou kupovat přímo také bul-
harské nemovitosti. A tato lokalita stojí za to. Bulhar-
sko má nádherné pláže, překrásnou přírodu, včetně hor, 
takže dobře zakoupený apartmán lze využít celoročně.  

V Bulharsku je levně, takže zde lze celoročně bezstarostně 
žít u moře a pracovat (velmi rychlé internetové připojení), 
nebo zde trávit příjemný důchod. Perličkou navíc je, že se 
nemusíte bát, že byste se v Bulharsku nedomluvili. Jednak 
jsou čeština a bulharština podobné jazyky, a především 
Bulhaři jsou zvyklí na české a slovenské turisty, kteří jezdí 
k Černému moři více než šedesát let.

Nemovitosti jsou zde dosud levné, ale pozor, vzhledem 
k tomu, že Bulharsko vstoupí do eurozóny 1. 1. 2024, 
očekává se růst cen realit. Nyní lze například v Burgasu 
koupit rodinný dům 5+1 za 180 000 €, což je 4 500 000 
korun. Apartmán 1+kk v rezidenčním projektu na Sluneč-
ním pobřeží o ploše 34 m2 stojí 18 550 eur, což je pou-
hých 463 750 korun. Za tuto částku nelze počítat v Česku 
s koupí takřka žádné nemovitosti, možná tak malé zahradní 
chatky. Podobných se na Slunečním pobřeží nabízí v roz-
mezí od 16 000 do 50 000 eur několik set. Otázkou je jen 
velikost apartmánu a jeho vzdálenost od moře. Často jde 
o developerské projekty, takže součástí jsou i další služ-
by pro rezidenty, včetně dopravy na pláž apod. V nejlep-
ším případě tak můžete v této atraktivní bulharské lokali-
tě koupit šedesátimetrový apartmán na dohled od pláže 
za 43 000 eur, což je trochu přes jeden milion českých 
korun. Přitom z letiště ve Varně je na Sluneční pobřeží ne-
celých sto kilometrů. Z Brna pak zhruba 1 500 kilometrů.

V Bulharsku musí mít prodávající i kupující svého právní-
ho zástupce, zákonem je daná i účast soudního tlumoční-
ka u notáře při podpisu notářského aktu (kupní smlouvy). 
Právní služby stojí v rozmezí 350–500 €, úřední překla-
dy 100–300 € , notářský zápis 350–500 €. Dále je tře-
ba uhradit daň z nabytí nemovitosti ve výši 3,5 % z kup-
ní ceny. Roční zákonná daň z nemovitosti je maximálně 
100 €, dle lokality.

Koupit dům či apartmán v atraktivní turistické destinaci lze 
určitě doporučit všem, kteří nechtějí volný čas trávit údrž-
bou chalupy a pěstováním okurek. Je to volba pro cestova-
tele, kteří se budou rádi vracet do svého „bytečku“ u oblí-
bené pláže či sjezdovky.

A taková nemovitost nemusí tu další část roku, kdy ji ne-
bude majitel využívat, ležet ladem. Může vynášet, a tak se 
stát zvláště v tomto turbulentním inflačním období výhod-
nou investicí. Součástí většiny realitních kanceláří, které 
zahraniční nemovitosti nabízejí, je zahraniční partner, který 
se postará o správu nemovitosti – od zalévání květin, přes 
pronajímání turistům a úklid, až po běžnou údržbu či drob-
né opravy. Roční výnos tak může činit kolem 5 % ročně.
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Výše hypotečních úroků prodraží nemovitosti až o stovky 
tisíc. A na to už některé české domácnosti nemají. Česká 
národní banka navíc na svém červnovém zasedání opět 
zvýšila dvoutýdenní repo sazbu, a to na 7 %. Jak se 
letošní turbulentní situace na finančních trzích promítá 
do obchodu s realitami v jihomoravské metropoli, jsme 
se zeptali paní Jaroslavy Wiszové, členky rady Asociace 
realitních kanceláří a majitelky realitní kanceláře 
PATREAL, která je na trhu již od roku 1994.

ZASÁHLY VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY  
REALITNÍ TRH V BRNĚ STEJNĚ BOUŘLIVĚ  
JAKO VE ZBYTKU ČESKÉ REPUBLIKY?
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JAK VYPADÁ SOUČASNÁ SITUACE  
NA REALITNÍM TRHU V BRNĚ?

