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AREÁL SLATINA
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Volejte zdarma 800 800 099 Široká nabídka dalších nemovitostí

Jen 6 km od centra města Brna vyrůstají nové nízkoenergetické budovy s technologicko-
administrativními prostory k pronájmu. V letošním roce bude zprovozněna první budova 
o celkové výměře 15 182 m2. Projekt současně nabízí 600 parkovacích míst a služby v podobě 
stravování, sportovních aktivit, pošty, banky a lékařského zázemí. Centrum se zaměřuje na 
zajištění příjemného a zdravého pracovního prostředí např. použitím komfortní bezprůvanové 
klimatizace. Prostory jsou nabízeny ve standardu nejvyšší kategorie A a jsou dostupné již od 34 m2. 
Typické podlaží budovy má pronajímatelnou plochu 1 536 m2. Výhodná cena nájmu a nízké 
provozní náklady mimořádně úsporné budovy Vás příjemně překvapí. Za nízkoenergetickým 
projektem technologického centra stojí akciová společnost AREAL SLATINA, která už 15 let 
úspěšně buduje zázemí pro společnosti působící v největší brněnské podnikatelské zóně na 
Černovické terase. Pro více informací volejte zdarma 800 800 099.



www.realspektrum.czStovky dalších nemovitostí na webu

VELKÝ ŠPALÍČEK OSLAVÍ  
V TOMTO ROCE 15 LET!

INZERCE – KANCELÁŘE

PRONÁJEM PRONÁJEM PRONÁJEM PRONÁJEM PRONÁJEM

Brno-střed Brno-střed Brno-Štýřice Brno-střed Brno-Veveří

10 € / m2 / měsíc 27,53 € / m2 / měsíc 20 € / m2 / měsíc info v RK 1 200 Kč / m2 / rok

N/RSB/11204/13 N/RSB/14709/15 N/RSB/12367/13 N/RSB/11626/13 N/RSB/14124/14

Pronájem samostatné kancelářské jednotky v obchod-
ně / administrativním objektu v samotném centru 
města na ul. Mečová. Kanceláře s celkovou výměrou 
227 m2 jsou upraveny ve vysokém standardu s mož-
ností dispozičních úprav.

Pronájem obchodních prostor v přízemí obchodního 
centra Velký Špalíček na ul. Mečová. Prostory s celkovu 
výměrou 35 m2 jsou vhodné pro prodejnu, kontaktní 
místo s klienty nebo pobočku společnosti.

Pronájem atraktivních obchodních prostor v administ-
rativním centru na ul. Holandská. Prostory s otevřenou 
dispozicí a velkou výlohou jsou vedeny ve  vysokém 
standardu. Celková výměra je 387 m2.

Pronájem exkluzivních kanceláří v administrativním 
centru Titanium. Prostory disponují dostatečným 
počtem parkovacích míst a je možné je individuálně 
dispozičně řešit. Patra od cca 1 800 m2, celková plocha 
10 500 m2 .

Pronájem kancelářských ploch v novém obchodně/
administrativním centru Meta na ul. Lidická. Aktuál-
ně volné prostory se nacházejí ve 3. NP a jsou vhod-
né pro sídlo společnosti. Celková výměra je 630 m2.

Když se v roce 2001 otevřelo zábavní a obchodní centrum Velký Špalíček s hrdým motem 
„tep života v srdci Brna“, našel mnoho příznivců i odpůrců. Brňané však přivítali proměnu 
zchátralé části historického středu města v komplex nových i rekonstruovaných objektů 
s polyfunkčním využitím. 

Sedm kinosálů, hlavní nájemci  C&A, NICO, parfumerie, 
O2, cestovní kancelář a další prodejny, gastroprovozy, 
v rekonstruovaných částech kanceláře i byty a rovněž 
první podzemní garáže, to  vše nabídl Velký Špalíček 
jako alternativu k nákupům na okrajích města. 

