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Brno - střed

Brno - střed

Brno - Královo Pole

Brno - Slatina

Brno - Židenice

Brno - Královo Pole

 Brno - ul. Veveří

Brno - střed

Brno - Stýřice

Brno - střed

Brno - střed

Brno - Medlánky

Brno - Maloměřice

Brno - střed

2 800 Kč/m2/rok

2 400 Kč/m2/rok

3 500 Kč/m2/rok

2 500 Kč/m2/rok

40 000 Kč/měs.

2 400 Kč/m2/rok

info v RK

3 000 Kč/m2/rok

2 480 Kč/m2/rok

1 900 Kč/m2/rok

20 000 Kč/měs.

3 000 Kč/m2/rok

1 350 Kč/m2/rok
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V  novostavbě polyfunkční, bezbariérové budovy 
v centru Brna nabízíme k pronájmu exkluzivní kance-
lářské prostory s výměrou 149 m2. Prostory jsou tvoře-
né 4 kancelářemi, chodbou a sociálním zázemím.

Na frekventované pěší zóně v centru města, na ul. Ko-
bližná, nabízíme k  pronájmu administrativní budovu 
s celkovou výměrou 1 326 m2. Prostory lze pronajmout 
jako celek nebo po jednotlivých kancelářích.

Na frekventovaném a viditelném místě na ul. Palacké-
ho třída nabízíme k pronájmu obchodní prostor s vel-
kými výlohami. Prostor s  celkovou výměrou 111  m2 
prošel rekonstrukcí. Přímo před ním je umístěná za-
stávka MHD.

Pronájem „open-space“ kancelářských prostor s celko-
vou výměrou 462 m2. Moderní kanceláře lze dále dělit 
a  jejich pronájem je možný již od 100 m2. Možnost 
pronájmu parkovacích míst a skladu o výměře 264 m2.

Pronájem obchodních prostor na ul. Bubeníčkova po-
blíž jedné z hlavních tepen na D1. Prostor s výlohami, 
s celkovou výměrou 186 m2, je vhodný pro pobočku 
banky, pojišťovny nebo zřízení prodejny.

V administrativním centru na ul. Šumavská nabízíme 
k pronájmu kancelářské prostory s celkovou výměrou 
150 m2. Kanceláře jsou udržované, v dobrém standar-
du a je možné je upravit dle požadavku nájemce.

Pronájem kanceláří v šestipodlažní administrativní bu-
dově na ul. Veveří. Aktuálně jsou k dispozici prostory 
v 5.NP o výměře 300 m2. Parkování je možné na ve-
řejném parkovišti nebo na soukromém pozemku za 
budovou.

Pronájem exkluzivních obchodních prostor v  novo-
stavbě moderní polyfunkční budovy v centru města. 
Prostory s celkovou výměrou 136 m2 budou upraveny 
dle potřeb nájemce a lze je rozdělit na dvě části.

Pronájem moderních kancelářských prostor s  celko-
vou výměrou 322 m2. Kanceláře se nachází v 5.NP bu-
dovy, která splňuje parametry pasivního domu. Jsou 
vhodné pro umístění sídla firmy. Pronájem je možný 
od 40 m2.

V  reprezentativním domě na ulici Masarykova nabí-
zíme k pronájmu kancelářské prostory s celkovou vý-
měrou 286 m2. Jedná se o 7 samostatných kanceláří 
s vlastním sociálním zázemím a klimatizací.

V  business centru IBC na ulici Příkop nabízíme k  pro-
nájmu reprezentativní obchodní prostory s  výměrou 
79,5  m2 ve 2.NP nákupní galerie. Vhodné pro zřízení 
pobočky společnosti nebo kontaktního místa s klienty.

V novostavbě věděcko-technického parku nabízíme 
k pronájmu kancelářské prostory o výměrách 17 m2, 
25 m2 a 57 m2. Jedná se o velice pěkné, moderní pro-
story, které jsou kompletně zařízené nábytkem.

Ve 2.NP polyfunkční budovy na ul. Slaměníkova na-
bízíme k  pronájmu kancelářské prostory s  celkovou 
výměrou cca 600 m2. Parkování je zajištěno na velkém 
parkovišti s přístupem i pro kamiony. 

Ve 2.NP nákupního centra Velký Špalíček nabízíme 
k pronájmu obchodní prostor s výměrou 99 m2. Pro-
stor s prosklenými výlohami je vhodný pro zřízení pro-
dejny nebo kontaktního místa s klienty.

