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Ušetřete své peníze a čas a spojte se s námi.

Zaměřujeme se na prodej a pronájem komerčních nemovitostí 
a dokonale známe trh. Využijte naše bohaté zkušenosti.
Jsme Váš realitní partner od roku 1991.
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LEGENDÁRNÍ OBCHOD POD HODINAMI MÁ 
NOVÉHO NÁJEMCE

Zprostředkovali jsme pronájem legendár-
ního obchodu pod hodinami v  přízemí 
domu na ulici Česká v centru Brna. Nový 
nájemce bude na ploše 88 m2 provozovat 
kosmetický salon s širokou škálou služeb 
vč. provádění manikúry a pedikúry.

NOVÉ KANCELÁŘE PRO FUTURE MINING s.r.o. 

Společnost Future Mining s.r.o., která se 
zabývá nákupem hardwaru a  těžbou 
kryptoměny, si prostřednictvím naší rea-
litní společnosti pronajala reprezentativní 
kanceláře o výměře 360 m2 v technologic-
kém centru Areál Slatina.

BONTONLAND PŘESTĚHUJE SVOJI PRODEJNU 
DO VELKÉHO ŠPALÍČKU

Největší prodejce hudby a  filmů v  Čes-
ké republice, společnost Bontonland, již 
brzy přestěhuje svoji prodejnu z  náměstí 
Svobody do Velkého Špalíčku. Prostřed-
nictvím naší realitní společnosti si zde pro-
najala dvoupodlažní obchodní prostory 
s výměrou 533 m2.

PORADENSKÁ SPOLEČNOST B&P RESEARCH 
OTEVŘELA NOVÉ KANCELÁŘE V CENTRU BRNA

Renomované společnosti zabývající se 
analýzou legislativy Evropské unie a do-
tačním poradenstvím jsme zprostředko-
vali pronájem kancelářských prostor v ad-
ministrativní budově na třídě. Kpt. Jaroše 
13 v Brně.

Hledáte moderní kanceláře pro svoji společnost? 
Neváhejte kontaktovat specialistu na pronájem kanceláří  Zdeňka Pavlíčka, mobil: 724 405 366,  e-mail: zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

CTZone 
Brno CTPark Brno AZ Tower BBP Brno Areál Slatina Vienna Point Šumavská 

Tower TITC LennArt Rozmarýn Titanium Triniti office 
center

Adresa
Škrobárenská 5, 
Brno - Trnitá

Holandská 1, 
Brno - Štýřice

Pražákova 69, 
Brno - Štýřice

Londýnské 
nám. 1, Brno - 
Štýřice

Tuřanka 115, 
Brno - Slatina

Vídeňská 119, 
Brno - Dolní 
Heršpice

Šumavská 35, 
Brno - Veveří

Purkyňova 125, 
Brno - Med-
lánky

Smetanova 19, 
Brno - Veveří

Kounicova 2a, 
Brno - Veveří

Nové Sady 25, 
Brno - střed

Trnitá 5,  
 Brno - střed

Nabízená 
plocha

8 500 m2 90 000 m2 17 000 m2 48 000 m2 15 000 m2 30 000 m2 25 000 m2 1 800 m2 2 000 m2 3 686 m2 43 000 m2 25 000 m2

Výměra patra 2 500 m2 2 000 m2 500 m2 1 800 m2 1 500 m2 1 000 m2 500 m2 600 m2 500 m2 1 000 m2 2 000 m2 1 000 m2

BBP Brno

AZ Tower

CTPark Brno

Vienna Point

Titanium

RozmarýnLennArt

Šumavská TowerTITC

CTZone Brno

Trinity office center

Areál Slatina

REFERENCE KANCELÁŘE A OBCHODY

Máme přehled o všech administrativních centrech v Brně.  
Vyberte si z naší široké nabídky nové prostory pro své podnikání.
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Na rušné městské třídě v Brně nabízíme 
k  pronájmu kancelářské plochy s  celko-
vou výměrou 460 m2. Prostory se nachá-
zejí v  5.NP obchodně/administrativního 
centra Meta a  je možné je dispozičně 
upravit dle potřeb zájemce.

