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V LETOŠNÍM ROCE NÁJEMNÍKY LÁKÁ
HLEDÁME
PODNIKATELSKÝ PARK PONÁVKA

NEMOVITOSTI
K PODNIKÁNÍ
A INVESTICI

. O
 proti loňskému roku vzrostla poptávka
o 60 % a nabídka nemovitostí klesla o 45 %.
. D
 íky tomu právě dnes dosáhnete nejvyšší
možné prodejní ceny.
. Víme komu nemovitost nabídnout.
. Naši klienti mají připravené prostředky a financování.
. D
 ostaneme Vaši nemovitost do rukou investorů, investičních
fondů a dalších investičních skupin v rámci ČR i zahraničí.
Spojte se s námi a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Volejte zdarma 800 800 099

Široká nabídka dalších nemovitostí

AREÁL VLNĚNA
AREÁL TEXTILNÍ TOVÁRNY VLNĚNA NAHRADÍ KANCELÁŘSKÉ BUDOVY
Bývalý průmyslový objekt a jeden ze symbolů industriálního Brna z 19. a 20. století mizí
před očima. Nově se na ploše bezmála 42 tisíc m2, mezi ulicemi Dornych a Přízová, bude
stavět až 80 000 m2 moderních kancelářských ploch.
Vše začalo v roce 1828, kdy se bývalý textilní areál začal budovat. Až do poloviny
19. století továrnu provozovala rodina Bouchnerů. V osmdesátých letech 19. století
získala komplex do vlastnictví rodina Stiassni, která nechala vybudovat jeho druhou
část. V té se nacházela nejmodernější přádelna ve střední Evropě. Továrna byla po
druhé světové válce znárodněna a sloučena do národního podniku Vlněna. Tento
rozsáhlý areál byl jako celek jedinečný a tvořily ho různorodé budovy. V roce 1997
byla ale výroba v areálu Vlněna ukončena a od té doby celý objekt chátrá.
Po zániku nebyl podnik schopen splácet své dluhy, a proto byl státem dosazen
likvidátor a Vlněna se stala akciovou společností v likvidaci. V prosinci roku 2001
proběhla, prostřednictvím společnosti REAL SPEKTRUM, veřejná dražba,
ve které bývalé prostory akciové společnosti koupily pražské firmy.
Současný majitel, developerská společnost CTP Invest, začala na jaře 2016
s demoličními pracemi. Palác Bouchnerů, který byl postaven v roce 1867, zůstane
jako jediná budova z celého komplexu stát a bude pouze zrekonstruován. Projekt
počítá se zástavbou celého areálu, ve kterém nově vyroste celkem deset budov
s celkovou pronajímatelnou plochou až 82 000 m2. Vesměs se bude jednat
o kancelářské prostory, v přízemí budou situovány obchody a restaurace. K dispozici
bude také 1 150 podzemních parkovacích míst. S výstavbou by se mělo začít na
jaře 2017, přičemž revitalizace areálu bude trvat deset až dvanáct let.
Zdroje: www.idnes.cz, www.wikipedia.org, www.ceskatelevize.cz, www.rozhlas.cz.

Zdroj: CTP
Vizualizace plánované výstavby

INZERCE – KANCELÁŘE

ROZMARÝN

PRONÁJEM
Brno – ul. Lidická

7. NP a 8. NP obsazeno! Zbývá
1 900 m2 kancelářských ploch. Rezervujte si včas svoji novou kancelář s parkováním v centru Brna.

N/RSB/15880/16
cena: info v RK
Pronájem obchodních prostor v přízemí
nově vybudovaného projektu Rezidence Lužánky. V nabídce jsou jednotky od
45 m2 s možností rozšíření až na 244 m2.
Prostory jsou klimatizované a je možné si k nim pronajmout parkovací stání
v komplexu.

Pro bližší informace kontaktujte
makléře Zdeňka Pavlíčka,
tel.: 724 405 366,
zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

PRONÁJEM

Brno-střed

PRONÁJEM

N/RSB/15531/16

Brno-střed

PRONÁJEM

N/RSB/15891/16

Brno-Štýřice

PRONÁJEM

N/RSB/15869/16

Brno-Veveří

PRONÁJEM

N/RSB/15802/16

Brno-Trnitá

N/RSB/15866/16

info v RK

80 240 Kč / měsíc

250 Kč / m2 / měsíc

270 Kč / m2 / měsíc

cena: info v RK

Pronájem obchodních prostor v přízemí centra
Velký Špalíček. Obchod má prosklené výlohy přímo do galerie a jeho výměra je 54 m2. Vhodné pro
prodejnu, kontaktní místo s klienty nebo pobočku
společnosti.