INZERCE

Tři výškové budovy na ulici Šumavská v  Brně se promění 
v  moderní administrativní centrum, které nabídne více než 
31 000 m2 kancelářských ploch a 6 000 m2 obchodních prostor.
Celý areál Šumavská Tower propojí nákupní 
galerie s  restauracemi, prodejnou potravin, 
bankou, lékárnou a řadou dalších obchodů. 
Galerie bude otevřena letos v  létě a na její 
střeše je plánovaná terasa s parkovou úpra-
vou, zelení, lavičkami a kavárnami.

Areál těží ze své skvělé polohy – nachází se 
nedaleko centra města, v jeho blízkosti jsou 

zastávky MHD a nabízí i velmi dobré silnič-
ní napojení. Rekonstrukce administrativní-
ho centra Šumavská Tower byla zahájena 
v  roce 2015 přestavbou osmnáctipodlažní 
budovy C, ve které po dokončení moderni-
zace vzniklo celkem 8 500 m2 kancelářských 
ploch. Od jara 2017 se sem postupně stě-
hovali noví nájemníci a v současné době je 
budova C plně obsazena.

V budově B byly stavební práce zahájeny v roce 
2017 a dokončení její rekonstrukce je plánova-
né na první kvartál roku 2019. Letos v létě začne 
i rekonstrukce poslední výškové budovy A. Celý 
komplex Šumavská Tower vč. 550 parkovacích 
míst by měl být dokončen ke konci roku 2019.

Pro více informací a nabídku prostor nás 
neváhejte kontaktovat.

ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM 
ŠUMAVSKÁ TOWER 

PRONÁJEM

Brno - Trnitá

2 300 Kč/m2/rok

N/RSB/17013/18

Pronájem samostatného kancelářského celku ve 3.NP 
cihlové budovy na ul. Mlýnská. Prostory s  celkovou 
výměrou 76 m2 jsou vybaveny kuchyňkou a sociálním 
zázemím. Možnost pronájmu skladu 116 m2 v přízemí 
budovy.
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Výstavba druhé budovy s označení GREY BUILDING v technologickém cen-
tru Areál Slatina je v plném proudu. Nově vznikající, desetipodlažní budova 
bude dokončená ve čtvrtém kvartálu 2019 a nabídne více než 15 300 m2 
energeticky úsporných kancelářských ploch. Budova GREEN BUILDING, kte-
rá byla dokončena v prosinci 2016 je aktuálně z více než 70 % obsazená. 
Mezi její nájemníky patří např. společnost ARVOS s.r.o., ČEZ ESCO a.s., Pho-
enix Investor CZ s.r.o. a mnoho dalších. Celková kapacita technologického 
centra Areál Slatina přesáhne po dokončení všech budov 120 000 m2 pro-
najímatelných ploch a rozvoj celého území bude probíhat až do roku 2034.

BUDOVA D&E V CAMPUS SCIENCE PARKU
Komplex Campus Science Park tvoří celkem 5 budov v nejvyšším 
standardu. Ve druhém kvartálu 2018 bude dokončená výstavba 
Budovy D&E, která je poslední fází rozvoje celého komplexu. 
Uživatelům nabídne nové plochy k pronájmu o celkové výměře 
13 200 m2, které umožní flexibilní uspořádání jednotlivých pater 
s výměrou 2 287 m2.

V  podnikatelském parku Vienna Point 
nabízíme k  pronájmu kancelářské pro-
story v kategorii „A“. K dispozici je celkem 
5 000  m2 ploch s  možností dělení od 
250 m2 a s možností úprav na open-spa-
ce či klasicky dělené jednotlivé kanceláře. 
Dostatek parkovacích míst na třech pod-
zemních podlažích.

Pronájem 750 m2 kancelářských prostor 
ve standardu kategorie „A“. Kanceláře jsou 
koncipované jako open-space s možností 
flexibilního uspořádání, od velkoplošných 
kanceláří, jednotlivých kanceláří, či kom-
binovaných jednotek a jejich pronájem 
je možný od 40 m2. Parkování je zajištěno 
přímo v areálu.

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Brno - Dolní Heršpice

Brno - Štýřice

N/RSB/12510/13

N/RSB/16408/17

info v RK

info v RK

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AREÁL SLATINA

INZERCE - KANCELÁŘE

PŘIPRAVUJEME PRODEJ NOVÝCH KANCELÁŘÍ  
V RD PARKU BRNO
Letos na jaře bude zahájena výstavba nových kancelářských prostor 
v RD Parku v Brně-Líšni. Hned vedle areálu společnosti Zetor a cent-
rálního sídla České televize vznikne moderní administrativní budova, 
která na čtyřech nadzemních podlažích nabídne celkem 1 930 m2 
ploch ve vysokém standardu. V 1.NP budou připraveny obchodní prostory, zbytek budovy budou tvořit 
kanceláře. K dispozici budou celá patra s výměrou 460 m2 i samostatné jednotky od 20 m2. Parkování 
bude možné u objektu nebo v podzemních garážích.
Pro bližší informace o prodeji kancelářských a obchodní ploch kontaktujte makléře:  
Jan Ryšavý, tel.: +420 602 156 824, jan.rysavy@realspektrum.cz