Jeho vlastní komornější objem záhy doplnily obchody 
v přilehlých ulicích. Za dobu provozu musel VŠ „pře-
čkat “ rekonstrukci nám. Svobody, ul. Husovy, Zelného 
trhu i konkurenční obchodní centra, vzniklá v blízkém 
okolí. A jaká je současnost? Velký Špalíček je neodmy-
slitelnou funkční součástí středu Brna, sortiment byl 
rozšířen o prodejnu potravin Tesco, mezi významné 
nové nájemce patří dm drogerie, hračky Dráčik, obuv 
CCC, ČP, Fann, HUDY sport. Stálicemi jsou NICO, C&A, 
úspěšná restaurace zdravé výživy REBIO, v kancelářích 
sídlí společnosti jako Quality Brands, REED, H&M. 

Velký význam pro tep života „Špalku“ má multiplex, 
který prošel před 2 roky kompletní rekonstrukcí včetně 
nejmodernějších technologií a poskytuje tak divákům 
mimořádné zážitky. Rádi v našem centru představuje-
me kulturní, vědecké a charitativní projekty a  těšíme 
se z úspěchů NDB. 

Společnost REAL SPEKTRUM je naším obchodním 
partnerem v  oboru realit a v  její nabídce naleznete 
aktuální volné prostory k pronájmu. 

Dagmar Špačková
Generali Velký Špalíček s.r.o

Centrum Velký Špalíček, Brno – ul. Mečová

Nové kinosály Cinema city Pasáž Velký Špalíček
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Široká nabídka dalších nemovitostíVolejte zdarma  800 800 099

BRNO  
BUSINESS PARK

VÍME, JAK UŠETŘIT  
VÁŠ ČAS A PENÍZE

INZERCE – KANCELÁŘE

Majitelé komerčních nemovitostí nám věří již 25 let. Ptá-
te se, proč my? Díky nabytým zkušenostem, které apli-
kujeme do naší práce každý den, známe správnou výši 
nájemného kancelářských prostor na brněnském realit-
ním trhu. Vše pečlivě posuzujeme na základě konkrétní 
lokality i samotné kvality nebytových prostor. Jdeme 
vstříc potřebám našich klientů, se vším Vám rádi pomů-
žeme a společně najdeme optimální řešení. Navštívíme 
Vaše stávající prostory, vyhodnotíme Vaše skutečné 
potřeby, vypracujeme pro Vás širokou nabídku kance-
lářských prostor a navrhneme ideální dispoziční řešení. 
Tím snížíme Vaše náklady na celkovou plochu prostor. 
Jsme připraveni naplánovat prohlídky do jediného dne 
a ušetřit tak Váš čas a peníze. Vy se tak můžete přestě-
hovat do levnějších a kvalitnějších prostor.

Bc. Zdeněk Pavlíček
tel.: 724 405 366

e-mail: zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

Představujeme Vám moderní administrativní komplex BBP OFFICES, který klientům na-
bízí více než 33 000 m2 kancelářských ploch. Všechny budovy poskytují variabilní pro-
story pro velkoprostorové plochy nebo jednotlivé kanceláře, jež mohou být využívány 
současně jedním nebo více nájemci. Téměř každé podlaží přesahuje 1 800 m2. Nová 
infrastruktura BBP OFFICES je předpokladem kvalitních služeb souvisejících s cho-
dem kanceláří. Velké množství telefonních linek, kapacitní datové přenosy, konektivita 
optickým kabelem, bezdrátové spojení s okolním světem, neomezená výše odběru 
elektrické energie, záložní generátor a další moderní technologie jsou v BBP OFFICES 
samozřejmostí. Dostatečná kapacita parkovacích stání pro uživatele je zajištěna pod 
budovami a pro návštěvníky a veřejnost je v areálu vybudováno velkokapacitní par-
koviště. Zastávka MHD pro tramvajové linky č. 2 a 5 a autobusy č. 82 se nachází přímo 
před objektem BBP OFFICES, pro autobusy č. 61 a 62 pak jednu minutu chůze v Jihlav-
ské ulici. Pro informace o aktuálních volných prostorech volejte zdarma 800 800 099.

ADMINISTRATIVNÍ  
BUDOVA  
BRNO – ul. VÍDEŇSKÁ

N/RSB/15256/15
Průmyslová lokalita v okolí ulice Vídeňské nabízí velké vý-
hody pro podnikání. Čtyřproudá vozovka s  tramvajovou 
tratí zajistí velmi dobrou dostupnost z centra města autem 
i MHD, ale i z obou směrů dálnice D1, z Vídně a Mikulova. 
I díky této skutečnosti se nám povedlo pronajmout admi-
nistrativní budovu s  celkovou výměrou 700 m2 ve které 
nyní nově sídlí společnost GEMMA Systems spol. s.r.o. 

