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VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ

PENÍZE ZA VAŠI NEMOVITOST
TAK RYCHLE,
JAK POTŘEBUJETE

DŮM

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

Jaroslava WISZOVÁ
Jaroslava
WISZOVÁ
jednatelka
společnosti,
členka rady ARK ČR

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

(+420)
608764
764164
164
(+420)
608
j.wiszova@patreal.cz
j.wiszova@patreal.cz

HOSTĚRADICE

PENB

Dita HOLASOVÁ

Jaroslav ŠLEZINGR

certifikovaný realitní makléř
---------------------------------

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

certifikovaná realitní makléřka

NAŠE TIPY

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

Petr SKOTÁK

certifikovaný realitní makléř
---------------------------------

(+420) 608 764 166
(+420) 775 764 765
(+420) 608 859 992
j.slezingr@patreal.cz
p.skotak@patreal.cz
j.smidek@patreal.cz
Jaroslav ŠLEZINGR
Petr SKOTÁK
certifikovaný realitní makléř

certifikovaný realitní makléř

09392

775 764 765
DŮM

Janette KLÍČNÍKOVÁ

608 764 166

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

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

09674

Dům 2+1 v obci Lažánky, přízemní, samostatný,
určený k rekonstrukci. Dům je napojen na všechny
sítě. 10 km od Brna.

BYT

G

09614

608 764 166
BYT

C

09660

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

775 764 765
BYT

PENB

7 350 000 Kč
BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ŽELEŠICE

G

09668

RD v klidném prostředí 5 km od Brna, 4+kk, prostorná
rovinatá zahrada, CP 1 112 m², po kompl. rekonstr.,
kompl. vyb. KK, podsklepený, studna, retenční nádrže.

8 500 000 Kč
BRNO-KRÁLOVO POLE

PENB

DŮM

775 764 765
BYT

G

PENZION

7 000 000 Kč
VLČATÍN

G

608 764 166
BYT

09641

3 500 000 Kč
BRNO-LÍŠEŇ

PENB

OV 2+1, cihla, 4. NP, CP 63 m², balkon, výtah, sklep,
velká zahrada.

608 764 166

PENB

MORAVEC

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

7 290 000 Kč
BRNO-KRÁLOVO POLE

PENB

DŮM

D

09664

OV 4+1, ul. Koutného, CP 77 m², lodžie, sklep, nepr. pokoje,
zděné jádro, spol. koup. s WC. Najdete zde pros. hydromas.
sprch. kout, nást. WC Geberit a umyvadlo s koupel. skříňkou.

608 764 166
ZAHRADA

6 990 000 Kč
BRNO-LÍŠEŇ

certifikovaný realitní makléř

KRUMVÍŘ
PENB

C

09681

Byt ve vyhledávané lokalitě, OV 2+1, ul. Řezáčova,
CP 55 m², 2. NP/4, balkon, sklep, komora, původní
udržovaný stav, připraveno k modernizaci.

775 764 765
POZEMEK

PENB

PENB

2 500 000 Kč
BRNO-KOMÍN

LETOVICE

RD Letovice, mož. tří bytů, zahrada 1300 m², vjezd, parkovací
místa před domem i vedle domu a velmi pros. garáž s dílnou
a montážní jámou. Dům je vhodný k bydlení i podnikání.

INFO V RK
LAŽÁNKY

G

DŮM

(+420) 608 859 992
(+420) 775 764 765
j.smidek@patreal.cz
p.skotak@patreal.cz
DŮM
BRNO-SOBĚŠICE

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

DŮM

NÁŠ TIP

Jiří ŠMÍDEK

certifikovaný realitní makléř
---------------------------------

B

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

PENB

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

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

@patreal.cz

G

ID 09344

PRAVLOV

B

09645

775 764 765
POZEMEK

4 490 000 Kč
BRNO-TUŘANY

PENB

G

09669

Penzion s kap. 22 lůžek, vstup. hala, šatna, kolárna, tech.
míst., kuch. s jídelnou, spol. míst. s krbem, zahrada s venk.
posezením, zahr. grilem a ruskými kuželkami. 5 park. míst.

608 764 166
GARÁŽOVÉ STÁNÍ

16 900 000 Kč
BRNO-KRÁLOVO POLE

09679

Zahrada s ovoc. stromy, CP 306 m2 v zahradnické osadě v těsné
blíz. Mariánského údolí. Osada je oploc. s možným příj. autem
až k poz. Zahradní domek, el., sezónní voda, chemická toaleta.

608 859 992
KOMERČNÍ

690 000 Kč
SLAVONICE

ID 09320

2x RD, 6+kk, hrubá stavba, atraktivní lokalita Soběšice
Dvougenerační RD, 3+1 a 4+1 v obci Rajhrad, který je od
2
Brna
PENB
B vzálený 10 km. RD je patrový, částečně podsklepený, (u lesa), CP pozemku 428 m , garáž.
09652
se sedlovou střechou a půdou s možností půdní vestavby.
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,000
podlahové
venkovní žaluzie, příprava na klimatizaci.
Přímé
6 900
KČ vytápění,608
8 300 000
KČ
608 764
166
645 164
autobusové spojení s Brnem. Ihned k nastěhování.

608 859 992

5 000 000 Kč

PENB

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

INFO V RK

PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST
PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST

09647

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

775 764 765

INFO V RK

09662

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

09643

Garážové stání (družstevní) 13 m² v 8. NP parkovacího
domu, elektřina 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 mostov.
jeřáby, kotelna, kancel. budova, dostatek prost. pro dopr. manipulaci i parkování. Vhodné i pro větší firmu. CP 8 527 m².

608 764 166

15 545 000 Kč

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU

Nemojanské kaskády

PENB

AKČNÍ
CENY DO
30. 9.
2022

B

V rámci developerského
projektu výstavby
Nemojanské
kaskády je pro vás
připravena výstavba
11 rodinných domů,
3 dvoubytových domů
a jednoho tříbytového
domu vybudovaných ve
dvou etapách na ploše
více než 12 000 m2.

Byty od 4 090 000 Kč
Domy od 7 650 000 Kč

Developerský projekt bydlení Nemojanské kaskády tvoří samostatný celek, jenž není přímo začleněn mezi stávající zástavbu,
ale navazuje na samostatně stojící domy na okraji obce. Pěší propojení s obcí zajišťuje osvětlená pěší komunikace lemující zahrady
domů. Název „kaskády“ vychází z výrazněji tvarovaného terénu.
Domy ve střední části reagují na terén a svým tvarem a střechami
vytváří kaskády. Celkové prostorové uspořádání lokality umožňuje výhled do krajiny ze všech domů. Záměrem architekta bylo vytvořit pestrý obytný soubor, který je tvořen více typy domů s cílem
vytvoření široké sociální skladby obyvatel, a tím zvýšení bezpečnosti celé komunity. Architektonická pestrost domů zvyšuje i lepší
orientaci v lokalitě.

P RO D E J A V Í C E I N F O R M AC Í
info@sdk-reality.cz

www.sdk-reality.cz

+420 800 050 243

www.domynemojany.cz
Manželé
Knotkovi
majitelé
realitní
kanceláře

Obec má výbornou občanskou vybavenost – mateřská škola, základní škola, obchody, obecní úřad, kostel, restaurace, koupaliště,
sportoviště, hromadná doprava, kompletní občanská vybavenost
v 6 km vzdáleném Vyškově. Z Nemojan můžete být v centru Brna
za necelých 25 minut autem, za 30–40 minut hromadnou dopravou z ÚAN Zvonařka nebo hlavního vlakového nádraží v Brně.