INOVAČNÍ CENTRUM V AREÁLU SVATOPETRSKÁ
Nově vybudovaný objekt Inovačního centra kombinuje kanceláře, 
prostory pro sklady i bydlení a nachází se v celodenně střeženém 
areálu SVATOPETRSKÁ. Při jeho revitalizaci byly využity nejmoder-
nější ekologické technologie a nájemcům nabídne celkem 3 018 m2 
pronajímatelných ploch v  podobě komfortních nízkoenergetic-
kých kanceláří s výměrou od 17 m2 do 450 m2. Uživatelům zde bude k dispozici zázemí bistra, jednací 
místnosti nebo víceúčelový sál. Mohou také využívat místa pro relaxaci u revitalizované Ponávky se 
střešní zahradou a posezením pod stromy u řeky.

VLNĚNA OFFICE PARK
Na území bývalé brněnské textilní továrny Vlněna bude v  roce 
2018 vybudováno prvních 35 000 m2 kancelářských ploch. První 
kancelářské budovy s označením F a G, budou otevřeny už letos 
v květnu. Zhruba 80 % jejich prostor je již obsazených. V létě bude 
dokončená i budova H s 6 500 m2 kancelářských prostor. V dru-
hém čtvrtletí 2019 v areálu vzniknou další dvě budovy s označe-
ním A a B s celkovou výměrou 24 000 m2.

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Pronajímáte kancelářské prostory?  
Najdeme Vám ideální nájemce. 

Kontaktujte specialistu na kancelářské 
prostory. 

Ing. Pavel Daněk  
tel.: 602 500 451  
e‑mail: pavel.danek@realspektrum.cz

Více než 1 000 brněnských firem 
jsme přestěhovali do nových prostor.
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Třebíč

Hodonín

N/RSB/16882/17
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25 000 000 Kč

6 950 000 Kč

info v RK

12 500 000 Kč

15 490 000 Kč

5 000 000 Kč

29 000 000 Kč

info v RK

Prodej kompletně vybaveného, jedineč-
ného apartmánu v  nejvyšším podlaží bu-
dovy AZ TOWER. Dvoupodlažní apartmán 
s  prostornou terasou a  vlastním bazénem 
nabízí překrásné výhledy na historické cen-
trum Brna. Je vybavený klimatizací a náleží 
k němu dvě parkovací stání v podzemních 
garážích. 

Prodej třípodlažních nebytových prostor 
s celkovou užitnou plochou 363 m2. V jejich 
přízemí se nachází kavárna s  kapacitou 50 
osob, první patro slouží pro provoz lezecké 
stěny s relaxační zónou a ve druhém patře 
je umístěný cvičební sál, nyní v provozu jako 
studio jógy.

Prodej čtyřpodlažní administrativní budovy 
v  centru města Třebíč. Objekt s  celkovou 
užitnou plochou 2 765 m2 je ve výborném 
stavu, v letech 2000-2002 prošel kompletní 
rekonstrukcí vč. přístavby ve vnitrobloku. 
Jeho podzemní podlaží je určeno k parko-
vání 15 vozidel.

Prodej polyfunkčního objektu v širším cen-
tru Hodonína, u hlavní silnice na Slovensko. 
Osmipodlažní budova prošla částečnou 
rekonstrukcí. Vydané stavební povolení 
umožňuje vybudování 47 ubytovacích jed-
notek vč. zázemí. Stavební práce byly již za-
hájeny. Součástí prodeje je i parkoviště pro 
cca 40 aut.

Prodej bytového domu na ulici Táborská v Br-
ně-Židenicích. Budova byla postavena v roce 
1935 a nedávno proběhla její kompletní re-
konstrukce vč. půdní vestavby. Dům s celko-
vou užitnou plochou 330 m2 tvoří 5 bytových 
jednotek a  v  současné době je kompletně 
pronajatý.

Prodej dvoupodlažní rozestavěné budovy 
nedaleko centra Prostějova a  nájezdu na 
dálnici D46. Celková výměra pozemku, na 
kterém je plánováno 7 parkovacích míst, 
je 850 m2. Budova se zastavěnou plochou 
352 m2 je výhodnou investicí s  potenciá-
lem růstu.

Prodej ideální poloviny bytového domu 
v  centru Brna na ulici Běhounská. Budo-
va s celkovou užitnou plochou 1 439 m2 
byla v  průběhu posledních dvaceti let 
postupně rekonstruována a  revitalizová-
na. Tvoří ji 7 bytů, 3 kancelářské jednotky 
a 3 obchodní prostory. Dům má nevyužitý 
půdní prostor.