Pronájem moderních kancelářských 
prostor na ulici Řípská. Prostory jsou 
řešené jako „open-space“ s  možností 
dalšího dělení. Jejich pronájem je mož-
ný od 100 m2, celá patra mají výměru 
231 m2. Ke kancelářím si lze pronajmout 
parkovací místa nebo sklad s výměrou 
264 m2.

Ve 3.NP zrekonstruovaného administra-
tivního objektu nabízíme k  pronájmu 
kanceláře s celkovou výměrou 207 m2. 
Prostory se nacházejí v  bezprostřední 
blízkosti BVV a  jsou vhodné pro repre-
zentativní sídlo firmy.

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Brno-Dolní Heršpice

Brno-střed

Brno-Slatina

Brno-Štýřice

Brno-střed

Brno-Štýřice

info v RK

1 900 Kč/m2/rok

info v RK

3 000 Kč/m2/rok

info v RK

info v RK

N/RSB/12510/13

N/RSB/16349/17

N/RSB/16425/17

N/RSB/15303/15 N/RSB/16405/17

N/RSB/16419/17

V podnikatelském parku Vienna Point nabízíme k pro-
nájmu kancelářské prostory v kategorii „A“. K dispozici 
je celkem 5 000 m2 ploch s možností úprav na open-
-space či klasicky dělené jednotlivé kanceláře.

V reprezentativním domě v samotném centru Brna 
na ulici Masarykova nabízíme k  pronájmu kance-
lářské prostory s celkovou výměrou 286 m2. Jedná 
se o 7 samostatných kanceláří s vlastním sociálním 
zázemím a klimatizací.

Pronájem moderních kanceláří v  technologickém 
centru Areál Slatina. Prostory jsou koncipované for-
mou „open-space“ s možností dalšího dělení či slu-
čování. V nabídce jsou jednotky již od 17 m2.

Pronájem nově zrekonstruovaných kancelářských 
ploch v dobře dostupné průmyslové zóně. Open-
-space prostor s celkovou výměrou 591 m2 je vyba-
vený klimatizací a náleží k němu parkování přímo 
na pozemku u objektu.

Pronájem exkluzivních kanceláří v administrativním 
centru Titanium. Prostory je možné individuálně 
dispozičně řešit podle požadavku klienta a jejich 
pronájem je možný od 200 m2 do 1 900 m2.

Pronájem 350 m2 kancelářských prostor ve standar-
du kategorie „A“. Kanceláře jsou koncipované jako 
open-space s  možností flexibilního uspořádání 
a jejich pronájem je možný od 40 m2. Parkování je 
zajištěno přímo v areálu.

INZERCE - KANCELÁŘE

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM
Brno - střed

Brno - Slatina

Staré Brno

Pronájem, Brno - Horní Heršpice

N/RSB/16597/17

N/RSB/16553/17

N/RSB/16496/17

1 500 Kč/m2/rok

info v RK

info v RK

N/RSB/16515/17

Pronájem uzavřeného kancelářského cel-
ku s  výměrou 150 m2 a  s  6 vyhrazenými 
parkovacími místy. Prostory jsou čerstvě 
zrekonstruované, jsou vybaveny vlastním 
sociálním zázemím a klimatizací. Díky stra-
tegické poloze v  širším cetru města jsou 
bezproblémově přístupné autem i MHD.

1 700 Kč/m2/rok

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

PRONÁJEMPRONÁJEM

PRONÁJEM PRONÁJEM

Brno - Černovice

Pronájem, Brno - střed Pronájem, Brno - Královo Pole

Brno - Veveří

N/RSB/16105/17

N/RSB/16302/17 N/RSB/16242/17

N/RSB/16626/17

12 900 Kč/měs.2 600 Kč/m2/rok

20 000 Kč/měs. Info v RK

Na ulici Dřevařská v širším centru Brna nabí-
zíme k pronájmu obchodní prostory s celko-
vou výměrou 55 m2. Prostory jsou vhodné 
pro zřízení prodejny, kontaktního místa s kli-
enty nebo showroomu a na jejich výlohu je 
možné umístit polepy s reklamou.