N E P RO PÁS N Ě T E T U TO U N I K ÁT N Í Š A N C I B Y D L E T V P Ř Í R O D Ě
V P RO STO R N É M D O M Ě KO U S E K O D B R N A .

Adresa pobočky:
Moravské náměstí 13, Brno
Brno-město

B

energeticky
úsporné
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VAŠE BRNĚNSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ
Volejte zdarma

800 100 455
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Bayerova 40 | Brno 602 00

www.brnenskyzvonec.cz

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE
výhradní
prodejce

PRÁVO

FINANČNÍ ÚŘADY ZAČÍNAJÍ ZPRACOVÁVAT ŽÁDOSTI
KTERÉ
NEMAJÍ
o POZEMKY,
vrácení uhrazené
daně
z nabytí MAJITELE,
nemovitosti
PROPADNOU STÁTU

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

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

Brno, Spolková

Dispozice 1+kk až 3+kk

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV

Chcete ochránit své peníze před inflací?
Investujte do nemovitostí.

ZPRAVODAJSTVÍ

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

9

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

KRATOCHVILKA / Brno-venkov

CHATA SE ZAHRADOU
SLEVA

PENB

BRNO-ŠTÝŘICE / ulice Vinohrady

15 990 000 Kč

775 077 502
BYT 1+KK

K jednání

BYT 2+1

BRNO-ČERNÁ POLE / tř. Kpt. Jaroše

BRNO-STŘED / ulice Tučkova

Pěkná prostorná zděná chata, ZP 41 m2, Brno-Červený
kopec, po úpravách i na trvalé bydlení, vodovod, el.,
vytápění el. kotel s radiátory, splachovací WC, sprcha atd.

2 490 000 Kč

775 077 502
CHATA SE ZAHRADOU

K jednání

G

PENB

Prodej pěkného bytu, CP 18 m2 + spací prostor v mezonetu, zvýšené přízemí, orientace Z do klidného vnitr.
Celý byt je po GO, podlahy, omítky, el. rozvody, odpady + voda + topení, dveře + zárubně, spací prostor
v mezonetu, koupelna a WC, nová KL. Byt včetně vybavení.

3 600 000 Kč

775 077 502
BYT 1+1

G

Prodej bytu 2+1, 4. NP/6 s výtahem, CP bytu je 76 m2 vč.
balkónu 4 m2 + sklep 6 m2, pokoje 23 m2, 22 m2, kuchyň
13 m2, koupelna vč. WC 5 m2. Nová eurookna. Dům po rek.

775 077 502
BYT 3+1

BRNO-ŠTÝŘICE / ulice Vinohrady

7 200 000 Kč

BRNO-BOHUNICE / ulice Spodní

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
RODINNÝ DŮM

1 995 000 Kč
ZLATÉ HORY / okres Jeseník
SLEVA

G

PENB

Prodej pěkného bytu 1+1, 3. NP, CP 30 m2, komora/sklep cca 3 m2 přímo na patře, vstup do bytu z pavlače
ve vnitrobloku, aktuálně bez KL, plastové okno, dveře, topení elektrické (přímotopy), ohřev vody el. boiler.
Vnitroblok je po rekonstrukci s možností posezení či trávení volného času.

775 077 502

2 950 000 Kč

B

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

6 300 000 Kč

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

Pěkná, udržovaná rekr. chata na vl. pozemku v CHKO Bílé Karpaty, nedaleko obce Březová. ZP 53 m2,
UP 120 m2, CP pozemku 667 m2. Klidné místo 2 km od obce v blízkosti rybníků a přímo u lesa. 1. NP: garáž
14 m2, sklepní prostory, 2. NP: ob. pokoj 26 m2, kuchyň 5 m2, lodžie 11 m2, 3. NP: 3x pokoj (8 + 9 + 9 m2), lodžie.

775 077 502

2 950 000 Kč

NESLOVICE / Brno-venkov
K jednání

PENB

BŘEZOVÁ / okres Uherské Hradiště

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.

PENB

CHATA SE ZAHRADOU

6 500 000 Kč

RÁDI SE
POSTARÁME
O PRODEJ
ČI PRONÁJEM VAŠÍ
NEMOVITOSTI.
PRODÁVAJÍCÍM
A PRONAJÍMATELŮM
POSKYTUJEME
NAŠE SLUŽBY
ZDARMA!
WWW.REALMIX.CZ
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GAUTE, a.s.
sídlo: Lidická 26, 602 00 Brno
bezplatná linka: 800 194 125
gaute@gaute.cz | www.gaute.cz

4+KK RD NOVOSTAVBA
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SYROVICE

STAV. POZ. 923 m2

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

www.foreigners.cz

BRNO-DOLNÍ HERŠPICE / Novomoravanská

MEET OUR TEAM
p ozn ejt e n á š t ý m

www.majitelum.cz

@ForeignersMajitelum

@Foreigners.cz

O práci v realitách nikdy neuvažovala, ale pozice relokační konzultantky ji nyní naplňuje.
Za pouhých 8 měsíců ve Foreigners se Karolína Chládeková dostala na level Advanced a dvakrát po sobě
byla vyhlášena zaměstnancem měsíce. Položili jsme jí pár otázek.
NEDÁVNO JSI POVÝŠILA NA POZICI ADVANCED, JAK SE TI TO POVEDLO?
Tvrdou prací. Měla jsem štěstí, že jsem začala v září – to je ještě vrchol sezóny. Naběhla jsem do toho
v režimu, ve kterém bylo hrozně moc práce. Byla jsem nová, všechno mi dlouho trvalo, ale musela
jsem se do toho rychle dostat. A to toho ještě nebylo tolik jako letos, kdy po koronaviru a válce na
Ukrajině přichází do České republiky ještě více lidí.

PENB

B

51465

Podlahová pl. 175 m2, zahrada 290 m2, dvougaráž, podlahy, sanita atd. v ceně, dokončení 10/2022.

12 949 000 Kč vč. DPH i provize RK

603 575 319
STAV. POZ. 1000 m²

JESENÍKY - ŠIROKÁ NIVA - SKRBOVICE

3+KK BYT + PARK. STÁNÍ

51902

JAKÉ NEJVĚTŠÍ VÝZVĚ JSI ZATÍM MUSELA V PRÁCI ČELIT?
Ze začátku mi dělalo problém najít si rovnováhu mezi prací a osobním životem. Když vám člověk
napíše e-mail, že se za tři dny potřebuje stěhovat, tak tři dny na nic jiného nemyslíte. Je ale důležité
držet si nějaký odstup a stanovit si hranice. Také si nesmíte brát věci osobně.

Prodej dvou atraktivních stavebních pozemků (možnost koupě
zvlášť nebo dohromady) o celkové velikosti 1 845 m2.

KUŘIM / ul. Hojerova

737 908 347
2+1 BYT, OV

9 900 000 Kč vč. DPH i provize RK

CO TĚ NA PRÁCI NEJVÍCE NAPLŇUJE?
Nejvíce mě baví práce s cizinci. Jejich vděčnost za to, že jim člověk pomůže. Minulý týden se mi
podařilo najít byt pro dceru jedné paní a ta paní mě potom objala. Byla jsem z toho úplně šťastná.