Prodej poloviny nájemního domu, který 
tvoří dva objekty s celkovou užitnou plo-
chou 1 005 m2. Nemovitost se nachází na 
ul. Koliště a její prodej bude uskutečněn 
formou převodu vymezené poloviny, příp. 
převodem jednotek, které vzniknou pro-
hlášením vlastníka. Ve vnitrobloku je k dis-
pozici 12 parkovacích míst.

ZNÁTE SKUTEČNOU HODNOTU 
SVÉ NEMOVITOSTI?

My ano. Kontaktujte specialistu na investiční 
nemovitosti a nechte si připravit tržní posouzení zdarma.
Jan Ryšavý,  
specialista na investiční nemovitosti,  
tel: +420 602 156 824, e-mail: jan.rysavy@realspektrum.cz

INZERCE

soukromý  

bazén a sauna

SLEVA
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LETOS SLAVÍME 27. VÝROČÍ  
PŮSOBENÍ NA TRHU

Nelehké začátky
Na konci března roku 1991 jsme v Brně založili re-
alitní společnost REAL SPEKTRUM a stali jsme se 
i jedním ze zakládajících členů Asociace realitních 
kanceláří v České republice.

 …a zase zakládáme
V lednu 1993 jsme se podíleli na založení Obchod-
ní a hospodářské komory v Brně, která sdružuje 
širokou podnikatelskou veřejnost. V tom samém 
roce jsme také založili první kamennou pobočku 
REAL SPEKTRUM BLANSKO, spol. s r.o.

Jedeme do světa
V roce 1996 za sebou máme úspěšnou prezentaci ne-
movitostí našich klientů na významných zahraničních 
veletrzích MIPIM a MAPIC a zakládáme další kamen-
nou pobočku REAL SPEKTRUM BOSKOVICE, spol. s r.o.První vlastní development

Investujeme do první vlastní výstavby bytových 
domů na ulici Langrova v Brně-Slatině. Rezidenční 
projekt „Loučky“ se 125 byty se řadí mezi naše nej-
větší a nejrozsáhlejší investiční a developerské akce.

Nové tisíciletí
Do nového tisíciletí vstupujeme s  novým logem 
a vyvíjíme vlastní realitní software, který zefektivní 
naši práci a zkvalitní naše služby. Do další práce nás 
velmi motivuje získání ocenění pro nejúspěšnější 
realitní firmu na středoevropském trhu.

Naše prvenství
Jako jedna z prvních realitních kanceláří spouští-
me první webové stránky. Jako první, ryze česká 
značka, expandujeme po celé České republice 
a otevíráme více než 80 nových poboček. Stává-
me se také prvním členem sítě EKRK a  vítězíme 
v soutěži o nejlepší malou a střední firmu města 
Brna TOP MSP 2008. 

Franšíza a expanze na 
Slovensko
Přicházíme na trh s novým podnikatelským systé-
mem, který umožňuje malým podnikatelům pro-
vozovat svoji činnost pod značku naší silné společ-
nosti. Otevíráme také novou pobočku v Bratislavě.

Nové projekty
Abychom mohli svým klientům poskytovat profe-
sionální služby i v oblasti financování, zakládáme 
vlastní finanční společnost RS Finconsult. Hledá-
me také stále nové cesty k našim klientům, a proto 
spouštíme nový projekt, se zaměřením na průmy-
slové a logistické nemovitosti, czcproperty.cz

Pomáháme klientům 
k úspěchu
Posilujeme vlastní development v oblasti komerč-
ních nemovitostí. Pro klienty budujeme nová logi-
stická centra na klíč. Nezahálíme ani v realitní čin-
nosti a  zajišťujeme úspěšný prodej významných 
brněnských území jako je areál ADMA, SVUM nebo 
5 ha pozemek na ul. Sportovní.

Slavíme 27. let
Od doby, kdy jsme si pronajali první kancelář na uli-
ci Botanická, uplynulo již 27 let. Tenkrát jsme nemě-
li počítače ani internet a jednotlivé poptávky, které 
jsme si lepili na nástěnku, jsme následně spojovali 
s nabídkami nemovitostí. Dnes je vše jinak – máme 
vlastní reprezentativní prostory a  zaměstnáváme 
týmy zkušených makléřů. A za to všechno děkuje-
me především Vám, našim klientům.

1991

1993

1996

1998

2000

2005-2008

2008-2009

2013-2014

2015-2017

2018

V Brně a okolí jsme prodali téměř 
1 000 investičních objektů.