Aktuálně nabízíme k pronájmu novo-
stavbu administrativní budovy s obchod-
ním prostorem, kancelářským zázemím 
a  vlastním parkovištěm s kapacitou 14ti 
parkovacích míst. Tato třípodlažní budova 
s užitnou plochou 570 m2 je vhodná ke zří-
zení vlastního sídla firma ve vyhledávané 
části Brna.

PRONÁJEMPRONÁJEMPRONÁJEM

Brno-Dolní HeršpiceBrno-PisárkyBrno-Žabovřesky

3 000 Kč / m2 / rok2 500 Kč / m2 / rok2 490 Kč / m2 / rok

N/RSB/12509/13N/RSB/15316/15N/RSB/15310/15

Pronájem kancelářských prostor v nově vybudova-
ném objektu v průmyslové a administrativní lokalitě 
při ul. Vídeňská. Prostory jsou klimatizované a vybave-
né moderními systémy řízení a provozu. Celková volná 
plocha cca 5 000 m2.

Pronájem 1 a 2 nadzemního podlaží v administrativní 
budově na ul. Hlinky. Ke dvěma samostatným kance-
lářským celkům s celkovou výměrou 1 000 m2 náleží 
parkování před objektem. Výborná dostupnost do 
centra i na dálnici D1.

Pronájem celého kancelářského patra v nové admini-
strativní budově. Jedná se o plně klimatizované pro-
story o celkové výměře 550 m2.  Možnost pronájmu 
krytých parkovacích míst.

. N/RSB/12594/14    pronájem luxusní restaurace o výměře 250 m2 u brněnského výstaviště, cena 3 000 Kč/m2/rok

. N/RSB/15439/15    pronájem obchodních prostor s celkovou výměrou 299 m2 v interiérovém centru, info v RK

. N/RSB/15348/15    pronájem kancelářských prostor 280 m2 na ul. Vídeňská, k dispozici od 1. 3. 2016, cena 1 700 Kč/m2/rok

. N/RSB/15336/15    pronájem kancelářských prostor o výměře 174 m2 na ul. tř. Kpt. Jaroše, cena 1 850 Kč/m2/rok

. N/RSB/14414/14    pronájem kanceláří v centru Brna na ul. Za Divadlem, výměra 226 m2, cena 2 050 Kč/m2/rok

. N/RSB/15405/15    pronájem kancelářských prostor o výměře 240 m2 na náměstí 28. října, cena 1 900 Kč/m2/rok

. N/RSB/15378/15    pronájem obchodních prostor v centru Brna, výměra 138 m2, cena 10 500 Kč/m2/rok

. N/RSB/15413/15    pronájem kancelářských prostor nedaleko zastávky MHD Masná, výměra 270 m2, cena 2 600 Kč/m2/rok

. N/RSB/15380/15    pronájem lékařské ordinace v centru Brna, výměra 208 m2, cena 2 000 Kč/m2/rok

. N/RSB/15052/15    pronájem kancelářských prostror v Brně-Králově Poli, výměra 277 m2, cena 10 €/m2/rok

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME

Brno Business Park

Přestěhujte své sídlo  
na Vídeňskou



www.realspektrum.czStovky dalších nemovitostí na webu

INVESTIČNÍ NEMOVITOSTI  
V BRNĚ

Jste majitelem  
nájemního domu? . P/RSB/10620/15 nájemní dům jako investici, nejlépe Brno v dosahu MHD, cena max 35 mil. Kč

. P/RSB/10534/15 činžovní dům ve středu Brna a jeho blízkém okolí, i v horším stavu, do 20 mil. Kč

. P/RSB/10532/15 činžovní dům v Brně, po rekonstrukci, obsazeno nájemníky, cena 30 mil. Kč

. P/RSB/10515/15 nájemní dům k investici, ideálně v okolí Starého Brna, dostupnost D1, cena 30 mil. Kč

. P/RSB/10463/15 admin. prostory se skladem  400 m2, zázemí pro 30 zaměstnanců, parkování, 22 mil. Kč