BRNO-PONAVA / ul. Botanická

K AROLÍNA C HL ÁDEKOVÁ
Relo cat i o n Co n s u lt an t

Karolína využívá vlastních zkušeností
ze zahraničí, aby klientům pomohla najít
jejich ideální nemovitost.
51886

Velmi atraktivní pozemek pro bydlení nebo rekreaci, v těsné
blízkosti CHKO Jeseníky, na velmi klidném místě na okraji obce.

737 908 347

1 050 000 Kč vč. provize RK

PENB

G

51851

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

737 908 347

6 990 000 Kč + provize RK

PENB

G

JAK BYS SVOU PRÁCI POPSALA PĚTI SLOVY?
Řekla bych, že moje práce je zábavná, dynamická, flexibilní, kreativní a empatická.

51792

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

737 908 347

PROČ SE MAJITELÉ NĚKDY MOHOU ZDRÁHAT PRONAJMOUT BYT CIZINCŮM?
Určitě tam hraje roli jazyková bariéra. My se jim ale snažíme vysvětlit, že jim se vším pomůžeme,
takže to nebude problém. Dalším faktorem je, že majitelé nemají jistotu, jak dlouho tady cizinci
zůstanou. Tu ale nemají ve výsledku ani u Čechů, takže jde spíše o neopodstatněné předsudky.

PRODEJ 2 RD, OKRES ZNOJMO

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO

PRODEJ RD VELKÁ ROUDKA

5 490 000 Kč vč. provize RK

REZIDENCE PASOHLÁVKY
PENB

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

+420 533 533 787

8 800 000 Kč

PRODEJ POZEMKU ZBÝŠOV

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

+420 533 533 787

PENB

Ceny od 14 900 000 Kč

Více na www.rezidencepasohlavky.cz

PENB

Cena na vyžádání

COLIVINGOVÁ REZIDENCE DOMEQ 2 & 3

Zbýšov, okr. Vyškov. Krásný rovinatý stavební pozemek o velikosti
535 m² se nachází v klidné, okrajové části obce 10 minut od Slavkova.
Uliční šíře 11 m a délka 46 m. Na poz. nyní stojí pův. stodola.

+420 533 533 787

C

Na vyžádání v RK

B

+420 533 533 787

Velké Opatovice – Velká Roudka, okres Blansko. RD má zast. pl. 218 m² a výšku
stropů 3,5 m, pozemek o vel. 365 m². Dům je část. podskl. - 56 m². RD se ale hodí
jak pro investici, tak i pro přestavbu na vícegen. dům, nebo větší rodinné sídlo.

+420 533 533 787

od 11 500 Kč/měsíc

1 750 000 Kč

PRONÁJEM BYTU 1+KK, BRNO-MĚSTO

PENB

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

G

G

Ul. Kobližná. Pronájem útulného, plně vybaveného bytu 46 m²
s terasou. Pohodlné bydlení pro 2 osoby. Plně zabezpečený dům,
kamerový systém, recepce. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

NEMOVITOSTI NÁM NEJSOU CIZÍ

18 000 Kč/měsíc
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REALITY V BYSTRCI s.r.o.
kancelář: Říčanská 13, Brno - Bystrc
tel.: +420 608 254 060 | e-mail: info@rksevcikova.cz
facebook.com/rksevcikova | www.realityvbystrci.com

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

BOŠOVICE

RD

BRNO-ŽIDENICE / Otakara Ševčíka

RD

BYT 4+1

OV 1+1 a 2+1

KORYČANY

OV 2+1

C

PENB

Nabízíme k prodeji byty 1+1 a 2+1 v Koryčanech v cihl. domě. 1. p. Byty mají plast. okna, vl. plyn.
vyt., sklep, zděné jádro, vana, umyvadlo, otopný žebřík, bojler. V koupelně dlažba a obklady.
V kuchyni i pokoji plovoucí podl., nová kuch. linka. V okolí kompl. obč. vyb. Volné ihned.

G

PENB

Prodej velmi dobře udržovaného, přízemního, polořadového
RD s dvorem, krásnou zahradou a příjezdem ze dvou stran.
CP pozemku je 927 m2, ZP domem vč. dvora 222 m2, zahrada
za domem 705 m2. IS všechny.

3 500 000 Kč

736 646 769
BYT 3+1

ŘEČKOVICE, Medlánecká

G

PENB

Prodej velmi udržovaného, část. podsklepeného, řadového
RD 3+kk se zahradou. Celková plocha pozemku je 162 m2,
zastavěná plocha domem 73 m2, zahrada za domem činí
89 m2. IS: všechy. Dům je ihned VOLNÝ.

8 500 000 Kč

736 646 769
BYT 4+KK

ŠLAPANICE / Brněnská

OV 3+1

BRNO-ŠTÝŘICE

C

608 254 060

Převod členských práv k prostornému bytu 4+1 s jídelnou,
zaskleným balkonem a sklepem. Orientace bytu je na
jihozápad, tedy byt je hodně prosvětlený, a tím pádem
i útulný. CP 80 m2 + balkón 5 m2 + sklep 1 m2. Patro 11/11.

BRNO-KNÍNIČKY

D

PENB

Ulice Horní, 2. p./4 p., cihlový byt, CP 67 m2, balkon, šatna, sklep,
pokoje se sam. vstupy, parkety, nová kuchyňská linka, zděné jádro
s koupelnou, samostatné WC. Blízko MŠ, ZŠ, obchody a služby.

608 254 060
ZAHRADA S CHATOU

Info v RK
POPŮVKY U BRNA

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

PENB

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.

RODINNÝ DŮM

6 500 000 Kč

736 646 769
KOMERČNÍ POZEMEK

ČEBÍN

608 254 060

8 990 000 Kč

736 646 769
ZAHRADA

STRÁŽNICE - MLÝNKY

POLE

Cena v RK

OBORA U BOSKOVIC

736 646 769
KOMERČNÍ BUDOVA

PENB

Prodej pole – orné půdy o CP 1 421 m2, šířka pozemku
ve spodní části je cca 15 m a šířka pozemku ve vrchní části
je cca 12 m a hloubka cca 113 m, nacházející se v obci v části
za rybníkem Klenovák.

736 646 769

30 Kč/m2

570 500 Kč
ŽABOVŘESKY / Zeleného

G

736 646 769

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.

736 646 769
STAVEBNÍ DVŮR

PENB

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

35 000 Kč/měsíc

3 700 000 Kč

608 254 060

Info v RK

ŠLAPANICE

v Brně-Bystrci

736 646 769

608 254 060

G

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

4 200 Kč/m2

736 646 769
ZAHRADA

Prodej neoplocené zahrady v nádherné a vyhledávané
lokalitě. Zahrada se nachází mezi vinicemi a cyklostezkami
s příjezdem po asfaltové komunikaci až k zahradě.
CP 1 342 m2, šířka cca 10 m, hloubka cca 134 m.

Info v RK

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

Prodej oploceného komerčního pozemku v průmyslové
a komerční zóně u cihelny Wieneberger. Jedná se o rovinatý
pozemek o výměře 2 397 m2 s uliční šíří cca 37 m a délkou
cca 64-70 m. IS: u pozemku.

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

BRNO-BYSTRC

ŠLAPANICE / Hřbitovní

B

Prodej cihl. novostavby mezonet. bytu 4+kk v OV s balkónem
a 2x parkovacím stáním. CP 110 m2 + terasa 3 m2. 2. a 3. patro.
Velkou výhodou jsou sam. vstupy do všech místností a vl.
elektrický kotel s ohřevem teplé vody.