Oslava 27 narozenin, to už je důvod k bilancování. Takovou dél-
kou úspěšného působení na realitním trhu se nemůže pyšnit 
mnoho firem. Tisíce spokojených klientů hovoří samy za sebe. 
ARK ČR je hrdá na to, že REAL SPEKTRUM bylo jedním ze zaklá-
dajících členů naší profesní organizace a že je od počátků své 
činnosti spojeno s  našimi aktivitami. Přejeme mnoho úspěchů 
do dalších let podnikání.

Ing. arch. Jan Borůvka, CIPS  Generální sekretář ARK ČR
Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., ředitel RHK Brno

Dovolte nám, abychom nejen Vám, ale i celé firmě touto cestou 
poblahopřáli k významnému firemnímu výročí. Letos uplyne 27 
let od založení Vaší realitní společnosti REAL SPEKTRUM a nás velmi 
těší, že jste naším členem již od počátku působení komory v Brně. 
Vážíme si toho, že si Váš otec jako jediný ze zakládajících členů 
nikdy nevybral zpátky finance, které komoře poskytl na zahájení 
její činnosti a bez kterých by se komora neobešla. Navíc vždy RHK 
Brno podporoval, a to i ve chvílích, kdy jej nejvíce potřebovala. Za 
celých 25 let členství v komoře společnost REAL SPEKTRUM vý-
znamně přispěla k rozvoji a prosperitě našeho dnes celorepubliko-
vě významného a věříme, že i efektivního úřadu.
Jsme rádi, že navazujete úspěšně na odkaz Vašeho otce a jako ak-
tivní a hrdý člen se podílíte na aktivitách komory zejména ve vzta-
hu k péči o členskou základnu.
Ještě jednou Vám tímto děkujeme, jsme pyšní na to, že jste s Vaší 
firmou mezi námi a těšíme se na to další společné čtvrtstoletí.

Ing. Ladislav Chodák, předseda představenstva RHK Brno
Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., ředitel RHK Brno

Advokátní kancelář  Muzikář & Partners by ráda popřála společ-
nosti REAL SPEKTRUM, a.s. k významnému výročí mnoho dalších 
úspěchů, aby se stále dařilo úspěšně plnit přání klientů a uskuteč-
ňovat realitní obchod v té nejvyšší kvalitě.  Je nám ctí poskytovat 
právní služby tak významnému a zavedenému partnerovi, u ně-
hož je spokojenost klienta až na prvním místě.

Mgr. Jakub Žiška,  
advokát, Advokátní kancelář Muzikář & Partners
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www.realspektrum.czStovky dalších nemovitostí na webu

N E J Š I R Š Í  N A B Í D K A  S K L A D Ů  A  V Ý R O B N Í C H  P R O S T O R

Na křižovatce brněnských ulic Plotní a Dornych, v blíz-
kosti centra města, vzniká v  areálu Svatopetrská pět 

moderních flexibilních boxů, které v  sobě kombinují 
plochy pro obchod, kanceláře, sklady a lehkou výrobu. 

Každý z  těchto nízkoenergetických boxů bude vyba-
ven vlastní skladově/výrobní částí, administrativním 
zázemím a  showroomem a  umožní tak maximální 
využití pronajaté plochy. Samozřejmostí je dostatečná 
kapacita parkovacích míst, manipulačních ploch pro 
zásobování a  vyvážený poměr zeleně a  relaxačních 
zón. Multifunkční areál Svatopetrská je celodenně stře-
žený a jeho uživatelům bude k dispozici zázemí bistra, 
sdílená serverovna nebo třeba elektromobily.

V uzavřeném areálu v obci Hrušovany u Brna nabízíme k 
pronájmu výrobní/skladovací prostory s celkovou výmě-
rou 10 000 m2, s možností dělení od 1 000 m2. Prostory 
jsou situovány v 1.NP a 3.NP objektu a jsou obsluhovány 
nákladními výtahy. Výborná dopravní dostupnost pro 
kamiony z D2 a R52, cca 10 minut jízdy autem z Brna.

Ve Středočeském kraji nabízíme k prodeji tři rozsáhlé areály bývalých dřevařských zá-
vodů, ve kterých aktuálně probíhá demolice všech stávajících budov. Na jejich území 
budou připraveny pozemky pro novou výstavbu.

Lokalita Výměra Územní plán

Velký Osek 39 359 m2 průmyslová výroba a sklady

Bělá pod Bezdězem 84 675 m2 plochy výroby a skladování

Řevničov 137 197 m2 drobná a řemeslná výroba

2
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FLEXI BOXY SVATOPETRSKÁ

LEVNÉ SKLADY A VÝROBNÍ PROSTORY U BRNA

PRODEJ POZEMKŮ KE KOMERČNÍ VÝSTAVBĚ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
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PRODEJ
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info v RK

16 000 000 Kč

1 400 Kč/m2/rok

info v RK

65 000 Kč/měs.