. P/RSB/10429/15 menší ND ideálně ke kompletní rekonstrukci, lokalita Brno – město, 25 mil. Kč

. P/RSB/10428/15 nájemní dům k investici, min. výnos 5 % v dobrých lokalitách, cena do 24 mil. Kč

. P/RSB/10241/15 obchodní prostor do 100 m2, pro provoz kosmetiky a kadeřnictví, do 5 mil. Kč

. P/RSB/9951/15 komerční objekt k investici, ideálně nájemní dům nebo admin. objekt v Brně

. P/RSB/9762/15 nájemní dům v Brně, cena 20 mil. Kč, přip. nebytový prostor k pronájmu

AKTUÁLNĚ HLEDÁME

Rok 2015 byl, z pohledu prodeje investičních nemovitostí, velmi úspěšný. Povedlo se nám 
uzavřít několik desítek realitních obchodů, při kterých našly nového majitele činžovní domy, 
administrativní budovy i nebytové prostory. Ceníme si všech úspěšných realizací a jednu z nich 
bychom Vám rádi představili blíže. Jedná se o prodej souboru tří nemovitostí na ulici Údolní 
v Brně, které byly prodány formou převodu obchodního podílu společnosti. Pro úspěšný prodej 
bylo nutné připravit kompletní soupis majetku a due diligence společnosti. Novým majitelem 
tohoto objektu se stala Brněnská diecéze Církve československé husitské.

Soubor 3 nemovitostí v Brně na ul. Údolní. Celková užiná plocha přes 2 600 m2, pozemek více než 3 000 m2, parkování pro 40 vozidel.

Víme, jak ho výhodně prodat.

Využijte bezplatné konzultace  
a poradenství s odborníkem.

Jan Ryšavý
tel.: 602 156 824
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NIKDO VÁS V BRNĚ NEPŘEHLÉDNE – 
AZTOWER.

Nechcete své 
nemovitosti  
veřejně prezentovat?

Chcete vědět více  
o nájemních  
domech  
v Brně?

PRODEJPRODEJ

Brno-Černá pole Brno-sever

N/RSB/13240/14 N/RSB/15043/15

Info v RKInfo v RK

Prodej činžovního domu na ul. Francouz-
ská s přístavkem ve vnitrobloku a s mož-
ností dalšího rozšíření. Objekt byl posta-
ven v roce 1935 a postupně byl rozšířený 
o mezipatra. V domě se nachází celkem 
12 bytů, 3 nebytové prostory a 1 kancelář.

Prodej bytového domu v jedné z nejžáda-
nějších částí Brna v k.ú. Černá Pole. V domě 
s užitnou plochou 555 m2 se nachází 3 by-
tové jednotky o velikosti 3+1, prostorná 
půda, garáž a sklepní prostory. Díky dobré 
dispozici je možné vybudovat až 10  no-
vých bytů.

INZERCE – NÁJEMNÍ DOMY

Je dobré se v něčem odlišit od ostatních. To vám nabízíme v brněnském AZTOWER 
– nejvyšší budově v ČR, která nabízí přes 17 000 m2 kancelářských, obchodních 
a rezidenčních ploch. Nejen prestiž, ale i výrazná úspora nákladů na provoz díky 
nejmodernějším technologiím a dostatečný počet parkovacích stání pro vás i vaše 
klienty, centrální recepci s nepřetržitým provozem, občanskou vybavenost pro vlastníky, 
nájemníky, ale i veřejnost. To vše vám nabízíme v AZTOWER. Vaši klienti budou vždy 
vědět, kde vaši firmu v Brně najdou (umístění budovy nabízí jedinečnou dostupnost 
na D1 a D2). Na základě vašich požadavků vám zcela nezávazně připravíme nabídku 
vhodných kancelářských prostor. Zhodnoťte své finance. Nabízíme vám nejen 
možnost pronájmu či koupě, ale i variantu pronájmu s předkupním právem, kdy část 
uhrazeného nájmu může být odečtena z kupní ceny jednotky. Kontaktujte nás a my 
se postaráme o vše ostatní. Aktuálně od poloviny října 2015 užívá prostory celého 
13. NP například významná stavební firma ALPINE Bau CZ a.s. Od loňského roku má 
v 19. NP nové zázemí společnost Dimension a v 21. NP společnost WABCO. I vaše 
firma se může stát jedním z nájemců nebo vlastníků prostor v budově AZTOWER 
v Brně. Připojte se k vyjímečným.