Pronájem obchodní jednotky v  přízemí 
rohové budovy na ul. Zvěřinova. Prostor 
s celkovou výměrou 84,4 m2 je vhodný pro 
provoz kavárny, čajovny nebo obchodu 
s potravinami. V ceně jeho nájmu je zahr-
nutý nábytek a  bar. Prostor je připravený 
ihned k užívání.

V business centru IBC na ulici Příkop na-
bízíme k pronájmu obchodní prostory s 
výměrou 79,5 m2. Reprezentativní prostor 
je umístěn ve 2.NP nákupní galerie a tvo-
ří ho dvě místnosti. Je vhodný pro zřízení 
pobočky společnosti nebo cestovní kan-
celáře.

Pronájem obchodní jednotky v  přízemí 
domu na ulici Purkyňova v  Králově Poli. 
Prostory disponují vlastním sociálním zá-
zemím a jejich celková plocha je 112,6 m2. 
Obchod má velké výlohy do ulice a  je 
vhodný pro provoz prodejny nebo pro 
pobočku společnosti.

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi
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PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

Prostějov

Sněžné

Rousínov

Brno - Štýřice

Brno - střed

Ostopovice

Brno - střed

Hodonín

N/RSB/16251/17

N/RSB/14648/15

N/RSB/15805/16

N/RSB/16679/17

N/RSB/16354/17

N/RSB/16537/17

N/RSB/14911/15

N/RSB/16445/17

24 990 000 Kč

INFO V RK

30 000 000 Kč

13 700 000 Kč

19 000 000 Kč

1 950 000 Kč

17 790 000 Kč

7 800 000 Kč

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 prohlá-
šením vlastníka. Ve vnitrobloku je k dispozici 
12 parkovacích míst.

Prodej restaurace U  Volejníků s  rodinnou 
tradicí hostince, který je v obci Ostopovice 
provozován již více než 100 let. Restaurace 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí a jsou v ní pra-
videlně provozovány víkendové akce (svat-
by a různé oslavy). Její celková kapacita je až 
200 osob.

Prodej 2/3 podílu činžovního domu na uli-
ci Příční v  centru Brna. Pětipodlažní objekt 
s celkovou užitnou plochou 1 345 m2 byl po-
staven v roce 1905. Tvoří ho 12 bytů a 3 ne-
bytové prostory, ve sníženém přízemí jsou 
umístěné sklepní kóje a dvě garáže. Parková-
ní pro dalších 5 aut je možné ve vnitrobloku.

Prodej polyfunkčního objektu v širším cen-
tru Hodonína, u hlavní silnice na Slovensko. 
V osmipodlažní budově byla provedena čás-
tečná rekonstrukce a byly zahájeny stavební 
práce. Dle platného stavebního povolení je 
zde možné vybudovat 47 ubytovacích jed-
notek se zázemím.

Prodej areálu s   administrativním objektem, 
rozestavěnou budovou a  pozemky o výmě-
ře 2 816 m2 . Areál se nachazí nedaleko centra 
Prostějova a nájezdu na D46. Administrativní 
budova je kompletně pronajata se zajíma-
vým ročním výnosem. Rozestavěný objekt je 
vhodný pro vybudování obchodních prostor.

V  nejvyhledávanější rekreační oblasti Vy-
sočiny, v osadě Milovy, nabízíme k prodeji 
pozemek s  celkovou výměrou 6 163 m2. 
Pozemek je dobře dostupný a  nachází se 
v bezprostřední blízkosti Milovského rybní-
ka a lesů. Součástí prodeje je podíl na pří-
jezdové komunikaci.

Prodej polyfunkčního domu s  užitnou 
plochou pronajímatelných částí 1 004 m2. 
Nemovitost se nachází v  centru města 
Rousínov a  prochází přestavbou, při kte-
ré vznikne 7 nových bytů. Objekt bude 
disponovat celkem 9 byty, 3 obchodními 
jednotkami, skladem orientovaným do 
vnitrobloku a pozemkem s možností par-
kování pro 12 aut.