1 000 Kč/m2

1 200 Kč/m2/rok

13 950 000 Kč

info v RK

info v RK

N/RSB/16666/17

N/RSB/16940/18

N/RSB/16896/18

N/RSB/16826/17

N/RSB/16984/18

N/RSB/11965/13

N/RSB/16620/17

N/RSB/16838/17

N/RSB/16118/17

N/RSB/16290/17

V třípodlažním skladovacím objektu nabízíme k proná-
jmu rekonstruované prostory s výměrou od 500 m2 do 
2 700 m2. V objektu jsou k dispozci dva nákladní výtahy, 
rampy a dostatek kancelářského zázemí.

Nedaleko sjezdu z D10 nabízíme k prodeji pozemky s vý-
měrou 53 220 m2. V územním plánu jsou vedené jako 
VNS komerční plochy, nerušící výroba, sklady. Čtvercový 
pozemek je velmi dobře viditelný z hlavní komunikace.

V blízkosti výjezdu na dálnici D1 nabízíme k pronájmu 
dvě nové haly s kancelářským zázemím. Každá z hal 
má výměru 697 m2, obě jsou vhodné pro skladování 
popř. výrobu a jsou součástí komerčního areálu. K dis-
pozici od 8/2018.

U sjezdu z D52 ve směru Znojmo/Mikulov nabízíme 
k prodeji jedinečný pozemek s výměrou 29 270 m2. Po-
zemek je dobře viditelný z dálnice a v územním plánu 
je vedený jako plocha pro výrobu a skladování.

Pronájem třípodlažního objektu v  centru města 
Rajhrad, cca 10 minut jízdy autem z Brna. Objekt byl 
využíván jako sídlo firmy s prostorem pro skladování 
a drobnou výrobu a nabízí dostatek parkovacích míst.

V blízkosti dálnice D2 a města Hustopeče nabízíme k pro-
deji rozsáhlé scelené území s výměrou 8,2 ha. Dle územ-
ního plánu se jedná o plochy pro umístění průmyslové 
a zemědělské výroby, sklady, drobné výroby a služeb.

Pronájem skladové/výrobní haly, která bude přizpůsobe-
ná potřebám nájemce. Jednotlivé moduly s výměrou od 
620 m2 nabídnou efektivní využití celého prostoru a lze je 
flexibilně spojovat a rozšířit až na 2 480 m2.

Prodej samostatné části bývalého zemědělského areálu 
s pozemky o výměře 31 350 m2. V územním plánu je are-
ál veden jako plocha zemědělské a lesnické výroby a byl 
podán návrh na rozšíšení využití na skladování.

V průmyslové zóně u dálnice D1 nabízíme k pronájmu 
víceúčelový areál s  celkovou výměrou až 8 800 m2. 
Pronájem prostor je možný po částech již od 1 100 m2. 
Areál je přístupný pro kamionovou dopravu.

Prodej dobře přístupných stavebních pozemků s cel-
kovou výměrou 50 715 m2. Pozemky jsou určeny pro 
skladování a lehkou výrobu a nachází se na viditelném 
místě na křížení D35 a komunikace Přerov-Olomouc.

INZERCE

Pro bližší informace kontaktujte makléře: Ing. Radek Březina, tel.: 602 411 584, e-mail: radek.brezina@realspektrum.cz

PŘIPRA-

VUJEME

10 minut 

jízdy od Brna

490 Kč/
m 2/rok



Široká nabídka dalších nemovitostíVolejte zdarma  800 800 099

Moderní výrobní a  administrativní prostory 
s  celkovou výměrou téměř 4  000 m2 obsadil 
světový lídr v oblasti konektivity, společnost TE 
connectivity. Svým výrobním programem se 
zaměřuje na automobilový průmysl vč. kabelo-
vé a konektorové techniky např. pro značky Ško-
da Auto, Opel, BMW, Audi a Volkswagen. 

Aktuální nabídka:
• jednotka se skladem (435 m2), obchodem (44 m2), 

kanceláří (73 m2) a sociálním zázemím
• celková výměra 559 m2 s možností propojení až na 

2 240 m2

• vyšší standard, nízkoenergetické výhody, možnost 
úprav dle požadavku nájemce, ihned k dipsozici

PODNIKATELSKÝ PARK SMARTZONE KUŘIM  
PŘIVÍTAL NOVÉHO NÁJEMNÍKA

B U S I N E S S  &  I N V E S T I C E

PRONÁJEM PRODEJPRODEJ

Kuřim Brno - venkovTišnov

1 200 Kč/m2/rok 8 800 000 Kčinfo v RK

N/RSB/16916/18 N/RSB/16665/17

V  bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace ve 
směru Brno - Svitavy nabízíme k pronájmu halu s vý-
měrou 640 m2. Zateplená hala je ve velmi dobrém 
stavu a  je přístupná přímo z  kancelářského zázemí. 
Nachází se v hlídaném a uzavřeném areálu. 