Nájemné je stanoveno 
na čistou nájemní plochu bez 
dalších příplatků a přes exkluz-
ivitu projektu patří k výhodným 
v cenovém srovnání na trhu.

Díky široké databázi  
klientů umíme oslovit  
jen přímé zájemce  
a zajistit tak diskrétní 
prodej nebo pronájem  
Vaší nemovitosti.

www.najemnidomybrno.cz

PRODEJPRODEJPRODEJPRODEJPRODEJ

Brno-Masaryk. čtvrťBrno-KohoutoviceTatranská PoliancaBrno-Horní HeršpiceBrno-střed

12 500 000 KčInfo v RKInfo v RK8 790 000 Kč28 000 000 Kč

N/RSB/14576/15N/RSB/15030/15N/RSB/15015/15N/RSB/15056/15N/RSB/12763/14

Prodej domu v lukrativní lokalitě Masarykova čtvrť 
v  Brně. Pětipodlažní nemovitost je částečně zrekon-
struovaná a má dva vchody. Každé patro lze využít 
jako samostatný byt s lodžií. Součástí prodeje jsou dvě 
garáže.

Exkluzivně nabízíme k prodeji multifunkční budovy 
bývalých jeslí v Kohoutovicích. Přízemí objektu je 
částečně podsklepeno a železobetonový montovaný 
skelet umožňuje variabilní dispoziční řešení interiéru.

Prodej hotelu Tivoli v Tatranské Poliance v srdci Vyso-
kých Tater. Jedná se o průběžně rekonstruovanou se-
cesní budovu a kulturní památku bývalého sanatoria 
Dr. Ghura postavenou v letech 1902–1903. Ubytovací 
kapacita je 46 lůžek.

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prode-
ji činžovní dům na ul. Kšírova v Brně. Nemovitost je 
umístěna u rušného dopravního uzlu s dostupností na 
dálnici D1 a D2. V domě se nachází 4 byty a 1 nebytový 
prostor.

Prodej nájemního domu na pěší zóně v centru města. 
Dům s užitnou plochou má dva obchodní prostory 
a 13 bytových jednotek. Jedná se o ojedinělou investi-
ci v samotném středu Brna.



www.realspektrum.czStovky dalších nemovitostí na webu

REALITNÍ OBCHODY  
ROKU 2015
Profesionálům z oddělení business a investice, kteří se specializují na průmyslové, výrobní 
a skladové objekty, se v roce 2015 podařilo úspěšně zrealizovat řadu realitních obchodů, 
při kterých prodali či pronajali různé typy komerčních prostor. Mezi nejvýznamnější obchody 
loňského roku bezpochyby patří prodej brněnských areálů Adma a Paso. V obou případech 
se jedná o objekty pro výrobu a skladování s rozsáhlými pozemky. Jsme velice rádi, že tyto 
objekty našly nové majitelé právě díky naší realitní společnosti.

Areál/brownfield v průmyslové zóně Modřice s celkovou výměrou pozemku 
95 000 m2 a užitnou plochou budov cca 6 000 m2.

Výrobní areál s kancelářskými a skladovými plochami v Brně-Králově Poli. 
Celková výměra pozemků je cca 38 400 m2.

INZERCE – STAVEBNÍ POZEMKY

. P/RSB/10629/15 pronájem skladu v Brně a okolí, cca 4 000–8 000 m2, sklad nábytku, příjezd pro kamion

. P/RSB/10582/15 pronájem haly 200–300 m2 pro potravinářskou výrobu, výška 3,5 m, Brno-sever, Tišnov, Kuřim

. P/RSB/10627/15 ke koupi areál s halou cca 500 m2, volná plocha 2 000–3 000 m2, kamion, Brno a nejbližší okolí

. P/RSB/10634/15 ke koupi halu cca 1 000 m2 pro zámečnickou výrobu, jeřáb 3–4 t,  Brno-jih až ke Kyjovu a Mikulovu

. P/RSB/10631/15 ke koupi sklad pro potravinářské výrobky cca 500–1 000 m2, volná plocha 3 000 m2, kamion, Brno