Info v RK

608 254 060

PENB

C

C

6 300 000 Kč

736 646 769
KOMERČNÍ POZEMEK

CHATA

Od 2 300 000 Kč

Nabízíme k prodeji pěknou patrovou dřev. chatu s posezením
na levém břehu přehrady v k.ú. Kníničky. Elektř., krb, kamna
na TP, poz. v nájmu. Zůstává nábytek i vyb. Ideální k rekreaci.

PENB

BRNO-BOHUNICE

BOHUNICE / Rolnická

PENB

PENB

13
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991 Kč/m2
BRNO / Židenice-Životského

C

Pronájem stavebního dvoru o rozloze 2 850 m2
a 8 kancelářských prostor v 1. patře nově postavené komerční
budově. CP kanceláří 162 m2, stavební dvůr 2 850 m2, toalety
58 m2, šatny s koupelnami 48 m2. VOLNÉ.

736 646 769

1 900 Kč/m2/rok

Řadový RD 4+kk o CP pozemku
330 m2, s garáží, zahradou
a bazénem, terasou, technickou
místností na ulici Nad Přehradou
v Brně-Bystrci.
Kolaudace 2017, podlahové vytápění,
el. venkovní žaluzie, vestavné
spotřebiče.

24 900 000 Kč
Makléř: Marek Bartoš
tel: 775 185 005
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Realitní společnost UNICAREAL s.r.o.
sídlo: Roubalova 455/4, Brno - Stránice
tel.: +420 541 211 876
info@unicareal.cz | www.unicareal.cz
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JAK PRODAT
NEJVÝHODNĚJI
NEMOVITOST?
JSME 15 LET NA TRHU
A PORADÍME VÁM!
Využijte spolehlivé realitní
služby zdarma.
Zpracujeme zdarma tržní
odhad nemovitosti.
Budete vědět, jakou cenu
má na současném trhu vaše
nemovitost.

19. 4. - 16. 5.

3.

2022

16. 5. – 12.

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

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ
CENU NA TRHU

Videoprohlídka

774 740 346

5 990 000 Kč
RAJHRAD

BYT

PENB G

Videoprohlídka

3+1 se dvěma balkony v secesním domě na ul. Výstavní,
2. p., orientace na JZ, plocha 130 m2, po rekonstrukci,
sklep 13 m2.

774 740 346

10 900 000 Kč
BRNO BYSTRC

BYT

Poskytneme vám
nezávazné konzultace
a poradíme, jak prodat
vaši nemovitost za těch
nejvýhodnějších podmínek.
Dbáme na prověřený
právní servis. Nehledejte
žádné formulářové smlouvy.
Dostanete právní služby
na klíč.

HOTOVOST DO 24 HOD.

PENB G

Pěkný, ihned volný byt 3+1 s nikou a balkonem
na ul. Vídeňská, 3.NP/8, CP: 72 m2, neprůchozí pokoje,
revitalizovaný dům.

STARÉ BRNO

BYT

6.

2022

ještě dříve, než je uvidí ostatní...

OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ
A NEMOVITOSTÍ

BRNO ŠTÝŘICE

BYT

Více na str.
34
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KANCELÁŘ

5
okamžitémní
Bydlení
y 3+kk k
Nové byt
nastěhová

Chcete mít
PRAVIDELNÝ PŘEHLED
O REALITNÍM TRHU
na jižní Moravě?
Nechte si zasílat tištěný časopis Realitní média
poštou do vaší schránky. Napište nám na

EALITNI
MEDIA.C
Z

REALITN
Í

.CZ
IMEDIA
EALITN

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?

Bez kvalitní prezentace
to nejde a nemovitost na
prodej vždy profesionálně
připravíme, nafotíme,
zpracujeme videoprohlídky
i vizualizace.
O papírování se nemusíte
vůbec starat. Připravíme
všechny listiny, daňové
přiznání, energetické štítky
a postaráme se o převody
energií.
Svoji práci děláme už 15 let.
Ke klientům máme laskavý
přístup a jsme stabilní tým
odborníků, kterým se vždy
dovoláte.

PENB B

Videoprohlídka

Cihlový 3+kk s garážovým stáním, plocha bytu 88 m2,
1. p., balkon s orientací na JZ, nová linka vč. spotřebičů,
vest. skříně.

602 201 409

7 900 000 Kč
BRNO MALOMĚŘICE

RD

PENB G

Videoprohlídka

Vícegenerační, 4podlažní RD ve slepé ulici, garáž, tech.
prostory, 2 byty 2+1, volná půda, pozemek 228 m2,
k rekonstrukci.

774 293 326

602 201 409

5 490 000 Kč
KŘENOVICE

RD

PENB G

Prostorný, cihlový RD 4+1 s garáží ve velmi dobrém
tech. stavu, pozemek 408 m2, ihned obyvatelný,
včetně zařízení.

8 350 000 Kč
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

RD

PENB B

Byt 2+1 na ul. Teyschlova, 62 m2, 7. NP s krásným
výhledem, revitalizovaný dům, praktická dispozice bytu,
skvělý stav.

606 332 902

6 200 000 Kč
BRNO ZÁBRDOVICE

BYT

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.
PENB G

775 185 005

Videoprohlídka

Dům 5+1 s garáží na výjimečném, klidném místě
v perfektním stavu, pozemek 278 m2, kolaudace 1997,
ihned volný.

774 740 346

10 500 000 Kč

PENB G

Moderní novostavba bytu v rezidenci Vranovka s lodžií,
plocha 60 m2, 5. p./6, k bytu náleží sklep, možnost
dokoupit garáž v přízemí.

774 740 347

5 700 000 Kč
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KLIENTSKÉ CENTRUM
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno
+420 545 428 120 | www.reko.cz

t: 722 978 242
t: 602 221 215

realitnimedia.cz

BEZPEČNÉ INVESTICE DO VAŠICH NEMOVITOSTÍ
KOMPLETNÍ

PRÁVNÍ

PRÁVNÍ SERVIS

AUDIT

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

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

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

SPOLUVLASTNICTVÍ

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

BYT

JEDOVNICE

C

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

3 799 000 Kč

BYT

604 232 218

MODŘICE

D

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

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

včetně provize

Prodej novostavby 2+kk s balkonem (CP 42 m2) a parkovacím stáním (v ceně). Byt je moderně a nadstandardně
zařízený. V domě je výtah, byt má zděnou sklepní kóji. Dobré dopravní spojení do Brna i Blanska díky IDS.

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

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

KOMERCE

6 305 000 Kč
Prodej cihlového bytu 3+1 s lodžií na ulici Poděbradova. Byt je ve velmi slušném, průběžně udržovaném
a modernizovaném stavu. Vytápění bytu a ohřev vody vlastním plynovým kotlem. Klidné místo uprostřed zeleně.

STÁLKY

Pro solventní pár hledáme komfortní chatu nebo chalupu na Vysočině.

včetně provize

604 232 218

604 232 218

KAŽDÝ MĚSÍC PRO VÁS PÍŠEME NOVÝ ČLÁNEK
se zajímavými informacemi ze světa nemovitostí

CO BUDE S NÁJEMNÍKEM PO PRODEJI
PRONAJATÉHO BYTU?
Máme do konce roku pronajatý byt.
Pronajímatel nám ale oznámil, že byt prodal.
A nový majitel chce, abychom se do konce
měsíce vystěhovali. Má na to právo?
Přečtěte si celý článek.