Prodej rozlehlého skladovacího areálu s  celkovou 
výměrou 13 338 m2 na rozhraní Sokolnic a Újezdu 
u Brna. V areálu s velkou odstavnou plochou se na-
chází dvoupodlažní objekt s prodejnou a další dvě 
budovy určené k rekonstrukci.

Prodej menšího areálu v komerční a dobře dostupné 
zóně města Tišnov. Areál tvoří hlavní dvoupodlažní 
kancelářská budova a drobné sklady s garážemi s cel-
kovou užitnou plochou 828 m2. Hlavní objekt je ve 
výborném technickém stavu.

INZERCE

N/RSB/15845/16

 K E  K O U P I  A  P R O N Á J M U

PRONÁJEM

PRODEJ

PRONÁJEM

PRODEJ

PRONÁJEM

PRODEJPRODEJ PRODEJ

Ostrovačice

Brno - venkov

Újezd u Brna

Brno

Brno

BrnoKroměříž Brno - sever

55 000 Kč/měs.

info v RK

50 Kč/m2/měs.

27 000 000 Kč

250 000 Kč/měs.

26 000 000 Kčinfo v RK 40 000 000 Kč

N/RSB/16594/17

N/RSB/16587/17

N/RSB/16893/18

N/RSB/15567/16

N/RSB/16633/17

N/RSB/16995/18N/RSB/16985/18 N/RSB/15638/16

Pronájem skladové/výrobní haly v  bezprostřední 
 blízkosti dálnice D1, u  sjezdu na Ostrovačice u  Brna. 
Hala s celkovou plochou 510 m2 je přístupná pro kami-
onovou dopravu a disponuje dostatečnou manipulační 
plochou.

Na hranici města Tišnov, 50 m od komunikace ve 
směru na Brno nabízíme k prodeji areál se skladovými, 
výrobními a kancelářskými plochami. Budova s celko-
vou užitnou plochou 954 m2 je v dobrém technickém 
stavu.

Pronájem nezateplené skladovací haly v blízkosti dálnice 
D2, cca 7 km od hranice Brna. Nezateplená hala s výškou 
skladu cca 6 m a nosností podlahy min. 5 tun/m2 je pří-
stupná z úrovně vozovky i rampy. Ihned k dispozici.

U dálničního napojení na D1 a D2 nabízíme k prodeji 
areál s celkovou výměrou 4 927 m2, který sloužil k prů-
myslové výrobě a skladování. Tvoří ho dvě haly s užitnou 
plochou 2 024 m2, z nichž větší je obsluhována 2 jeřáby 
s nosností 5 a 10 tun. 

V blízkosti centra Brna nabízíme k pronájmu samostatný 
průmyslový areál přístupný pro kamionovou dopravu. 
Součástí areálu s užitnou plochou 2 875 m2 je zateplená 
hala, kancelářské zázemí a venkovní zpevněná plocha.

Prodej objektu, který bude postaven přímo na míru 
zájemci. V 1.NP budou umístěné prostory pro sklady, 
výrobu a sociální zázemí, ve 2.NP se budou nacházet 
kancelářské prostory. Stavba objektu s výměrou 1 126 
m2 bude zahájena v létě 2018.

Poblíž centra obce Kvasice nabízíme k prodeji budovy 
a pozemky provozního výrobně/skladového areálu 
s celkovu výměrou 3 223 m2. Areál tvoří cihlová pří-
zemní budova s moderní recepcí a objekty pro skla-
dování a výrobu.

V severní části Brna nabízíme k prodeji třípodlažní ob-
jekt s dostatkem manipulačních a parkovacích ploch. 
Areál s celkovou plochou 6 190 m2 je dostupný pro ka-
mionovou dopravu. Je vhodný pro skladování/výrobu 
a jeho součástí je kancelářské a sociální zázemí. 

Prodali jsme více než 5 000 000 m2  
skladů a výrobních hal.

• jen 55 km od Brna u exitu 48 na dálnici D2

• celková pronajímatelná plocha 54 300 m2

• kanceláře, prostory pro lehkou výrobu 
a skladování, jednotky na míru

• 2 etapy výstavby, zahájení 2Q/2018

D2 LOGISTICS PARK

Připravujeme pro Vás nový web plný 
komerčních nemovitostí!
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Zvažujete prodej nebo pronájem 
nemovitosti? 