. P/RSB/10626/15 ke koupi sklad pro zboží na paletách cca 800–1 000 m2, pozemek 3 000–4 000 m2, dostupnost dálnice, kamion

. P/RSB/10625/15 ke koupi starší areál pro výrobní/skl. účely, pozemek 15 000 m2, dostupnost dálnice, Brno-jih do 20 km

. P/RSB/10628/15 ke koupi výrobní halu cca 2 000–2 500 m2, volná zpevněná plocha 2 000 m2, Brno a okolí

. P/RSB10630/15 pozemek cca 10 000 m2 pro výstavbu výrobního areálu, kamion, příkon el. 450 kW, Brno-jih 

. P/RSB/10632/15 pozemek pro výstavbu sídla firmy se sklady a admin. zázemím, dostupnost na dálnici, kamion, Brno

AKTUÁLNĚ POPTÁVÁME

PRODÁNO 2015 PRODÁNO 2015

N/RSB/15324/15 N/RSB/15171/15 N/RSB/14441/14

PRODEJ PRODEJ PRODEJ

Brno-venkov Brno-venkov Brno-město

2 320 Kč / m2 2 700 Kč / m2 3 500 Kč / m2
Prodej stavebního pozemku na okraji obce jihozápad-
ně od Brna mezi Nebovidy a Moravany u Brna. Poze-
mek s celkovou výměrou 4 325 m2 je vhodný pro vý-
stavbu sídla firmy s výrobními / skladovými plochami.

Exkluzivně nabízíme k prodeji pozemek v bezpro-
střední blízkosti hranice Brna u dálnice D1 ve směru 
Brno – Vyškov. Součástí pozemku s celkovou výměrou 
5 726 m2 je vydané územní rozhodnutí na umístění 
sídla firmy.

Prodej pozemku na viditelném a frekventovaném 
místě ve Starém Lískovci u dálničního sjezdu z D1. Po-
zemek má celkovou výměru 8 705 m2 a dle platného 
územního plánu je možné na něm realizovat výstavbu 
sídla firmy s výrobou.



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

Široká nabídka dalších nemovitostíVolejte zdarma  800 800 099

PRONÁJEM PRODEJ

Brno-město Brno-město

N/RSB/7010/10 N/RSB/12491/13

Pronájem komerčních prostor v nově 
budovaných objektech na klíč, které se 
nacházejí v expandující průmyslové a ad-
ministrativní lokalitě centra Brna. Vhodné 
pro obchod, sklady spotřebního a průmy-
slového zboží, lehkou výrobu nebo zříze-
ní distribučního centra. V nabídce jsou 
jednotky od 450 m2 s možností slučování.

Prodej sídla firmy v tradiční industriální 
zóně v bezprostřední blízkosti centra 
města Brna. Dvoupodlažní výrobně-skla-
dový objekt s kancelářským a sociálním 
zázemím má celkovou užitnou plochou 
1 800 m2, vlastní parkování a manipulač-
ní plochu pro zásobování.

INZERCE – VÝROBA, SKLADY

18 932 m2 POZEMKŮ  
V KUŘIMI NA PRODEJ

NOVÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 
V HORNÍCH HERŠPICÍCH

Umí Brno nabídnout malé průmyslové zóny? Jsme 
v současnosti schopni v  tomto regionu vyhovět 
narůstající poptávce po středně velkých a malých 
sídlech firem z oblasti výroby, skladování a logisti-
ky? To jsou otázky, které v poslední době nabývají 
na významu a jsou stále aktuálnější – nepochybně 
to souvisí s  oživením ekonomiky, které zazname-
náváme a s tím souvisejícím apetitem podnikatel-