Co se týče Brna, neočekávám snížení cen nemovitostí. 
Poptávka je sice aktuálně výrazně nižší, ceny rostou po-
maleji, případně mohou dočasně stagnovat, ale k velkému 
snížení pravděpodobně nedojde. Avšak před developer-
skými ani realitními kancelářemi již nestojí zástupy zájem-
ců o nabízenou nemovitost. Zvláště nové dražší projekty 
se budou prodávat pomaleji. Ubývá ale také zájem o starší 
nemovitosti, protože hypotéky jsou podstatně dražší, než 
tomu bylo v minulém roce. A ne každému banka hypotéku 
vzhledem ke zpřísněným podmínkám poskytne.

Nicméně jsem přesvědčena, že každá nemovitost si svého 
klienta najde. I když ceny nemovitostí zůstávají na stejné 
úrovni jako v loňském roce, ve vztahu k inflaci, resp. hod-
notě peněz, jsou vlastně levnější. A navíc, lidé, kteří nebu-
dou kupovat byt či dům, musí také někde bydlet. Již nyní 
je zájem o nájmy vyšší, a mimo jiné i díky velké poptávce 
ukrajinských občanů.

JAK ZASÁHLY VYSOKÉ ÚROKOVÉ SAZBY HYPOTÉK  
TRH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI?

Úrokové sazby se zvyšují již od počátku roku. Průměrná 
nabídková sazba se v červnu přiblížila hranici 6 % p. a. 
A s růstem sazeb rostou i měsíční splátky úvěrů. Měsíční 
splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednané-
ho do 80 % odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, 
splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,71 % p. a., 
činila v červnu 21 926 korun.

Navíc, podle analytiků ČNB bude inflační růst pokračovat. 
Odhady hovoří o tom, že inflace by mohla vrcholit v létě 
kolem úrovně 17 %, s rizikem směrem nahoru. V průměru 
za celý letošní rok by pak mohla dosáhnout přibližně 15 %. To 
znamená pokles reálných příjmů minimálně v letošním roce.

K tomu jsou od 1. dubna zpřísněny podmínky pro získání 
hypotéky s tím, že žadatel musí doložit 20 % ceny nemo-
vitosti ze svých zdrojů. A to již není malá částka. Protože 
klient potřebuje byt nejen koupit, ale také obývat, což zna-
mená další náklady. Zejména pro mladší rodiny s nižšími 
příjmy bude velmi obtížné hypotéku získat, ale především 
splácet.

Na druhou stranu pro investory, kteří mají volné finanční 
prostředky, se naskýtá vhodná příležitost koupit investič-
ní byt a ten nadále pronajímat. Ceny pronájmů jsou totiž 
vzhledem ke stoupajícímu zájmu na vzestupu.

MOHOU CENY NEMOVITOSTÍ CITELNĚ ZLEVNIT?

I když Česká národní banka upozorňuje již několik let, že 
ceny nemovitostí v Česku jsou předražené až o 40 %, vel-
ký pokles, jak již jsem řekla, nepředpokládám. Ale na rozdíl 
od loňského roku to na trhu nebude probíhat tak, že bude 
mít prodejce na svou nemovitost deset zájemců, kteří se 
budou v aukci předbíhat s tím, kolik jsou ochotni zaplatit. 

JAROSLAVA WISZOVÁ 
členka rady ARK ČR a majitelka realitní 
kanceláře PATREAL
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Tento trend v letošním roce s velkou pravděpodobností 
skončí. Ti majitelé, kteří budou chtít nemovitost skutečně 
prodat, budou muset na kupujícího klienta počkat delší 
dobu a být případně připraveni k mírné korekci kupní ceny 
směrem dolů.

MĚNÍ SE S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA TRHU  
S NEMOVITOSTMI I SAMOTNÁ PRÁCE REALITNÍHO 
MAKLÉŘE?