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

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

Investiční 

příležitost
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ -  
PRODEJ, KTERÝ SI SAMI ŘÍDÍTE
Výběrové řízení je transparentní a efektivní forma prodeje 
nemovitosti, při které může majitel získat mnohem  vyšší 
částku než při běžném prodeji. Většinou probíhá tzv. 
obálkovou metodou, kdy zájemci zapečetí do obálek své 
nabídky a organizátor následně vybere vítěze, který po-
dal nejvyšší nabídku. Při této formě prodeje může vlast-
ník sledovat celý proces krok po kroku a kdykoliv do něj 
zasáhnout. Velkou výhodou je i skutečnost, že podmín-
ky prodeje jsou vždy předem jasně stanoveny. V praxi to 
znamená, že zájemci jsou předem seznámeni se zněním 

kupních smluv a pokud s nimi souhlasí, mohou se výbě-
rového řízení zúčastnit. 

Tato transparentní forma prodeje se nám osvědčila při pro-
deji nemovitostí jak v  insolvenčním řízení, tak při prodeji 
majetku právnických či fyzických osob. Úspěšně jsme tak-
to prodali nemovitosti pro bydlení a rekreaci i pro business 
a investice za více než 700 mil. korun. Prodejte s námi svoji 
nemovitost i Vy! Jsme připraveni pro Vás zorganizovat vý-
běrové řízení na míru.

PRODÁNO FORMOU VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V  loňském roce si areál od původních vlastníků 
převzal nový majitel společnost Propositum s.r.o., 
která zpracovala dlouhodobý plán rekonstrukce 
a  obsazenosti prostor. Postupně se tak zaplnily 
kancelářské plochy v admi nistrativní budově a do-
šlo k revitalizaci suterénních prostor vč. vybudová-
ní nových skladů s celkovou výměrou 800 m2. 

Na rok 2018 je plánovaná rekonstrukce obchodních 
ploch a ateliéru ve výrobní budově. Celou přestav-
bu dokončí v roce 2019 modernizace fasády a re-
konstrukce kotelny, která bude zajišťovat moderní 
způsob vytápění, chlazení a výměny vzduchu.

Areál DEPO se nachází jen 5 minut jízdy z cen-
tra Brna a je pohodlně dostupný i MHD. Jeho 
moderní komerční prostory bude možné upra-
vit podle potřeb každého nájemníka a zajistit 
mu tak perfektní pohodlí pro jeho podnikání. 

Aktuální nabídka ploch v areálu DEPO:
• malometrážní kanceláře od 10 m2

• velkoprostorové ateliéry se showroomem 
o výměře 350 m2 

• samostatné obchodní plochy od 70 m2

• prostor pro provoz fitness centra

DEPO BUSINESS PARKING
Bývalý výrobní areál v blízkosti městského okruhu v Maloměřicích se postupně proměňuje na 
multifunkční kreativní centrum. Po kompletní rekonstrukci a modernizaci uživatelům nabídne 
rozmanité prostory v podobě obchodních jednotek, kanceláří nebo ploch pro skladování.  

Pro bezplatné konzultace a poradenství kontaktujte specialistu na výběrová řízení:
Ing. Juraj Tréger, CSc., tel: +420 602 563 615,  juraj.treger@realspektrum.cz

Areál DEPO a nabízené plochy Vám rádi osobně v REAL SPEKTRU představíme. Pro bližší informace kontaktujte makléře Zdeňka Pavlíčka, 
tel: +420 724 405 366, e-mail: zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

Nadstandardní vila ve Žďáru nad 
Sázavou
Luxusní vila se třemi byty, sportovním hřištěm, vnitř-
ním bazénem s  protiproudem, vířivkou, saunou 
a garáží pro dvě auta.

Polyfunkční sportovní hala v Plzni
Čtyřpodlažní železobetonová budova s  pozem-
kem o  výměře 1 303 m2. Objekt byl postavený 
v roce 1990 a sloužil pro provoz tělocvičny.

Průmyslový areál v Pohořelicích
Uzavřený areál s  průmyslovou halou a  vedlejšími 
objekty s celkovou výměrou 7 354 m2 a s množstvím 
parkovacích a manipulačních zpevněných ploch.

Průmyslový areál v Blansku
Areál tvoří administrativní budova a  průmyslová 
hala pro výrobu nebo skladování s celkovou užitnou 
plochou 4 400 m2 a  pozemky s  celkovu výměrou 
14 507 m2.