PENB

C

PENB

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

731 516 417

INFO V RK

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ UŽ VÁM
HYPOTÉKA PŘERŮSTÁ PŘES HLAVU?
Hypotéka je závazek na mnoho let. A mnoho
věcí se během té doby změní. Ne vždy jsou to
změny pozitivní a příjemné. Jak ale postupovat,
abyste svou situaci ještě nezhoršili?
Přečtěte si celý článek.

MÁTE SVOJI NEMOVITOST SPRÁVNĚ
POJIŠTĚNOU?
Je zarážející, kolik lidí nemá majetek pojištěný.
Ale i lidé, kteří své nemovitosti pojištěné mají,
mohou být nepříjemně překvapeni částkou,
kterou jim pojišťovna vyplatí při pojistné
události. Přečtěte si celý článek.

G

Špičkově zrekonstruovaná fara s obytnou částí, malým penzionem a hospodou
v nádherné oblasti Podyjí na Znojemsku. Soukromý uzavřený pozemek 1 803 m2.
Vhodné jako bydlení pro náročné nebo objekt k podnikání a relaxaci zároveň.

603 954 846

INFO V RK

P ři hl aste se k od bě ru n a www.r e a lit ymuze jka .c z a my v ás n a n ov ý čl án e k v ždy upozo rníme.

ZPRAVODAJSTVÍ
POZEMKY, KTERÉ NEMAJÍ
MAJITELE, PROPADNOU STÁTU
NENÍ NĚKTERÝ Z NICH VÁŠ?
V katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu loňského roku
evidováno celkem 369 078 položek s nedostatečně
identifikovaným nebo neznámým vlastníkem a celkem
129 834 nedostatečně identifikovaných osob. Reálně se
tak jedná o 166 711 nemovitostí, z toho 162 058 pozemků
a 4 653 staveb.
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KDO MŮŽE ZJEDNAT NÁPRAVU?
Podle katastrálního zákona je povinností
každého vlastníka nemovitosti udržovat
údaje v katastru nemovitostí v souladu
se skutečností. Věcné nesprávnosti, kam
spadá i problém nedostatečně identifikovaných vlastníků, mohou být napraveny pouze na podnět vlastníka, který své
vlastnictví katastrálnímu úřadu doloží zákonem předepsaným způsobem.
Proto se doporučuje podívat se do seznamu nedostatečně identifikovaných

DOHLEDÁVAT MAJITELE
SE ÚŘADU DAŘÍ
„V dohledávání nejasných vlastníků jsme
velmi úspěšní. Jen v uplynulém roce se
nám podařilo vyřešit 7 496 takových případů, což je výborný výsledek. Tím, že čistíme katastr nemovitostí od nesprávně zapsaných údajů, pomáháme obcím, kterým
tyto nemovitosti bránily při výstavbě potřebné infrastruktury. Zároveň pomáháme
občanům dohledat majetek jejich předků,
o kterém doposud nevěděli,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Původ chyb leží nejčastěji v období 1948 až 1989.
V padesátých letech byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou
dobu úplně zrušena. Po několika letech se zavedly tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nejsou
z dnešního pohledu dostačující.
Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky.
Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní
pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt
také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.
KDO JE NEDOSTATEČNĚ
IDENTIFIKOVANÝ VLASTNÍK?
Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá zapsaného žádného
vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví),
nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale
zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci.
V situaci nic netušícího vlastníka tak mohou být
právnické osoby, na které byly nemovitosti převedeny zákonem, například obce, dále tělovýchovné
jednoty a společnosti, které již zanikly, nebo někdejší státní organizace, které byly privatizovány,
a na část majetku se zapomnělo. Mohou to být ale
i běžní občané, jejichž nemovitosti jsou dnes v katastru nemovitostí zapsány na jiného vlastníka nebo
žádného zapsaného vlastníka nemají.

vlastníků na webových stránkách Úřadu
pro zastupování ve věcech majetkových
(www.uzsvm.cz), zda náhodou oni nebo
jejich předci nejsou vlastníky nemovitosti, o níž doposud neměli tušení. Úřad pak
může občanům poradit, jaké dokumenty
je nutné předložit k prokázání vlastnictví.
Jiné je to v případě, že nemovitost je
v katastru nemovitostí zapsána na jiného
vlastníka, ale občan či právnická osoba
vlastní doklady, podle nichž se domnívá,
že je vlastníkem dané nemovitosti. V tomto případě je třeba podat žalobu na určení
vlastnictví nemovitosti k soudu.

Nejčastějším výsledkem šetření bylo zjištění, že vlastník již nežije, a proto byl podán podnět k zahájení dědického řízení.
Celkově se tak stalo v takřka 64 % případů.
Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti zapsané na seznamu nedostatečně
identifikovaných vlastníků nejpozději
do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát. Po tomto datu by
případný vlastnický nárok na nemovitost
musel být prokázán pouze pravomocným rozhodnutím soudu.
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RŮST ÚROKOVÝCH SAZEB ZPOMALUJE
CO ČEKÁ HYPOTEČNÍ TRH V DALŠÍCH MĚSÍCÍCH?

Nejvíce vzrostly sazby hypoték s fixací na tři roky, a to o pět
bazických bodů na 6,46 % p. a. Hypotéky s fixací na jeden
rok a deset let zdražily shodně v průměru o 0,04 procentního bodu na 6,57 % p. a., resp. 6,08 % p. a. Průměrná sazba hypoték fixovaných na pět let vzrostla
pouze o jeden bazický bod na 6,01 % p. a.

situace přetrvá po celý zbytek letošního roku a hypoteční
trh ožije v momentě, kdy se tržní úrokové sazby pohnou
výrazněji směrem dolů,“ uvádí Petr Gapko, hlavní ekonom
Moneta Money Bank.

NEDOSAŽITELNÉ LIMITY ČNB
„Ušetřit 10 %, resp. 20 % z ceny nemovitosti (limit ukazatele LTV vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní
hodnotou nemovitosti) je při vysokých
cenách nemovitostí stále obtížnější. Hypotéky s LTV nad 80 % jsou určené pro
mladé do 36 let. Kombinací vysokých cen
nemovitostí, úrokových sazeb a potažmo
měsíčních splátek se především pro mladé
stává sen o vlastním bydlení za současných podmínek nedosažitelný. A zapomínat nesmíme ani na rostoucí ceny energií,
které bydlení také značně prodražují,“ řekl
Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti
Fincentrum & Swiss Life Select.
Kvůli rostoucím sazbám rostou měsíční
splátky úvěru a je stále složitější dosáhnout také na limit ukazatele DSTI, který
limituje podíl měsíčních splátek žadatele
o úvěr k jeho čistému měsíčnímu příjmu
na 45 %, u mladých pak na 50 %. „Ceny
nemovitostí často znemožňují splnit i limit
příjmového ukazatele DTI, kdy hypotéka
může činit maximálně 8,5násobek, u mladých pak devítinásobek čistého ročního
příjmu žadatele. Vlastní bydlení se tak postupně stává nedostupné i pro střední třídu,“ komentuje Sýkora.