Pro profesionály s letitou praxí není současná situaci žád-
nou novinkou. Já sama i tým mých kolegů v PATREALU 
jsme za víc než 25 let působnosti v realitách podobné pod-
mínky zažili vícekrát. Se svěřenými zakázkami k prodeji je 
potřeba pracovat důkladněji a věnovat jim profesionální 
péči. Pro prodávajícího je proto důležitý výběr realitní kan-
celáře. Je třeba vybrat takovou, která má dlouholeté zku-
šenosti s výkyvy trhu, dokáže dobře stanovit aktuální tržní 
cenu, má rozsáhlou databázi prověřených zájemců, a také 
kvalitní marketing. Pro nás to prostě znamená být stále 
aktivní, vymýšlet nové způsoby prezentace, využívat mo-
derní marketingové nástroje, efektivně oslovovat cílovou 
skupinu zájemců, a především rychle reagovat na měnící 
se situaci na trhu. To vše zvládáme a jsme připraveni na-
šim klientům profesionálně zrealizovat prodej nemovitosti 
za maximální možnou cenu.

Informační kancelář ARK ČR Brno:
Riegrova 1378/1, 612 00 Brno
T: +420 541 245 579, e-mail: brno@arkcr.cz
www.arkcr.cz

ARK ČR je největší profesní sdružení realitních 
makléřů, správců nemovitostí, dražebníků 
a dalších profesionálů z oboru působících na trhu 
s nemovitostmi v České republice.



NOVOSTAVBY

Avšak zdražování hypoték i stále rostoucí inflace způso-
bují, že na byt v osobním vlastnictví dosáhne podstatně 
méně žadatelů. Přitom nedostatek bytů trápí řadu velkých 
měst. Proto se v posledních letech po vzoru některých za-
hraničních metropolí vydávají cestou družstevního bydlení 
za účasti města. Vždyť například ve Vídni se za posled-
ních 70 let postavilo více než 200 000 družstevních bytů 
za podpory města. Do řešení této problematiky se již před 
čtyřmi lety pustila i brněnská radnice a první výsledky jsou 
na světě.

JAK BUDE FUNGOVAT DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ 
S ÚČASTÍ MĚSTA

Město spolu se dvěma společnostmi vlastněnými měs-
tem založí družstvo. Vkladem města bude projekt výstav-
by, městský pozemek a právo stavby na něm. Družstvo 
si následně vezme úvěr u banky, vybere zhotovitele a ne-
chá postavit bytové domy. Po kolaudaci budov budou 
do družstva vstupovat členové – fyzické osoby, které vloží 
do družstva členský vklad. Ten by měl být ve výši 10, ma-
ximálně 15 % nákladové ceny bytu. 

PRVNÍ BYTOVÁ DRUŽSTVA S ÚČASTÍ MĚSTA 
ZALOŽENA. BRŇANÉ MOHOU ŽÁDAT  
O DRUŽSTEVNÍ BYT

Do Brna, stejně jako do dalších měst republiky, se postupně vrací idea družstevního bydlení. 
To vzkvétalo zvláště na počátku druhé poloviny minulého století. V devadesátých letech však 
tato myšlenka skomírala a lidé začali preferovat koupi bytu do osobního vlastnictví. Takže 
zatímco v roce 1991 bylo podle statistik Svazu českých a moravských bytových družstev 
v Česku 698 000 družstevních bytů, v loňském roce již to bylo méně než 300 000.

KAMENNÝ VRCH II, 1. ETAPA 
autor: Ing. Tomáš Pulkrábek, Atelier 99 s.r.o.
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Členové budou byt užívat a platit družstvu nájemné, z ně-
hož bude družstvo splácet úvěr bance. Předpokládaná 
doba splácení úvěru je minimálně 30 let.

Výhodou je, že na rozdíl od developerské výstavby druž-
stvo nesmí tvořit zisk, takže byt bude o to levnější. A proto-
že družstvo získá bezplatně od města pozemky s právem 
stavby, bude cena nižší i o tuto nemalou částku.

PRO KOHO JE DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ URČENO

Družstevní bydlení je určené pro pracující zájemce, kte-
ří mají dostatečný příjem na úhradu nájemného, ale 
vzhledem k vysokým cenám komerčního bydlení nejsou 
schopni pořídit si byt v osobním vlastnictví. Zastupitelstvo 
města Brna na zasedání 7. prosince loňského roku schvá-
lilo upřesnění již existujících kritérií družstevního bydlení 
z roku 2018, a dále schválilo kritéria pro nově přihlašované 
žadatele.