Výrobně/skladová hala v Olomouci
Výrobně/skladová dvoulodní hala s  admi-
nistrativní přístavbou s celkovou užitnou plochou 
2 265 m2. Součástí prodeje byly i pozemky s výmě-
rou 10 909 m2.
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Výstavba podnikatelského parku 
SmartZone v  průmyslové zóně Ku-
řimi je v  plném proudu. Aktuálně 
je více než 60 % moderních admi-
nistrativních a skladových ploch obsa-
zených. Výstavba parku je v pokročilé 
fázi a probíhá přesně podle časového 

harmonogramu. Zájemci o pronájem 
oceňují především možnost úprav na 
míru přesně podle svých požadavků. 
První z nich mohou své prostory začít 
využívat již na začátku příštího roku. 

Projekt SmartZone nabízí především 

malým a  středním firmám variabilní 
moderní prostory pro skladování, vý-
robu, obchod a  kancelářské zázemí. 
V  areálu vyrostou dvě haly a  admini-
strativní budova s  celkovou plochou 
10 000 m2. Haly budou rozdělené na 
jednotlivé smartboxy, které bude mož-
né flexibilně spojovat již od 400  m2 
s  možností rozšíření až na 2  500  m2. 
O poslední volné prostory je velký zá-
jem. Je vidět, že se koncept kombinace 
skladových, obchodních a  kancelář-
ských ploch osvědčil i v Kuřimi.

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Uherský Brod

Brno

Brno - Židenice

Brno

Pohořelice

Brno

Hrušovany u Brna

Ostrovačice

 Brno

 Brno

Česká u Brna

Třebíč

Hrušovany u Brna

Troubsko

Brno

Rousínov

Brno

1 200 Kč/m2/rok

850 Kč/m2/rok

25 000 Kč/měs.

250 000 Kč/měs.

Info v RK

1 200 Kč/m2/rok

650 Kč/m2/rok

55 000 Kč/měs.

890 Kč/m2/rok

260 000 Kč/měs.

49 000 Kč/měs.

960 Kč/m2/rok

550 Kč/m2/rok

54 000 Kč/měs.

900 Kč/m2/rok

info v RK
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V průmyslové zóně nabízíme k pronájmu nové sklado-
vé/výrobní haly, které budou přizpůsobené potřebám 
nájemce. Každá hala s  výměrou 620 m2 disponuje 
vlastním kancelářským zázemím a lze jí rozšířit o další 
modul, příp. dle dohody.

Pronájem výrobně/skladových prostor s  dobrou do-
pravní dostupností do centra, na městský okruh i na 
dálniční napojení. Prostory s výměrou od 300 m2 do 
3 000 m2 se nacházejí v patrové budově v uzavřeném 
areálu.

V  blízkosti městského okruhu nabízíme k  pronájmu 
dva skladovací/výrobní prostory s  kanceláří. Prostory 
s výměrou 194 m2 a 202 m2 jsou připraveny k proná-
jmu od 11/2017. Lze je rozšířit o další skladové a kan-
celářské plochy.

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

V Pohořelicích, 25 km jižně od Brna, nabízíme k pro-
nájmu skladové a  výrobní prostory třídy A. Celkem 
je zde k dispozici 2 000 - 15 000 m2 temperovaných 
ploch vhodných k  využití pro distribuční centrum 
nebo sklad.

Pronájem volných ploch ve vysokém standardu od 
1 000 - 4 000 m2 v hlídaném areálu u dálnice D1. Hala je 
obsluhována z úrovně rampy i podlahy a lze ji upravit 
na míru zájemci. K dispozici je také 1 038 m2 kancelář-
ských ploch.

V uzavřeném areálu nabízíme k pronájmu soubor skla-
dových hal s výměrou od 692 m2. Objekt je dostupný 
pro kamiony z D2 a R52 a tvoří ho pět hal s celkovou 
výměrou 3 658 m2. Možnost pronájmu kryté plochy 
s výměrou 663 m2.

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

V  jihovýchodní části Brna nabízíme k  pronájmu vý-
robní halu se zázemím. Nezateplená hala s celkovou 
užitnou plochou 700 m2  je vybavena dvěma jeřáby 
s nosností 5 a 10 tun. Její výměru je možné rozšířit.