Bankovní rada ČNB zastavila růst úrokových sazeb hypoték. Základní úrokové sazby
ponechala beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstala na 7 %. Co přijde po této
stagnaci?
RŮST PRŮMĚRNÉ NABÍDKOVÉ SAZBY ZABRZDIL
Průměrná nabídková sazba hypoték podle Fincentrum
Hypoindexu vzrostla v srpnu pouze o čtyři bazické body
a k 5. srpnu činila 6,28 % p. a. Některé hypoteční úvěry
dokonce zlevnily. Oproti minulému měsíci, kdy měsíční
splátka hypotéky vzrostla během jediného měsíce téměř
o 1 150 korun, se tempo růstu měsíční splátky, která v tomto měsíci vzrostla pouze o 77 korun, prakticky zastavilo.

Úrokové sazby u hypoték nad 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) podle Fincentrum Hypoindexu nepatrně
klesly. Hypotéky s fixací na jeden rok zlevnily o jeden bod
na 6,21 % p. a. a s fixací na tři a deset let o dva bazické body
na 6,67 % p. a., resp. na 6,30 % p. a. Nejvýrazněji se snížily
sazby u hypoték s fixací na pět let, a to o pět bazických
bodů na 6,23 % p. a. Hypotéky do 80 % odhadní ceny nemovitosti podle Fincentrum Hypoindexu naopak zdražily.

POČET POSKYTNUTÝCH HYPOTÉK KLESL
Banky a stavební spořitelny poskytly v červenci hypoteční
úvěry v objemu 11,9 mld. Kč. Oproti červnu tak objem i počet poskytnutých hypoték poklesl více než o třetinu. Ačkoli
červencová čísla bývají obvykle slabší, intenzita propadu
v letošním roce je výrazná a v meziročním pohledu tak
propad objemu poskytnutých hypoték zesílil, a to na 73 %.
Pokles objemu poskytnutých hypoték je citelný nejen
vůči silnému roku 2021, ale i ve srovnání s rokem 2020 je
červencový objem poskytnutých hypoték poloviční,
resp. nižší o 55 %.
„Hypotéky jsou v současné době kvůli vysokým tržním
úrokovým sazbám drahé. Můžeme čekat, že podobná

Současný tržní vývoj tak předznamenává, že nabídkové
hypoteční sazby se v současnosti nacházejí poblíž svého
vrcholu. Podle Michala Skořepy, analytika České spořitelny, lze v dalších měsících předpokládat u nabídkových hypotečních sazeb pravděpodobně mírný pokles, pokud však
nedojde k další eskalaci problémů s dodávkami plynu nebo
potravinářských komodit.

NOVOSTAVBY
TRNITÁ - NOVÁ MODERNÍ ČTVRŤ
NA DOHLED OD BRNĚNSKÉHO CENTRA
Území jižně od historického centra Brna, které desítky let zarůstalo trávou a náletovými
dřevinami, se už brzy promění v moderní městskou čtvrť pro deset až patnáct tisíc lidí. Její
vstupní branou bude nové hlavní nádraží vznikající podle vítězného návrhu mezinárodní
soutěže.
Příjemné a pohodové místo pro život. Přesně taková bude
Trnitá. Nabídne domov, práci i zábavu až 15 tisícům lidí.
Navíc pomůže dopravě a oživí nábřeží Svratky. To vše
v souladu s posledními urbanistickými trendy. Samozřejmostí je dostatek služeb, které obyvatelé města denně potřebují. Velký důraz je kladen na dopravu, aby vedle sebe
mohli bez potíží fungovat pěší, cyklisté, městská hromadná
doprava i automobily. Projekt bude realizován v několika
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Kancelář architekta města Brna stanovila pro výstavbu
pevné limity. V každém bloku bude zastoupeno alespoň
30 % bydlení a 30 % zeleně. Čtvrť bude smíšená s převahou bydlení. Nabídne byty pro 15 000 lidí, a také prostory pro kanceláře, podnikatele a služby. Všechny střechy
budou navrženy jako zelené, ve vybraných blocích budou
navíc přístupné terasy a vyhlídky.

fázích. Než se dokončí nové hlavní nádraží, musí mít Brno
hotový základ čtvrti Trnitá. Příprava projektu přestavby nádraží má být hotová do konce letošního roku, se začátkem
stavby se počítá v roce 2028 a potrvá deset let. První budovy kolem nádraží by tedy měly být dokončovány postupně
s jeho výstavbou, aby nádraží nestálo na „zelené louce“,
ale v již fungující čtvrti s navazujícími službami a dopravou.
Celá čtvrť by měla být dostavěna do roku 2035.

K tomu přispějí pečlivě vybraná stromořadí, která v kombinaci s navrženými prvky modrozelené infrastruktury zajistí zlepšení mikroklimatu nejen v rámci ulice, ale i celého
města.

V celé čtvrti budou maximálně využívány prvky modrozelené infrastruktury. Hospodaření se srážkovými vodami,
realizace zelených střech nebo četná uliční stromořadí se
stanou významnými nástroji přispívajícími k udržitelnosti
města v reakci na změnu klimatu. Oživené městské nábřeží
naváže na řeku Svratku. Množství parkových ploch vznikne na místě stávajících kolejišť.
BULVÁR – SPOJNICE MEZI NOVOU ČTVRTÍ
A HISTORICKÝM CENTREM
Tato třída o šíři 50 metrů se stane významným veřejným
prostorem města se širokými chodníky, množstvím zeleně
a vzrostlými stromy. Na každé straně ulice nebudou chybět ani obousměrné cyklostezky, středový pás bude patřit
tramvajím. Pro automobily jsou navrženy dva jízdní pruhy v každém směru. Přímo na vozovce se uvažuje pouze
s možností krátkodobého stání, parkování bude primárně
řešeno v podzemních garážích přilehlých objektů nebo
ve vedlejších ulicích. Samozřejmostí budou místa pro parkování kol nebo prvky hospodaření s dešťovou vodou.

Každá strana bulváru bude lemována objekty s převýšeným aktivním parterem s různorodou škálou obchodů
a služeb. Spolu s vyváženým mixem bydlení, pracovních
příležitostí a kulturním zázemím budou tvořit základy udržitelné moderní čtvrti, která nabídne pestrý život v jakoukoliv denní dobu.
Zdroj vizualizací: Kancelář architekta města Brna
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To nejlepší z našich lesů
v exkluzivní kolekci

the family.

Pro naše zákazníky chceme to nejlepší. Při tvorbě našich privátních kolekcí
proto raději než na masovou výrobu, vsázíme na kvalitu, tradice a dlouhodobou
udržitelnost. Krásný přírodní design už je pak pouze pomyslnou třešničkou na
dortu. Poznejte příběh našich dubových podlah i vy.