Upřednostněni budou žadatelé, kteří mají trvalý pobyt 
v Brně. A to manželé, partneři, samoživitel nebo samoži-
vitelka. Hlásit se mohou ale i ti, kteří trvalý pobyt v Brně 
nemají. Výhodou také bude, pokud žijí ve společné domác-
nosti s dětmi (vlastními či osvojenými). Žadatelé musí být 
mladší 45 let, nesmí vlastnit či spoluvlastnit jakýkoliv ne-
movitý majetek určený k bydlení či být členem bytového 
družstva. Jejich průměrný čistý měsíční příjem za posled-
ních 12 měsíců musí splňovat schválenou minimální a ma-
ximální výši, a to dle velikosti bytu. Podrobné informace 
o kritériích najdou zájemci na webové adrese: https://by-
dleni.brno.cz/wp-content/uploads/2021/12/kriteria-
-pro-nove-prihlasene-zajemce.pdf.

KDE VZNIKNOU DRUŽSTEVNÍ BYTY

Město připravuje družstevní bydlení v šesti lokalitách. Pět 
z nich je již připraveno, jsou to Kamenný vrch (334 bytů), 

Francouzská (90 bytů), V Aleji (33 bytů), Přízřenice 
(323 bytů) a Rumiště (225 bytů). Pro první tři lokality již 
byla založena družstva, v dalších dvou jsou družstva v pří-
pravě.

Zájemci se mohou v rámci jedné žádosti hlásit i na všech 
pět lokalit naráz. Pořadí nových zájemců o byty bude sta-
noveno losem pro každou lokalitu zvlášť. Nejprve se bude 
losovat ze skupiny zájemců s dětmi s trvalým pobytem 
v Brně, poté ze skupiny bezdětných zájemců s trvalým 
pobytem v Brně. Následně se bude losovat ze skupiny zá-
jemců s dětmi bez trvalého pobytu v Brně, a nakonec ze 
skupiny bezdětných zájemců bez trvalého pobytu v Brně.

Podle vylosovaného pořadí budou mít zájemci možnost 
výběru konkrétního bytu, který však musí korespondo-
vat s výší jejich příjmů. Poté budou uzavírány rezervační 
smlouvy, na základě kterých budou po kolaudaci zájemci 
vstupovat do družstev. Každý ze zájemců může uzavřít 
rezervační smlouvu pouze k jednomu bytu. Přihlašování 
nových zájemců je možné od 15. června do 15. září 2022.

Zdroj: www.bydleni.brno.cz 

FRANCOUZSKÁ 36 – VNITROBLOK 
autor: Chybik+Kristof Associated Architects. s.r.o.

NA KAMÉNKÁCH, ČERNOVICE 
autor: Kuba & Pilař architekti s.r.o.
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Dlažba inspirovaná kamenem Ceppo di Gré 
z Lombardie
Již léta jezdí obdivovatelé do italské Lombardie za ikonic-
kým kamenem Ceppo di Gré. Tento okrasný obkladový 
kámen je významným poznávacím znakem lombardské 
a milánské architektury z počátku 20. století. Nyní díky 
italskému výrobci keramických obkladů Atlas Concorde si 
jej můžete dopřát i u sebe doma. 
 
Kolekce Boost Mix reprodukuje původní mozaiku Ceppo 
di Gré extrémně věrohodně. Využívá různé odstíny šedé, 
díky čemuž krásně ladí s kolekcemi s efektem betonové 
stěrky Atlas Concorde Boost a Boost Pro. S trochou nad-
sázky se dá říct, že povrch, díky kombinaci oblázků růz-
ných velikostí, připomíná tlačenku. 

Obklady vhodné do interiéru i exteriéru
Využití pro obklady z této kolekce je opravdu široké. Dlaž-
dice se vyrábí v celé řadě formátů – od 30x60 cm až po 
velkoformáty v rozměru 120x278 cm. V interiéru tedy  

najdou uplatnění nejen v koupelně, ale například i jako ob-
klad za pracovní desku kuchyňské linky nebo jako dlažba 
do jakékoli místnosti. Dlažba je opatřena patentovaným 
povrchem SENSITECH, který zaručuje, že je bezpečná i za 
mokra, a současně je povrch velmi jemný a příjemný na do-
tek. Po produktech z kolekce Boost Mix můžeme sáhnout 
i do exteriérů. Díky svým vlastnostem jsou vhodné pro  
použití na terasu nebo v okolí bazénu.  