Nabízíme k pronájmu výrobní/skladovou halu s celko-
vou výměrou 2 500 m2. Dvoulodní hala je vybavena 
dvěma jeřáby s nosností 8 tun, čtyřmi vstupy a nachází 
se v průmyslovém areálu na severu Brna.

Pronájem části komerčního objektu na frekventované 
ulici ve směru Brno - Kuřim. Prostory s celkovou výmě-
rou 458 m2 jsou vhodné pro reprezentativní sídlo firmy 
s vlastním skladem a plochou pro drobnou výrobu.

V uzavřeném areálu nabízíme k pronájmu skladovací/
výrobní plochy. Vytápěné prostory jsou vedeny v dob-
rém standardu a jsou obsluhovány z rampy s vyrovná-
vacími můstky. Celková výměra 2 100 m2 s možností 
dělení od 1 000 m2.

Pronájem skladovacích/výrobních prostor ve 3.NP 
vícepodlažního objektu obsluhovaného nákladními 
výtahy. Prostory s  celkovou výměrou 6 000 m2 jsou 
vzdálené jen 18 km jižně od Brna a jsou součástí uza-
vřeného areálu.

V  komerčním areálu v  západní části Brna nabízíme 
k  pronájmu samostatnou skladovou halu s  celkovou 
výměrou 524 m2. Objekt má dva vstupy, jeden na rampě 
a jeden z úrovně vozovky, je dostupný pro kamionovou 
dopravu a disponuje vlastním kancelářským zázemím.

V  blízkosti dálničního napojení dálnice D1 nabízíme 
k  pronájmu skladovou/výrobní halu s  plochami od 
2 000 - 10 000 m2. Objekt je vybavený vstupem z ram-
py a z úrovně vozovky a je možné ho po dohodě s ma-
jitelem upravit.

Pronájem víceúčelových prostor v  průmyslové zóně 
u dálnice D1. V areálu, který je dostupný pro kamio-
novou dopravu, probíhá v současné době kompletní 
rekonstrukce. K  dispozici jsou prostory od 1 100 - 
8 800 m2.

V  třípodlažním skladovacím objektu nabízíme k pro-
nájmu zrekonstruované skladové prostory s celkovou 
výměrou 2 700 m2. K dispozici jsou plochy od 500 m2, 
ke kterým náleží dostatek kanceláří a manipulačních 
ploch.

INZERCEVÝSTAVBA PODNIKATELSKÉHO PARKU SMARTZONE 
V KUŘIMI JE V PLNÉM PROUDU

INZERCE

Okamžitě 

k užívání

• Jednotky od 400 m2 s možností spojování
• Celková zastavěná plocha 8 451 m2

• Zpevněné plochy + parkování 5 490 m2

• Užitná výška boxů 8,0 m

• Velmi úsporná stavba s nízkými provozními náklady
• Strategická poloha na hlavním tahu Brno-Svitavy
• Množství zeleně a relaxačních zón pro uživatele
• Úpravy podle potřeb jednotlivých nájemníků

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
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 Brno - Tuřany

 Brno - Královo Pole

Brno - Starý Lískovec

Brno - venkov

Ostrovačice

Brno

Brno

 Újezd u Brna

1 800 Kč/m2

8 500 000 Kč

3 500 Kč/m2

info v RK

1 500 Kč/m2

27 000 000 Kč

3 350 Kč/m2

8 900 000 Kč
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N/RSB/14431/14

N/RSB/14441/14

N/RSB/16096/16

N/RSB/15567/16

N/RSB/11085/12

N/RSB/14514/15

Prodej stavebního pozemku s  výměrou 4 789 m2 
v  bezprostřední blízkosti dálnice D1 a  D2. Rovinatý 
pozemek je dle platného územního plánu určený k zá-
stavbě za účelem skladování a výroby s kancelářským 
zázemím.

V areálu KRÁLOVOPOLSKÁ nabízíme k prodeji třípod-
lažní nepodsklepený objekt, který je nyní využívaný 
pro výrobu a skladování. Celková užitná plocha objek-
tu je 1 981 m2, pozemek má výměru 1 119 m2.

Prodej stavebního pozemku na frekventovaném a vi-
ditelném místě, u dálničního sjezdu z D1. Na pozemku 
s celkovou plochou 8 705 m2 je dle územního plánu 
možné realizovat výstavbu sídla firmy s výrobou. 