Pronájem obchodní jednotky v přízemí na ulici Masarykova. Prostor má celkovou výměru 43 m2 a jeho velkou výhodou je prosklená výloha orientovaná přímo
do ulice. Obchod není vhodný k provozu hostinské
činnosti.

Pronájem exkluzivních prostor, které tvoří 5 kanceláří
s celkovou výměrou 135,4 m2. Nacházejí se v 7. NP
v M-Paláci, jen 7 minut jízdy z centra města. Jsou
klimatizované a náleží k nim 2 vyhrazená parkovací
místa.

Pronájem kancelářského celku ve 2. NP novostavby
Rezidence Lužánky. Jednotky jsou klimatizované a lze
je pronajmout samostatně od 203 m2. Možnost pronájmu parkovacích míst v podzemním podlaží objektu.

Pronájem kancelářských prostor v nově vzniklém administrativním centru s dobrou dostupností na dálnici
i do centra města . Kanceláře lze pronajmout po patrech od 144 m2. Celková výměra objektu je 492,3 m2.

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz

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

REAL SPEKTRUM, A.S.
SPOLUPRACUJE S CENTREM ADMAS
FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ
V Brně vzniklo jedinečné výzkumné centrum, zaměřené na výzkum, vývoj a aplikace
pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví,
ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí. AdMaS (Advanced Materials,
Structures and Technologies) je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického
v Brně, jedním z jeho hlavních cílů je spolupráce s praxí, tedy i se společností REAL
SPEKTRUM a jejími klienty.
Centrum aplikuje výsledky základního výzkumu do praxe každodenního života, díky
špičkovému přístrojovému vybavení je schopno poskytnout celou řadu specializovaných
služeb, přes stavebně technické průzkumy, návrhy rekonstrukcí a sanací objektů,
akreditovanou betonářskou laboratoř, defektoskopii pomocí počítačové tomografie,
energetickou diagnostiku budov až po 3D skenování interiérů, objektů i areálů,
vytváření 3D modelů podzemních prostor, budov i celých areálů nebo tvorbu modelů
pohybů osob v budovách či na otevřených prostranstvích. Velmi ojedinělým zařízením
je 3D tiskárna pro zpracování extra velkých funkčních prototypů až do velikosti
690 × 690 × 1 900 mm pomocí největší FDM tiskárny na trhu.
Spolupráce s REAL SPEKTREM, a. s., umožní na stránkách magazínu detailněji popsat
nové trendy ve stavebnictví, na které je zaměřen výzkum v Centru AdMaS.

LUXUSNÍ POSTELE
BEDEUR V BRNĚ!
BEDEUR otevírá svůj další showroom.
Po dvou showroomech v Praze teď přichází na řadu i Brno.
Díky společnosti REAL SPEKTRUM můžete od října navštívit
nový showroom značky BEDEUR v brněnském AZ TOWER.
BEDEUR nabízí luxusní, ručně vyráběné postele z nejkvalitnějších přírodních materiálů.

ZDERAD CENTRUM
V novém centru ZDERAD
na ul. Křenová jsme zprostředkovali pronájem open-space prostoru a kanceláří
s celkovou výměrou 355 m2
pro společnost HANYA
corporation s.r.o.

MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ
KOMPLEX T-park

ADMINISTRATIVNÍ
BUDOVA VÍDEŇSKÁ

V atraktivní podnikatelské lokalitě na ulici Bohunická, v blízkosti nájezdu na dálnici, vyrůstá
nový administrativní komplex T-park, který svým uživatelům nabídne až 4 000 m2 ploch
v 6. NP. Energeticky úsporná budova s moderními technologiemi bude vybavena non-stop recepcí a dostatečným počtem parkovacích míst. K dispozici budou jednotky od
18 m2 s možností variabilního přizpůsobení podle požadavků klientů. Kanceláře budou
k nastěhování od 06/2018.