Celá kolekce zapadá do světa Atlas Concorde Boost World, 
který má za cíl nabídnout keramické povrchy podobného 
stylu a vzhledu jak pro komerční, tak soukromé objek-
ty. Prozkoumejte tento svět díky 
návštěvě showroomu Keraservis 
v Brně v Centru bydlení a desig-
nu Kaštanová. Zjistěte, co může-
te v showroomu vidět a třeba si 
sjednejte nezávaznou schůzku 
s odborným poradcem, který vám 
zodpoví všechny případné dotazy. 

Kaštanová 515/125a 
620 00 Brno - Tuřany

www.kastanova.cz

OBJEVTE KOUZLO KERAMICKÉ DLAŽBY 
S KAMENNÝM VZOREM

Popularita kamene jako obkladového materiálu roste. Keramická dlažba má 
ale lepší vlastnosti, zejména v oblasti protiskluznosti. Dokonalým kompromisem 
je novinka Boost Mix výrobce keramických obkladů Atlas Concorde, kterou na 
český trh přináší dodavatel koupelnového vybavení Keraservis. 

Rezidence MENŠÍKOVA, BRNO

B www.rezidencemensikova.cz

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

Bytový dům TOMÁŠKOVA, BRNO

B

■■  byty 1+kk   byty 1+kk 
s pracovnous pracovnou

■■  byty 3+kk  byty 3+kk
– mezonet– mezonet

■■  garáže  garáže
■■  soukromá zahrada  soukromá zahrada

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

Bytový dům UL. ZA HUMNY, MODŘICE

A www.bytymodrice.cz

jirina.kropackova@komfort.cz
+420 724 972 540
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Prodej nových bytů k okamžitému 
nastěhování. Součástí vybavení 
je kuchyňská linka vč. spotřebičů.
Garážové stání ke každé bytové 
jednotce k dispozici.

REZIDENCE 
KOVÁŘSKÁ

KONTAKTNÍ OSOBA: ING. IVETA PILÁTOVÁ / T: +420 725 688 312 / E: I.PILATOVA@KALAB.CZ R E Z I D E N C E KOVARSKA . C Z

PŮDORYS 6.NP

 BYT

E6
 E.6.01 

E.6.02 

E.6.03 

E.6.04 

E.6.05 

E.6.06

E.6.07

E.6.08

E.6.09

E.6.10

10,2 M2

2 M2

2,1 M2

14,3 M2

8,8 M2

12,3 M2

23,9 M2

2,3 M2

2,4 M2

7,3 M2

PŘEDSÍŇ

WC

ŠATNA

POKOJ

KOUPELNA

POKOJ

OBÝVÁK + KUCHYNĚ

BALKON

BALKON

TERASA

UŽITNÁ PLOCHA 85,6 M2

E6
F6

G6

3+KK
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 BYT

I7
I.7.01 

I.7.02 

I.7.03 

I.7.04 

I.7.05 

I.7.06

I.7.07

I.7.08

9,8 M2

3,6 M2

1,3 M2

26,2 M2

13,6 M2

10,7 M2

2 M2

26 M2

PŘEDSÍŇ

KOUPELNA

WC

OBÝVÁK + KUCHYNĚ

POKOJ

POKOJ

ŠATNA

TERASA

UŽITNÁ PLOCHA 93,2 M2

G6

I7H7

8

3+KK

REZIDENCEKOVARSKA.CZ

PŘEDSÍŇ 10,2 m2

WC 2 m2

ŠATNA 2,1 m2

POKOJ 14,3 m2

KOUPELNA 8,8 m2

POKOJ 12,3 m2

OBÝVÁK + KUCHYNĚ 23,9 m2

BALKON 2,3 m2

BALKON 2,4 m2

TERASA 7,3 m2

UŽITNÁ PLOCHA

85,6 m2

PŘEDSÍŇ 9,8 m2

KOUPELNA 3,6 m2

WC 1,3 m2

OBÝVÁK + KUCHYNĚ 26,2 m2

POKOJ 13,6 m2

POKOJ 10,7 m2

ŠATNA 2 m2

TERASA 26 m2

UŽITNÁ PLOCHA

93,2 m2

5 MINUT DO CENTRA MĚSTA,
VEŠKERÉ SLUŽBY V MÍSTĚ

PŘEDPRODEJ
ZAHÁJEN

Prodej pozemků
a rodinných domů
k dokončení.