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

Prodej stavebního pozemku s  celkovou výměrou 
9  549 m2. Dle územního plánu je pozemek určený 
pro výstavbu komerčních zařízení. Součásti prodeje 
je i platné územní rozhodnutí a stavební povolení na 
umístění stavby sídla společnosti. 

U dálničního napojení na D1 a D2 nabízíme k pro-
deji areál s celkovou výměrou 4 927 m2, který sloužil 
k průmyslové 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 jihovýchodní části Brna nabízíme na prodej staveb-
ní pozemek s celkovou výměrou 8 171 m2. Pozemek 
má obdélníkový tvar a jeho okraj přiléhá ke zpevněné 
komunikaci. Je vhodný pro výstavbu podnikatelských 
aktivit.

Prodej oploceného areálu v  blízkosti hranice 
města Brna. Areál s  celkovou výměrou pozemků 
13 338  m2 disponuje dostatkem manipulačních 
a zpevněných ploch. V současné době je využíván 
ke skladování.

Prodej výrobního areálu v  centru Brna, 
který byl využíván jako pekárna. Tvoří ho 
budovy pro výrobu, skladování a  kan-
celářské plochy. Je přístupný z  ulic Bra-
tislavská a Cejl a  jeho celková výměra je 
5  685  m2. Ve dvorní části je parkoviště 
s dostatečným manipulačním prostorem.

Prodej menšího areálu v komerční a dob-
ře dostupné zóně města Tišnov. Areál tvo-
ří hlavní dvoupodlažní kancelářská budo-
va a drobné sklady s garážemi s celkovou 
užitnou plochou 828 m2. Hlavní objekt je 
ve výborném technickém stavu.

Prodej pozemku se stavebním povolením 
v katastrálním území Slatina. Pozemek je 
viditelný a přístupný z frekventované uli-
ce Hviezdoslavova a jeho celková výměra 
je 4 767 m2. Na pozemku je podle platné-
ho stavebního povolení započata stavba 
skladové haly s kancelářským zázemím.

Prodej pětipodlažního nepodsklepeného 
objektu v areálu KRÁLOVOPOLSKÁ. V pří-
zemí skladově/administrativní budovy 
s celkovou užitnou plochou 4 950 m2 se 
nachází prostory pro skladování, patra 
jsou využívaná jako kanceláře. Součástí 
objektu je i volný pozemek s výměrou cca 
400 m2.

V  severní části Brna nabízíme k  prodeji 
třípodlažní objekt s  dostatkem manipu-
lačních a parkovacích ploch. Areál s cel-
kovou plochou 6 190 m2 je dostupný 
pro kamionovou dopravu. Je vhodný pro 
skladování/výrobu a jeho součástí je kan-
celářské a sociální zázemí. 
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Prodej, Brno - Zábrdovice

Prodej, Brno - Tišnov

Prodej, Brno - Slatina

Prodej, Brno - Královo Pole

Prodej, Brno - sever

N/RSB/16250/17

N/RSB/16664/17

N/RSB/16615/17

N/RSB/15639/16

70 000 000 Kč

13 500 000 Kč

5 150 Kč/m2

12 000 000 Kč

40 000 000 Kč

Pro mezinárodní firmu hledáme poze-
mek pro výstavbu sídla společnosti  
o výměře 5 000 - 10 000 m2 v Brně  
a okolí do 30 km, cena 2 500 Kč/m2.

Kontaktujte Ing. Vladimíra Hnáta,  
tel.: 602 501 012,  
e-mail: vladimir.hnat@realspektrum.cz

INZERCE

N/RSB/16587/17

N/RSB/14430/14

 K E  K O U P I  A  P R O N Á J M U

PRODEJPRODEJPRONÁJEM PRODEJPRONÁJEM

okr. Vyškovokr. VyškovBrno - město Brno - venkovBrno - město

6 400 000 Kčinfo v RKinfo v RK 900 Kč/m2890 Kč/m2/rok

N/RSB/16634/17N/RSB/15061/15N/RSB/7010/10 N/RSB/16137/17N/RSB/16115/17

Prodej výrobně/skladového areálu v obci Rostěnice-
-Zvonovice u Vyškova. V areálu je možná výstavba dal-
ších objektů a je vhodný pro provoz drobné výroby a 
skladování. Užitná plocha objektů je 860 m2, pozemky 
mají výměru 9 166 m2.