ských subjektů vlastnit nemovitosti, ve kterých by se cítily komfortně, tedy dispo-
zicí i standardem vyhovující jejich současným potřebám. Město Brno dlouhodobě 
není schopno uspokojit poptávku menších investorů v tomto směru a já jsem rád, 
že se nám počátkem loňského roku podařilo najít pozemek v blízkosti širšího stře-
du města a následně z něj ve spolupráci s vlastníkem připravit malou průmyslovou 
zónu, která svými parametry, a to nejen technickými, ale i cenovými, velmi přesně 
zapadla do představ našich poptávajících klientů – investorů. Pozemek o výměře 
cca 18,5 ha, s  ideální polohou v jižní části města v těsné blízkosti křížení hlavních 
dálničních tahů na Vídeň, Prahu, Bratislavu a Ostravu a přitom velmi dobře dostup-
ný MHD,  jsme rozdělili na tři samostatné pozemky a do konce prvního pololetí 
měly všechny své vlastníky, kteří v současnosti intenzivně činí kroky k výstavbě tří 
průmyslových komplexů výrobního a skladového charakteru s  administrativním 
centrem. Část původní plochy pozemku si ponechal prodávající pro realizaci vlast-
ního záměru, tj. výstavby administrativní budovy a skladového objektu, na zbývají-
cích dvou pozemcích vyrostou výrobní haly pro účely lehké a střední kovovýroby. 
Nezanedbatelná je i skutečnost, že přípravou území bylo dosaženo i určité optima-
lizace tržní ceny pozemků. Jsme tak velmi rádi, že jsme mohli aktivně přispět k ně-
čemu, co má opravdu smysl a co prospěje rozvoji brněnského regionu a zejména 
naší klientské podnikatelské veřejnosti.

Ing. Vladimír Hnát, REAL SPEKTRUM

•  dle ÚR určeno pro sklad /
výrobu nebo sídlo firmy

•  vedle Tyco Electronics  
Czech s.r.o.

•  cena 2 000 Kč/m2

Pro bližsí informace volejte 
Ing. Vladimír Hnát 

tel.: 602 501 012

Starosta Kuřimi podporuje podnikání ve městě
Psal se rok 1942 a v Kuřimi zahájil provoz pobočný zá-
vod Zbrojovky Brno, dnešní TOS Kuřim. Píše se rok 2016 
a v Kuřimi působí desítky dalších, především strojíren-
ských firem, takže se fortel a zručnost zdejších lidí, bu-
dované po generace, přenášejí dále. Co  nové podni-
katelské aktivity do Kuřimi láká? Kvalifikovaná pracovní 
síla. Vhodné lokality pro stavbu průmyslových objektů 
– nový územní plán rozšiřuje stávající a otvírá další prů-
myslové zóny na vjezdech do města ze všech směrů. 
Příznivá poloha blízko Brna a slušná dopravní obsluž-
nost. A v neposlední řadě také, snad to nebude znít ne-
skromně, vstřícnost zdejší radnice a profesionalita úřed-
níků. Vždyť jen na veřejnou dopravu, z velké části právě 
do zaměstnání, vydává město ročně na dva miliony ko-
run. Hledáte místo pro své podnikání? Zkuste to u nás! 
Těšíme se na spolupráci.

Drago Sukalovský, starosta Kuřimi

Info v RK 14 000 000 Kč

Neplatíte provizi Jedinečná cena

PRODEJPRODEJPRONÁJEMPRONÁJEM PRODEJ / PRONÁJEM

Brno-městoBrno-MaloměřiceModřiceBrno-jih Brno

19 500 000 Kč13 500 000 Kč1 000 Kč / m2 / rok790 Kč / m2 / rok 11 750 000 Kč / 61 500 Kč / měsíc

N/RSB/10781/12N/RSB/14557/15N/RSB/15393/15N/RSB/15393/15 N/RSB/12258/13

Prodej polyfunkčního areálu po rekonstrukci na rušné 
městské třídě v centru Brna. Areál tvoří hala a dvou-
podlažní objekt s garážemi a kancelářemi. K  areálu 
s celkovou užitnou plochou 1 500 m2 náleží pozemek 
o výměře 1 868 m2.

Prodej areálu v blízkosti brněnského městského okru-
hu s pozemkem 3 947 m2. Areál tvoří dva skladové 
objekty 100 m2 a 535 m2 a dostatečná zpevněná plo-
cha. Zpracována zastavovací studie na dostavbu další 
skladové haly. 

Pronájem haly s kancelářským a sociálním zázemím 
v  blízkosti rychlostní komunikace na Vídeň a  dálnici 
D1. K hale s celkovou užitnou plochou 2 065 m2 lze 
pronajmout venkovní zpevněnou plochu pro rozleh-
lejší parkování a skladování.