Rodinné domy
v Zeleném údolí

Hlavní logo

Splněný sen 
o moderním bydlení 
v centru města 
s parkem přes ulici.

prodej@centralparkbrno.cz
+420 733 534 055
www.centralparkbrno.cz

ulice Lidická

kuc@imperastyl.cz
www.imperastyl.cz

prodej@rezidencetriangl.cz
+420 601 601 425
www.rezidencetriangl.cz

Nadstandardní 
jednotky v příjemné 
a klidné městské části 
Brno-Komín.

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

Velikost bytů
1+KK až 4+KK

PŘÍRODA
NA DOSAH

GARÁŽOVÉ 
STÁNÍ

Investor: Maison Vrabel s.r.o.
   737 243 157
   nespesna@reko.cz

www.byty-kamechy.cz

BYTY 
KAMECHY II

NOVÉ DOMY
V PRODEJI

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

Velikost bytů
1+KK až 4+KK

PŘÍRODA
NA DOSAH

GARÁŽOVÉ 
STÁNÍ

Investor: NOME a.s.
   731 526 384
   kostkova@reko.cz

www.pod-chvalovkou.cz

Prodej POSLEDNÍHO 
domu

NOVÉ BYTY VE DVOU TERASOVÝCH 
VILADOMECH A V EXKLUZIVNÍ LOKALITĚ

BRNO-KNÍNIČKY

PRODEJ 
ZAHÁJEN

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

    vlastní balkon nebo terasa
s výhledem do zeleně
ke každému bytu

    pohodlná parkovací stání, 
odkládací sklepní kóje k bytu 
i společné úložné prostory

    klidný a pohodlný život v prémiové 
lokalitě obklopené zelení

Na co se můžete těšit?

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

www.uhlubocku.cz

APARTMÁNY
RIVERSIDE VRCHLABÍ

Apartmány o velikosti
1+kk – 4+kk

se soukromým parkováním.

www.riversidevrchlabi.cz

602 269 011

••   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

Developer projektu REKO a.s.
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735 101 285 kurimzahori.czByty i domy

Kuřim, jak ji neznáte

PRODEJ IV. ETAPY
  1+KK AŽ 4+KK

tel.: 724 058 733, 737 986 339

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

INSADY BRNO

 Jezuitská 1, 602 00 Brno
 +420 722 911 494
 www.vlpartneri.cz 

Moderní rezidenční bydlení na lukrativní brněnské adrese.
Klidná lokalita v těsné blízkosti přírodní rezervace Červený kopec. Komfortní rodinné bydlení s důrazem na velkorysé prostory 
a designový interiér. Veškerá občanská vybavenost v místě a rychlé napojení na D1. Prostorné byty 4+KK, 5+KK 91 m² - 180 m², 
sklepní kóje, dostatek parkovacích míst.

REZIDENCE HORNÍ 

 www.rezidencehorni.cz  +420 722 911 494

 www.insady.cz  +420 722 911 494

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY

Výroba vlastní
energie
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MIG s.r.o.   |    800 644 644   |   mig@mig.cz   |   www.mig.cz   |   Cejl 926/30

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). 

Kontakt na makléře: Markéta Vaňková

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. 

vankova@mig.cz+420 739 457 004

Kontakt na makléře: Jiří Dejnožka dejnozka@mig.cz+420 731 598 271

MIG POINT
Pronájem bytů i parkovacích stání

HRÁZNÍ

K nastěhování
od července

   2+kk, 3+kk
   od 4 603 894 Kč
   nadstandardní materiály
   klimatizace - chlazení/topení
   sklepy, garáže, venkovní stání

POHOŘELICE

NOVÉ BYTY

   1+kk až 3+kk
   od 2 174 025 Kč
   včetně sklepu
   včetně venkovního parkovacího
stání

MIROSLAV-KAŠENEC

+420 603 290 695
irmannova@ir-reality.cz

www.byty-pohorelice.cz www.ir-reality.cz

IRMANNOVÁ s.r.o.
Reality VÝHRADNÍ PRODEJCE

PROJEKTU

PENB B PENB B

••   byt 4+kk s prostornou terasou, uzavřenou lodžií a walk-in šatnou
••   podlahová plocha 97,75 m2 s velkou terasou o velikosti 14,15 m2 

orientovanou na jih s nádherným výhledem
••   vlastní garáž s vraty 
••   bezbariérový bytový dům s výtahem, kolárnou a kočárkárnou
••   v jedné z nejvíce žádaných městských částí a to Brno-Bystrc, Kamechy