U dálnice D1 ve směru Brno - Vyškov, u sjezdu na obec 
Holubice nabízíme k prodeji pozemek s celkovou vý-
měrou cca 27 000 m2. Dle platného územního plánu je 
určený pro výstavbu skladových a výrobních objektů.

V nově budovaných objektech na klíč nabízíme k 
pronájmu komerční prostory s výměrou 468 m2. Sa-
mostatnou jednotku tvoří sklad (300 m2), kanceláře 
vč. zázemí (100 m2) a prodejna (68 m2). Prostor bude 
přizpůsobený požadavkům klienta.

V obci Sokolnice nabízíme k prodeji pozemek, který je 
dle územního plánu určený k zástavbě podnikatelských 
objektů (drobná výroba, služby, sklady). Pozemek se na-
chází v komerční zóně obce a jeho výměra je  10 531 m2.

Ve 2.NP výrobního objektu nabízíme k pronájmu výro-
bě/skladové prostory s výměrou 1 440 m2 s možností 
dělení. Objekt je vybavený nákladními výtahy a nachá-
zí se v hlídaném areálu s dostupností pro kamion.
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Rybná

RD PARK BRNO JE PLNĚ OBSAZENÝ

Nízkoenergetické skladově-obchodní pod-
nikatelské boxy, které vyrostly v  RD Parku 
v Brně Líšni, jsou zcela obsazené. Své nové 
sídlo firmy si zde vybudoval např. přední 
český výrobce dermo a  bio certifikované 
kosmetiky Syncare Plus, s.r.o., společnost 
poskytující specializované služby a dodáv-
ky v  oblasti filtrace C-FILTER FILTRY, s.r.o. 
nebo obchodní společnost ECKOLD & VA-
VROUCH, spol. s  r.o, která se zaměřuje na 
prodej strojírenského zboží. 

Výstavba I. etapy mimořádně úsporných 
podnikatelských boxů byla zahájena 
v roce 2014, druhá etapa probíhala v roce 
2016/2017. O  realizaci výstavby celého 
projektu RD Park se postarala stavební fir-
ma KALÁB se sídlem v Brně. 

Vážíme si, že si nás developerská spo-
lečnost RDPARK s.r.o. vybrala jako rea-
litního konzultanta a  že jsme se mohli 
podílet na realizaci prodeje i pronájmu 
celého projektu v  průmyslové zóně 
Brno – Líšeň. 

Přejeme našim klientům, aby jejich in-
vestice do moderních nízkonákladových 
boxů, které si pořídili pro rozšíření svého 
podnikání nebo za účelem dalšího pro-
nájmu, plnila očekávání.

Spolupracují 
s námi

• Zlín, 1,2 ha pro výstavbu logistické haly
• Brno-město, 2 ha pro výstavbu logistické haly
• Strakonice, 1 ha pro výstavbu haly ke skladování

• V blízkosti hlavního tahu Brno -Svitavy, 1 ha pro  
výstavbu distribučního centra

Vedle realitní činnosti se v REAL SPEKTRU zabýváme také developmentem  
v oblasti komerčních nemovitostí. 
Pro realizaci projektů na klíč hledáme pozemky v těchto lokalitách:

Od roku 1991 se denně pohybujeme na trhu s komerčními nemovitostmi.  
Jsme připraveni Vám  kdykoliv poradit. Pro bezplatné konzultace kontaktujte naše specialisty:

Mgr. Tomáš Kokna  
výroba, sklady, pozemky   
tel: +420 724 244 144

Zdeněk Pavlíček
pronájem kanceláří a obchodů
tel: +420 724 405 366

Jan Ryšavý
prodej investičních nemovitostí
tel: +420 602 156 824

REAL SPEKTRUM DEVELOPMENT

Vlastníte takový pozemek? Koupíme ho od Vás!  
Kontaktujte specialistu Mgr. Tomáše Koknu,  
tel: 724 255 155, e-mail: tomas.kokna@realspektrum.cz1
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