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

ZKUŠENOSTI NENAHRADÍŠ!
Kvalitní podlaha je základem domova. A proto, když jsme v roce
2004 začínali ve Velké Bíteši, nechtěli jsme, aby byl Supellex vnímán jen jako pouhý prodejce podlah. Naopak! Svoji činnost jsme
od začátku budovali na principech vzájemné důvěry, respektu
a úcty k našim zákazníkům i obchodním partnerům.
Jen díky tomu, že jsme všem trpělivě naslouchali, sbírali zkušenosti a pracovali na našem
know-how, dnes víme, že není podlaha jako
podlaha a že ke každému z nás se hodí trochu
jiná. Taková, která vystihuje náš styl a osobnost. A přesně v tomto duchu jsme navrhli
i naši kolekci ekologických dubových podlah
the family.
VYROBENA S LÁSKOU K ŘEMESLU
I PŘÍRODĚ
Říkáte si, čím se může lišit od ostatních dřevěných podlah? Odpověď je jednoduchá – přístupem, kterým vzniká a precizním zpracováním
z rukou českých řemeslníků, kteří dělají svoji
práci s láskou. Výsledkem jsou velmi osobité
dekory s překrásnou kresbou dubového dřeva
a nadstandardní zárukou 20 let.
Každý kousek podlahy navíc pochází z českých a slovenských
lesů s garancí udržitelného hospodářství PEFC. Zamýšlet se už
při výrobě nebo nákupu právě nad udržitelností, je totiž skvělým

Kaštanová 515/125a
620 00 Brno-Tuřany
www.kastanova.cz

způsobem, jak svým dílem přispět k lepšímu světu – například
díky pravidelné výsadbě nových stromů v těchto lesích.
STYLOVÁ, OSOBITÁ, A PŘITOM DOKONALE FUNKČNÍ
Podlahy z kolekce the family. jsou složeny ze tří vrstev, včetně
odolné vrchní vrstvy o tloušťce 3 mm. Odměnou je maximální stabilita, odolnost a pohodlí
při užívání. Dubové podlahy samy o sobě patří
k těm, které v interiéru působí komfortně a hřejivě. Jistě ale potěší také možnost využití podlahového vytápění, které jen doladí dokonalý
komfort vaší nové dřevěné podlahy.
Podlahy stačí jednoduše udržovat mopem
nebo vysavačem, protože jsou již z výroby
ošetřeny tvrdým voskovým olejem. Pro větší
čištění vám pak rádi poradíme, jaké přípravky
jsou pro ně ty nejlepší.
Těšit se můžete na výběr ze 7 osobitých dekorů. Každé desce v naší kolekci totiž dáváme
nejen číslo, ale i jméno, aby si mohl každý z vás
vytvořit osobní spojení svého stylu s charakterem podlahy a svou domácností.
Kolekce the family. nabízí podlahy s výraznou
i jemnou přírodní strukturou dřeva nebo ekologickým kouřovým provedením, které dodává dřevěné podlaze
více svérázného charakteru a neobyčejného vzhledu. Zkrátka, co
kus, to originál!
Objevte výhody těchto podlah a staňte se součásti naší rodiny
i vy.

byty
s nejlepší
hypotékou v Brně

Rezidence
Triangl II. etapa

2,3 %

STAVBA
ZAHÁJENA

Nadstandardní
jednotky v příjemné
a klidné městské části
Brno-Komín.
prodej@rezidencetriangl.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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Na co se můžete těšit?
moderní bytové jednotky
s výběrem dispozic
od 1+kk až 4+kk

BYTY
KAMECHY II

PRODEJ
ZAHÁJEN

vlastní balkon nebo terasa
s výhledem do zeleně
ke každému bytu

NOVÉ DOMY
V PRODEJI

pohodlná parkovací stání,
odkládací sklepní kóje k bytu
i společné úložné prostory
klidný a pohodlný život v prémiové
lokalitě obklopené zelení

Velikost bytů

1+KK až 4+KK

PŘÍRODA
NA DOSAH

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

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

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

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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MIG s.r.o. |

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

MIG POINT

PENB B

Pronájem bytů i parkovacích stání

Ojedinělý byt 5+kk
s velkorysou terasou
ulice Vídeňská

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

vankova@mig.cz

KUBŠICE
Prodej rodinného domu

Nabízíme vám dvojúrovňový byt v klidném vnitrobloku
při ulici Vídeňská, kousek od nábřeží řeky Svratky. Mimo
obytných místností zde máte k dispozici terasu s příjemným
výhledem do zeleného vnitrobloku, saunu, šatnu, dvě
koupelny, dvě garážová stání. Pro každé patro zvlášť je
osazena samostatná rekuperační jednotka pro větrání
a zpětné získávání odpadního tepla. To vše vám zpříjemní
každodenní život.
Dvě minuty je to z tohoto bytu na zastávku tramvaje.
Vynikající dostupnost občanské vybavenosti a centra Brna
minimalizuje dojíždění. Cyklostezka vedoucí kolem řeky
Svratky vás zavede do přírody, kolem koupaliště Riviéra až
na Brněnskou přehradu na sever města či naopak na jih až
za Olympii a dále směrem k Pálavě.

Užitná plocha 169 m2, terasa 50 m², dvě garážová stání

Nabízíme rodinný dům na pozemku o výměře 191 m2 v klidné lokalitě Kubšice. Jedná se o přízemní dům s předzahrádkou, který je napojený
na všechny sítě a na vlastní studnu, ale lze jej napojit na obecní vodovod. Celková plocha pozemku včetně zastavěné plochy je 191 m2.
Lokalita je velmi klidná s občanskou vybaveností, dům se nachází nedaleko zastávky MHD, jednoty a kostela. Kubšice se nachází 15 min. od Pohořelic
a cca 30 minut od Brna i Znojma. Jedná se o starý rodinný dům určený ke kompletní celkové rekonstrukci.

Kontakt na makléře: Markéta Vaňková

+420 739 457 004

vankova@mig.cz

Mgr. Martin Abrahámek
+420 733 592 323
abrahamek@avrioreal.cz

www.avrioreal.cz
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Jsme vždy
na vaší straně

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.

23 950 000 Kč

Užitná plocha 245 m²

Plocha pozemku 342 m²

Maloměřice, Brno, Jihomoravský kraj

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

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.

Zahradní architekt

+420 606 788 799

info@knotek-reality.cz

www.knotek-reality.cz

Kuřim, jak ji neznáte
Byty i domy

735 101 285

kurimzahori.cz
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REZIDENCE LITAVA
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STYLOVÉ BYDLENÍ VE SLAVKOVĚ U BRNA

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

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

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ A CHYTRÁ
DOMÁCNOST
Samotné vybavení bytových jednotek a rodinných domů
nejlépe charakterizují kvalitní materiály, preciznost a léty
prověření značkoví dodavatelé. Byty zaujmou velkoformátovými okny a již v základu budou vybaveny moderní
kuchyňskou linkou, včetně vestavných spotřebičů, a například vnitřními bezfalcovými dveřmi s výškou 210 cm.
V koupelnách najdete materiály a zařizovací předměty od
dodavatele Proceram, značky Hansgrohe nebo Kaldewei.
Všechny bytové jednotky budou vybavené systémem pro
chytrou domácnost.

REZIDENCE LÍŠEŇ
JEDINEČNÉ BYDLENÍ
V NADSTANDARDNÍCH BYTECH
2+KK A 4+KK

DOKONČENÍ
4Q/2022

V rezidenci Litava najdete také 11 ateliérů
vhodných pro podnikatelskou investici s možností
odpočtu DPH. Cena ateliéru 1+KK s rozlohou 36,7 m2
již od 2 978 000 bez DPH, včetně parkovacího
stání, sklepní kóje a kuchyňské linky.

www.rezidencelitava.cz
ŽÁDANÁ
LOKALITA

PROSTORNÉ SOUKROMÉ TERASY
S JEDINEČNÝM VÝHLEDEM

Real GARANT HOME s.r.o.
Čechyňská 353/8
602 00 Brno

VYSOCE MODERNÍ
BYDLENÍ

V DOSAHU
PŘÍRODY

+420 608 904 100
posta@realgarant.cz

www.realgarant.cz
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PŘIPRAVOVANÁ
DRAŽBA

Soubor budov po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2016-2020.
Část přestavěna na bytový objekt a část využívána pro hromadnou rekreaci. Stavba je ve velmi dobrém technickém
stavu. Připojeno k rozvodné síti el. proudu, na vodovodní řad
a veřejnou kanalizaci. Bezproblémový přístup po zpevněné
komunikaci a dostatek vlastních parkovacích míst.