Poskytneme Vám nezávaznou 
konzultaci a připravíme nabídku  
na zprostředkování. 

Volejte 800 800 099.

Pro bližší informace kontaktujte makléře: Ing. Vladimír Hnát, tel.: 602 501 012, e-mail: vladimir.hnat@realspektrum.cz

PŘIPRA-

VUJEME
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Rybná

KOMPLEXNÍ SERVIS  
PRO DEVELOPERY
Vedle realitní činnosti, kterou se zabýváme již od roku 1991, poskytu-
jeme developerům i kompletní servis od přípravy projektu, zajištění 
zájemců až po předání nemovitosti. Díky vlastním bohatým zkuše-
nostem s developmentem bytové výstavby v Brně a znalosti místního 
realitního trhu můžeme doporučit optimální strukturu, velikosti i po-
čty jednotlivých bytů vč. jejich cenové relace. Navrhneme také reálný 
plán prodeje, připravíme kompletní smluvní dokumentaci a postará-
me se o prezentaci projektu.
• Doporučení optimální struktury projektu
• Příprava smluvní dokumentace
• Vyhotovení prohlášení vlastníka budovy
• Vyhledání zájemců o koupi
• Komunikace s úvěrujícími bankami
• Koordinace klientských změn
• Zajištění inzerce, správa webu projektu
• Podání návrhu na vklad do KN
• Asistence při předání nemovitosti

REAL SPEKTRUM DEVELOPMENTO  bezpečný prodej Vašich nemovitostí 
se staráme již 27 let. Od svého založení 
v  roce 1991 jsme úspěšně prodali tisíce 
bytů, rodinných domů i  rekreačních ob-
jektů. Zajistili jsme tak nový domov pro 
mnoho rodin v Brně a okolí. Klientům vždy 
poskytujeme profesionální realitní služby 
s  právní jistotou a  dohlížíme na hladký 
průběh každého realitního obchodu. Naši 
specialisté na nábor nemovitostí k bydlení 
a rekreaci mají přehled o aktuální nabídce 

a poptávce a znají skutečné ceny bytů a rodinných domů na brněnském 
realitním trhu. Dokáží stanovit cenu Vaší nemovitosti velmi přesně a Vy tak 
získáte z prodeje svého bytu nebo domu nejvyšší možnou cenu.

Důvěřujte i Vy stabilní a prověřené značce a přijďte se s námi nezá-
vazně poradit o prodeji.

Těším se na Vaši návštěvu

Petr Broža 
obchodní ředitel oddělení bydlení a rekreace 
tel.: 724 110 161  |  e‑mail: petr.broza@realspektrum.cz

Rezidence Alfa & Beta

 • 77 malometrážních bytů  • 53 krytých parkovacích míst

Developerský projekt Vyškov Letní pole

Připravujeme prodej nových bytů, které budou součástí developerské-
ho projektu Vyškov Letní pole. V lokalitě „za nemocnicí“ vznikne celkem 
11 bytových domů, které nabídnou byty všech velikostí. Předpokládaný 
termín zahájení I. etapy výstavby je přelom roku 2018/2019.

Domluvte si nezávaznou konzultaci se specialistou na rezidenční ne‑
movitosti a využijte bezplatné konzultace při přípravě svého projektu.INZERCE

PRODEJ LUXUSNÍHO BYTU4+KK  

PRODEJ NADSTANDARDNÍHO  
RODINNÉHO DOMU

Brno - Bystrc

 Brno - střed

N/RSB/16512/17

N/RSB/16943/18

info v RK

16 500 000 Kč

V nové bytové výstavbě komplexu Panorama – Zele-
né Střechy nabízíme k prodeji luxusní střešní byt o veli-
kosti 4+kk se dvěma terasami a lodžií. Tento výjimečný 
byt s celkovou výměrou 187 m2 a se samostatným 
vstupem a s krásným výhledem na brněnskou přehra-
du je vybavený ve všech detailech nadstandardními 
komponenty a výrobky jako je centrální vysavač nebo 
kuchyně Schmid se spotřebiči Miele.

V jedné z nejvyhledávanějších městských lokalit na-
bízíme k prodeji rodinný dům se zahradou a třemi 
garážemi. Ve druhém patře se nachází  prostorný 
byt 4+1 po kompletní zdařilé rekonstrukci, ve třetím 
patře je umístěný samostatný byt 3+1 s větší terasou 
a nádherným výhledem na Žabovřesky a Wilsonův 
les. V přízemí domu je možné vybudovat další byt.

PŘIPRA-
VUJEME

ÚSPĚŠNĚ  PRODÁNO