Pro společnost AV MEDIA a.s.
jsme zajistili pronájem nového sídla firmy v Brně na ul.
Vídeňská. Součástí třípodlažní
budovy s obchodním prostorem a kancelářským zázemím je i vlastní parkoviště.
INZERCE – KANCELÁŘE

Společnost
REAL SPEKTRUM
získala pověření
k pronájmu nemovitostí
v T-parku.

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Kontaktní osoba:
Zdeněk Pavlíček, mobil: +420 724 405 366, email: zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

info v RK

48 000 Kč / měsíc

INZERCE – KANCELÁŘE

Pronájem plně vybavených kanceláří s nadstandardními službami a flexibilní délkou nájmu. K dispozici jsou
prostory od 7 m2 do 300 m2. V objektu je servisovaná
recepce a parkování v podzemních garážích.

Pronájem obchodních prostor v administrativním
a obchodním objektu IBC. Rohový obchod s velkými
výlohami do ulice i do pasáže se nachází v přízemí nákupní galerie a jeho výměra je 165 m2.

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Brno-Komárov

PRONÁJEM

N/RSB/13141/14

Brno – ul.Vídeňská

PRONÁJEM

N/RSB/15348/15

Brno-střed

N/RSB/14414/14

Brno-Štýřice

Brno-střed

N/RSB/9130/11

N/RSB/15397/15

Brno-střed

Brno-Medlánky

N/RSB/12891/14

N/RSB/14361/14

1 200 Kč / m2 / rok

1 700 Kč / m2 / rok

2 050 Kč / m2 / rok

2 100 Kč / m2 / rok

2 700 Kč / m2 / rok

Pronájem kancelářských prostor v 2. NP administrativní
budovy v Komárově. Ke kancelářím je vyhrazené parkovací místo před objektem. Jejich celková výměra je
34 m2 a pronájem je možný po částech od 17 m2.

Pronájem kancelářských prostor v kompletně zrekonstruované administrativní budově na ul. Vídeňská.
Kanceláře se nacházejí v 5. NP, jejich celková výměra je
280 m2 a dispozičně je lze přizpůsobit dle požadavku
klienta.

Pronájem kancelářského celku ve 3. NP cihlového
domu v centru Brna na ul. Za Divadlem. Prostory
prošly kompletní a náročnou rekonstrukcí, jsou
rozděleny na samostatné kanceláře a jejich celková
výměra je 226 m2.

Pronájem prostor, které jsou tvořeny 3 samostatnými
kancelářemi s vlastním zázemím. Celková výměra klimatizovaných kanceláří, které se nacházejí v reprezentativním domě na ul. Masarykova, je 108 m2.

Pronájem kancelářských a laboratorních prostor v novostavbě administrativní budovy ve věděcko-technickém parku. K dispozici jsou kompletně zařízené kanceláře o výměrách 17 m2, 25 m2 a 57 m2.

Volejte zdarma 800 800 099

Široká nabídka dalších nemovitostí

BÝVALÝ STÁTNÍ KOJENECKÝ ÚSTAV
V BRNĚ BUDE MÍT NOVÉ MAJITELE
Původně rodinné sídlo majitele brněnských textilních továren bylo postaveno v letech
1928 až 1939. V roce 1950 byl areál přestavěn pro účely Státního kojeneckého ústavu,
který se v roce 2010 přesunul do modernějších prostor. V letošním roce najdou budovy,
díky společnosti REAL SPEKTRUM, nové vlastníky.
Areál se nachází ve velmi lukrativní části Brna, v klidové vilové zástavbě
na ulici Hlinky. Skládá se ze dvou prvorepublikových vil a budov se
zázemím pro personál. Jeho součástí je i relaxační park se vzrostlými
stromy a dvojitá příjezdová cesta.
Jeden z nových majitelů plánuje menší vilu a přilehlou
administrativní budovu, o celkové rozloze cca 1 050 m2, využít pro
účely bydlení a k podnikání. Ve vyhledávané a atraktivní lokalitě
bude tak vybudováno celkem 10 nových jednotek s dostatečným
počtem zastřešených i nezastřešených parkovacích míst za vstupní
bránou. Na podzim bude zahájena pečlivá a důkladná příprava
přestavby vč. architektonického řešení a projektové dokumentace.
Samotná realizace rekonstrukce by měla být hotová nejpozději
do konce roku 2018. V jednom z objektů by tak mělo vzniknout
5–6 luxusních nadstandardních bytových jednotek s terasami
a klimatizací. Ve druhém, menším, objektu jsou v plánu 4 standardní
byty. Všechny jednotky bude možné využívat jako kanceláře,
ordinace lékařů, apod.