Pronájem haly pro výrobní/skladové účely s kance-
lářským zázemím v areálu na jihu Brna. Hala s užitnou 
plochou 1 300 m2  je vybavena dvěma mostovými 
jeřáby s nosností 2 t. Venkovní plocha pro manipulaci 
má cca 1 000 m2.

Prodej / pronájem nízkoenergetických prostor vhod-
ných pro sídlo firmy s dostatečným skladovým a kan-
celářským zázemím. Prostory jsou využitelné i pro leh-
kou výrobu a obchod a nabízí možnost variabilního 
propojování od 400 m2.



PRODEJPRODEJ

Rohlenka Brno-Líšeň

N/RSB/15243/15 N/RSB/15083/15

Exkluzivně nabízíme ke koupi pozemek 
o  celkové výměře 82 922 m2 v  bezpro-
střední blízkosti dálnice D1 ve směre 
Brno – Vyškov. Součástí prodeje je platné 
stavební povolení na výstavbu obchodní-
ho centra s 220 obchodními jednotkami. 
Stavba objektu je zahájena.

Prodej komerčního pozemku v lokalitě 
Brno-Líšeň s dobrou dostupností do cen-
tra města i na dálniční spojení. Pozemek 
s celkovou výměrou 70 000 m2 se nachází 
v průmyslové zóně a nyní na něm pro-
bíhá demolice starých budov. Dle ÚP se 
jedná o plochu pro výrobu a skladování.

INZERCE – STAVEBNÍ POZEMKY

1 700 Kč / m2 2 100 Kč / m2

Po poměrně dlouhém období stagnace jsme zaznamenali velmi slušný nárůst 
poptávky po všech typech nemovitostí a v důsledku toho se nám podařilo navázat 
spolupráci s  řadou tuzemských i zahraničních investičních skupin a  společností, 
hledajících objekty i nájemní prostory pro své podnikání. Těší nás důvěra, s jakou nás 
tyto subjekty, včetně regionálních, pověřily vyřešením potřeb pro jejich následný růst. 
Díky našim klientům a vývoji na trhu jsme dostali možnost naplnit naše plány pro rok 
2015 a na faktické překročení původních očekávání jsme pyšní. Do nového roku 2016 
jsme se rozhodli pokračovat v nastoupené linii zdokonalování našich služeb, přičemž 
chceme našim klientům dát vždy něco na víc – a první výsledek? držíte jej právě 
v rukou. Chceme nemovitosti našich klientů prezentovat na vyšší úrovni, tak jak si zcela 
jistě zaslouží. Naše noviny Vám budou přinášet aktuality z trhu, budou představovat 
projekty našich klientů, průzkumy, statistiky a hlavně nabídky a poptávky od klientů, 
kteří nám je svěřili. Závěrem chci velmi poděkovat všem našim obchodním partnerům 
za svěřenou důvěru, při využívání našich služeb a přeji v novém roce jen to nejlepší.

Vážení obchodní přátelé,
s počátkem nového roku mi dovolte malé ohlédnutí za 
naší činností v oblasti zprostředkování koupě a pronájmů 
komerčních nemovitostí v brněnském regionu.

Od roku 2015  
s námi nově spolupracují

Vsaďte na spolupráci s czcproperty! 
V oblasti průmyslových a logistických nemovitostí působíme již od roku 1991.

•   Zaměřujeme se především na 
prodej a pronájem výborních hal, 
skladů a pozemků pro komerční 
výstavbu.

•   Volné plochy pro výrobu, 
skladování a novou výstavbu 
vyhledáváme nejen pro 
nadnárodní společnosti,  
ale i pro malé a střední podniky.

•   Dlouhodobě spolupracujeme s vý-
znamnými developerskými spo-
lečnostmi a majiteli industiálních 
nemovitostí a díky tomu můžeme 
pro naše klienty vyjednat ty nej-
lepší podmínky na trhu.
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www.czcproperty.cz

Mgr. Tomáš Kokna
obchodní ředitel oddělení business a investice

tel.: 724 255 155
e-mail: tomas.kokna@realspektrum.cz

Neplatíte provizi

rs@realspektrum.czVolejte zdarma 800 800 099 www.realspektrum.czREAL SPEKTRUM a.s.
Lidická 77, 602 00 Brno
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