Prodej bytu 4+kk, 114 m², 
ul. Hvozdecká, Brno-Bystrc-Kamechy

+420 777 007 712 lagova@servio.cz Francouzská 916/69, 60200 Brno

Martina 
Lagová

CENA NEMOVITOSTI
12 900 000 Kč

MOŽNOST SLEVY PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ



TEL.: +420 773 768 010 

Fenomén tiny house
Objevte jedinečný koncept bydlení, chataření nebo pod-
nikání. Princip založený na komfortu, designu, moderních 
technologiích a ekologii. Pro vyznavače minimalistického 
stylu života nabízí efektivní prostorové řešení a kompletně 
vybavený interiér s precizním designem. Stačí se jen na-
stěhovat. Za určitých podmínek bez nutnosti jakýchkoliv 
povolení.

Ekologie a smart home
Modulární stavba je z udržitelných a ekologicky recyklova-
telných materiálů. Kvalitní izolace, třívrstvá okna a rekupe-
rační jednotka garantují minimální tepelnou ztrátu a velmi 
nízkou energetickou náročnost. Použité domácí technolo-
gie, jako je klimatizace s vytápěním, rekuperace nebo boj-
ler můžete pohodlně ovládat ze svého smartphonu.

Do posledního detailu
Důkladně promyšlený domeček má funkční výbavu včetně 
nábytku a úložných prostor. Součástí standardu je plnohod-
notná koupelna se sprchou a splachovací toaletou, praktic-
ká kuchyňská linka a dvojlůžko. Nechybí klimatizace, která 
ohřívá, ochlazuje nebo filtruje alergeny, a rekuperační jed-
notka.  

Investice, která se vyplatí
Domeček vám postavíme téměř kamkoliv. Pro maximální 
komfort je potřeba napojení na vodu, odpady a elektřinu. 
Na stabilní měsíční výnos, průměrných deset tisíc korun, 
vám bude stačit zahrada u vašeho domu v Brně. Stejně jed-
noduše se z domečku může stát zážitkové místo na krát-
kodobý pronájem. Kompletně vybavený domeček pořídíte 
s cenou 1 185 800 Kč. Pro podnikatele a plátce DPH jde o in-
vestici ve výši 980 000 Kč + DPH. 

NADSTANDARDNÍ RODINNÉ BYDLENÍ 

+420 605 018 056, +420 776 387 287

■   Komfortní rodinné domy 5+kk se zahradou, vysokou kvalitou provedení a promyšlenými dispozicemi.
■   Lokalita obklopená přírodou, kvalitní občanské zázemí, vynikající dopravní infrastruktura.
■   Výhody městského bydlení s vlastní zahradou a maximálním komfortem.
■   Fotovoltaika vč. akumulátorů, zatravněný pozemek, robotická sekačka, závlahy, hliníkový plot.

v žádané lokalitě Želešice a jen 5 minut od centra Brna

LUXUSNÍ MEZONETOVÝ BYT

■   Mezonetový byt 4+kk s balkonem, 2 garážová parkovací stání v Paláci Trnitá, centrum Brna. Novostavba.
■   Podlahová plocha 104,8 m2, 7. a 8. NP, v suterénu se nachází podzemní garážové stání a sklepní kóje.

 www.moderni-zelesice.cz

Kolaudace 
09/22

www.realmajor.cz

+420 776 387 287

13 500 000 Kč vč. DPH a provize

Kolaudace
jaro/léto

2023 

cena od 19 900 000 Kč



Jsme vždy 
na vaší straně

+420 606 788 799 www.knotek-reality.czinfo@knotek-reality.cz

Privátní služby pro naše VIP klienty
Prestižní formou zatraktivníme nemovitost mezi konkurenční nabídkou. 
Videoprezentace 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 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. 

Symerský design

Video, 3D prohlídky

Architekt, bytový designer

Zahradní architekt

VIP stěhování

Užitná plocha 245 m² Maloměřice, Brno, Jihomoravský kraj

23 950 000 Kč

Plocha pozemku 342 m²