Luxusní byty s parkováním

Druhý z majitelů plánuje čtyřpodlažní objekt s velkým půdním
prostorem a jedním podzemním podlažím využít k celoročnímu
provozu hotelu se specifickou prvorepublikovou atmosférou. Objekt
bude zaměřený na pasivní i aktivní odpočinek, ozdravné procedury
a bude vybavený moderní wellness zónou s ajurvédskými masážemi,
luxusním zázemím, krásným relaxačním parkem a dostatečným
počtem parkovacích míst.
Jsme rádi, že po letech bude mít bývalý objekt státního kojeneckého
ústavu konečně nové využití.
Hotel s moderní wellness zónou

Nemovitosti prodáváme bez veřejné prezentace

více než

80%

Stále častěji se setkáváme s přáním majitelů zajistit prodej nemovitosti diskrétně, bez veřejné
prezentace. Je to především proto, že majitelé
nechtějí vyplašit stávající nájemníky a vlastní zaměstnance nebo nemají zájem, aby široká veřejnost věděla o prodeji jejich objektu.

sáhlou databázi poptávajících klientů s přesně
specifikovanými požadavky na koupi a evidenci
jednotlivých investorů a fondů. Díky těmto kontaktům z celé České republiky a zahraničí máme
více než 80% úspěšnost prodeje nemovitostí
bez inzerce.

úspěšno
deji, nachystáme srovprodeje st
nání Vaší nemovitosti
b e z inze
s již realizovanými obr ce
chody a budeme Vás
informovat o vývoji trhu
a požadavcích jednotlivých poptávajících.

V těchto případech jsme připraveni klientům
poskytnout naši službu prodeje nemovitosti neveřejnou cestou. Využíváme k tomu vlastní roz-

Rádi se s Vámi setkáme na nezávazné schůzce
a poskytneme Vám bezplatné konzultace. Doporučíme Vám také, jak připravit nemovitost k pro-

Domluvte si nezávaznou schůzku
s Mgr. Tomášem Koknou, tel.: 724 255 155
email: tomas.kokna@realspektrum.cz

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz
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REGIONÁLNÍ
HOSPODÁŘSKÁ
KOMORA BRNO

REAL SPEKTRUM je zakládajícím členem RHK Brno.

Jsme tradiční brněnská organizace, zástupce podnikatelské samosprávy, v současnosti i největší regionální složka
Hospodářské komory ČR s největším počtem členů.
JSME HYPERAKTIVNÍ, NEUSTÁLE NAŠI NABÍDKU SLUŽEB A PROJEKTŮ
INOVUJEME A ROZŠIŘUJEME

Hledáte rychlý a efektivní
způsob prodeje svojí
nemovitosti?
Zadejte ji k nám do dražby a my se o vše postaráme!
Dražíme i nemovitosti k bydlení.
Bližší informace Ing. Juraj Tréger, CSc.
tel.: +420 602 563 615, juraj.treger@realspektrum.cz

AKTUÁLNĚ HLEDÁME

Založili jsme klastr Industry Cluster 4.0., z.s., jehož prvořadým cílem je implementace
Průmyslu 4.0, důraz na vzdělávání v technických oborech a zahraniční obchod. Klastr
rovněž hodlá vybudovat „Chytrou továrnu“ a přispět k morfologické změně výrobních
procesů na jižní Moravě.