Fenomén tiny house
Objevte jedinečný koncept bydlení, chataření nebo podnikání. 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 nastěhovat. Za určitých podmínek bez nutnosti jakýchkoliv
povolení.

Všechny apartmány jsou plně vybavené včetně vlastního
soc. zázemí a kuchyňky. Objekt nabízí komfortní wellnes
a sportovní zázemí, bazén s celoroční teplotou vody 28-32 °C
a bezchlorovou technologií pro čistění, venkovní bazén, udírnu, terasu a dostatečné provozní zázemí včetně kuchyně.

Ekologie a smart home

Celoročně vyhledávaná rekreační lokalita s širokou nabídkou
pro letní i zimní sportovní aktivity. Malebná oblast Rychlebských hor s mimořádně příznivým klimatem. Možnosti dalších investičních záměrů (pozemky, zbudování dalších jednotek v objektu).

Modulární stavba je z udržitelných a ekologicky recyklovatelných materiálů. Kvalitní izolace, třívrstvá okna a rekuperační jednotka garantují minimální tepelnou ztrátu a velmi
nízkou energetickou náročnost. Použité domácí technologie, jako je klimatizace s vytápěním, rekuperace nebo bojler můžete pohodlně ovládat ze svého smartphonu.

Do posledního detailu
Důkladně promyšlený domeček má funkční výbavu včetně
nábytku a úložných prostor. Součástí standardu je plnohodnotná koupelna se sprchou a splachovací toaletou, praktická
kuchyňská linka a dvojlůžko. Nechybí klimatizace, která ohřívá a ochlazuje nebo filtruje alergeny. Rekuperační jednotka
navíc zajistí výměnu vzduchu s minimální tepelnou ztrátou.

Investice, která se vyplatí

TEL.: +420 773 768 010

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 jednoduše se z domečku může stát zážitkové místo na krátkodobý pronájem. Kompletně vybavený domeček pořídíte
s cenou 1 185 800 Kč. Pro podnikatele a plátce DPH jde o investici ve výši 980 000 Kč + DPH.

CHKO Jeseníky, obec Dětřichov
– 4 km od lázní Jeseník
Komerční objekt v provozu,
Booking rate 9,5 – naprosto výjimečné
Pozemky 9 787 m2
11 stylových apartmánů, wellness, tělocvična,
školicí místnost, provozní zázemí

+420 603 509 979
koutna@draspomorava.cz

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

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

PRONÁJEM NOVÉ VYBUDOVANÝCH BYTŮ V JINAČOVICÍCH U BRNA
Nabízíme vám pronájem několika nedávno zkolaudovaných bytů o dispozici 2+kk až 4+kk. Některé byty mají balkón, terasu a jeden byt zahrádku. Ceny se pohybují od 13 500 Kč
za měsíc. K dispozici jsou ihned. Součástí pronájmu je u menších bytů jedno, u větších bytů dvě parkovací stání na pozemku. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou se spotřebiči.
Jinačovice jsou vyhledávanou lokalitou, která sousedí s městem Brnem a je zde výborná dopravní dostupnost automobilem i integrovanou dopravou.
Tento projekt má na starosti Michaela Šopíková – předsedkyně představenstva, GSM: 722 455 455, email: m.sopikova@crg.as. Více naleznete na WWW.CREDOREAL.CZ

C

G

PRODEJ BYTU OV 1+KK S VELKOU TERASOU, BRNO-BYSTRC
Okres Brno-město, ulice Černého. Byt byl zkolaudován jako cihlová nástavba na panel. domě
s výtahem v roce 2007 a nachází se v 5. p./6. Celková plocha činí 41,40 m2 včetně terasy 8,64 m2
a sklepu 3 m2. Celou dobu byt vlastní jeden majitel, který také při výstavbě nechal pozměnit příčky
tak, že je zde téměř samostatná místnost sloužící jako ložnice a zvlášť prostor na pračku i šatnu.
Doporučujeme nejen k bydlení, ale i jako investici. Volné ihned, klíče v RK.

PRODEJ BYTU OV 2+1 SE ZASKLENNOU LODŽIÍ, BRNO-BYSTRC
Ulice Vondrákova. Byt byl částečně zrekonstruován, je zde nová kuchyňská linka
na míru se spotřebiči a nová koupelna s masážním sprchovým koutem.
V obou místnostech je nová elektřina. Okna jsou plastová s vnitřními žaluziemi
a lodžie je celá zasklená a je z ní výhled do zeleně. Parkování je bezproblémové.
Byt je volný ihned, klíče v RK.

4 050 000 Kč

5 489 000 Kč
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU
S POZEMKEM V OBCI KŘÍDLŮVKY
Okr. Znojmo. Jedná se o zajímavou nemovitost
– pozemek s objektem vedeným jako
zeměd. stavba. CP 230 m2. Dům je vhodný
k přebudování na rodinné bydlení, chalupu,
komb. bydlení s podnikáním atd. Klíče v RK!

PRODEJ CHATY V LETOVICÍCH
Okr. Blansko. Chata s č.e. je určena
k rekreaci i odpočinku. Nachází se na
krásném místě v přírodě nedaleko
koupaliště. Celková plocha 42 m2, užitná
plocha chaty cca 50 m2. Volné ihned,
klíče v RK.
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PRODEJ RODINNÉHO DOMU 5+1
V OBCI VANOVICE
Okr. Blansko. Původně se jedná o malý
statek s průjezdem, hospodářskými
staveními, sklepem a pěkným pozemkem.
CP cca 1 011 m2. Vhodný pro bydlení nebo
kombinaci bydlení a podnikání. 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 rekonstrukce, kterou si
nový majitel může dokončit dle svých představ.
Je volný ihned a klíče máme v RK!

PRODEJ NOVÉHO 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 disp.
novému majiteli ihned. Klíče v RK!

DRAŽBA RD S VLASTNÍM POZEMKEM
V OBCI PYŠEL
Okr. Třebíč. RD o CP 181 m2. Volné ihned.
Dražba se koná 15. 9. 2022 v 10:00 hodin.
Dražební jistota činí 50 000 Kč
Vyvolávací cena činí 580 000 Kč
Posudek činí 990 000 Kč
Více na WWW.CREDOREAL.CZ/DRAZBY/

780 000 Kč

2 399 000 Kč

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

G

860 000 Kč

3 390 000 Kč

G

PRODEJ RD 3+1 VANOVICE
Okr. Blansko. Menší RD přímo ve středu
obce s pěkným pozemkem. CP 372 m2,
k domu náleží i menší sklípek, objekt
je vhodný po rekonstrukci k bydlení,
ale i k rekreaci. Je volný ihned a klíče
máme v RK!

890 000 Kč

7 699 000 Kč

www.credoreal.cz

PRODEJ RD S VLASTNÍM POZEMKEM,
DOLNÍ LOUČKY
Okr. Brno-venkov. Obec je vzdálena 5 km od
Tišnova, 31 km od Brna. Jedná se o sam. stojící
RD se sedlovou střechou, vlastním pozemkem
a menší zahrádkou. Byla zde započatá rekonstr.,
kterou je zapotřebí dokončit. Klíče v RK!

1 900 000 Kč

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