. P/RSB/11295/16

nebytové prostory ideálně na sídlišti v Brně, obchodní plocha min. 800 m2 + sklad 200 m2

.P/RSB/11270/16

činžovní dům kdekoliv v Brně, vhodný k investici, cena 10–12 mil. Kč

. P/RSB/11216/16

menší nájemní dům, část pro vlastní využití, část pro další pronájem, do 10 mil. Kč

. P/RSB/11047/16

objekt vhodný k tuningovým úpravám vozů, výměra 500–1 500 m2, do 20 mil. Kč

. P/RSB/11016/16

opravený činžovní dům na investici v Brně, cena do 60 mil. Kč, platba z vlastních zdrojů

Za podpory Jihomoravského kraje jsme zřídili Centrum mezinárodního obchodu, které
nabízí komplexní služby zejména malým a středním podnikům, které se chtějí prosadit
na zahraničních trzích.
Manažer mezinárodního obchodu je název jedinečného vzdělávacího kurzu, v rámci
něhož budou zájemcům předávat znalosti a zkušenosti úspěšní majitelé či generální
ředitelé exportních firem.

. P/RSB/10463/15

prostory pro reklamní agenturu, min. 400 m2, ideálně industriální nemovitost k úpravě, do 22 mil. Kč

. P/RSB/10241/15

obchodní prostor pro zřízení kosmetického a kadeřnického studia, alespoň 100 m2, do 5 mil. Kč

. P/RSB/10047/15

nájemní dům v dobré lokalitě bez nutnosti dalších investic do úprav, cena do 20 mil. Kč

. P/RSB/10026/15

nebytový prostor vhodný pro provoz kavárny, ideálně 60–100 m2, rušná ulice poblíž centra

. P/RSB/9951/15

komerční nemovitost jako investiční záměr, nejlépe ND, administrativní objekt nebo hala, celé Brno

Svým členům jsme schopni zajistit komplexní špičkové poradenské služby na míru,
školení zaměstnanců, účinně lobovat, ale i nabídnout řadu networkingových akcí pro
navázání nových obchodních kontaktů.
Pokud Vás některá z aktivit zaujala, neváhejte a navštivte nás, rádi Vám poskytneme
veškeré informace potřebné k rozhodnutí stát se naším členem nebo navštivte náš
web, kde najdete ještě mnohem více zajímavých informací www.rhkbrno.cz.
Kontaktní osoba: Ing. František Motl, motl@rhkbrno.cz, tel.: +420 532 194 923

HISTORICKÝ DŮM NA NÁMĚSTÍ
SVOBODY ZMĚNIL PŘES LÉTO
MAJITELE
Polyfunkční dům na náměstí Svobody, který byl využíván
jako obchodní a kancelářský objekt, má od letošního
srpna nového majitele. Stala se jím brněnská investiční
skupina DRFG, konkrétně pak její divize DRFG Real Estate,
kterou vede náš významný obchodní partner Patrik Tuza.
Gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.

INZERCE
PRODEJ

PRODEJ

Tatranská Polianka

podhůří Vysočiny

N/RSB/15015/15

N/RSB/14122/14

cena: info v RK

cena: info v RK

Prodej hotelu Tivoli v Tatranské Poliance
v srdci Vysokých Tater. Jedná se o průběžně rekonstruovanou secesní budovu
a kulturní památku bývalého sanatoria
Dr. Ghura postavenou v letech 1902–1903.
Současná ubytovací kapacita je 46 lůžek
s možností dalšího rozšíření o 2 a 3. NP.

Prodej zavedeného hotelu v krásném
prostředí nedaleko kraje Vysočina. Hotel prochází průběžnými rekonstrukcemi a nabízí ubytování převážně ve 2 a
3 lůžkových pokojích s celkovou kapacitou 120 lůžek. Objekt je ideální k pořádání společenských setkání, svatebních
hostin nebo firemních akcí a seminářů.

PRODEJ

PRODEJ

Brno-Starý Lískovec

Brno-Horní Heršpice

N/RSB/14875/15

N/RSB/15056/15

6 990 000 Kč

8 790 000 Kč

Prodej polyfunkčního objektu ve velmi
vyhledávané lokalitě na ulici Svah. V současné době je nemovitost pronajata
a slouží jako jazyková škola s ubytováním
pro studenty. V roce 2008 proběhla rozsáhlá rekonstrukce vč. dostavby 2 podlaží. Současná celková užitná plocha je
200 m2.

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji činžovní dům na ul.
Kšírova v Brně. Jedná se o výhodnou
investici s vysokou měsíční výnosností.
Nemovitost s užitnou plochou 270 m2
je umístěna u rušného dopravního
uzlu s dostupností na dálnici D1 a D2.
V domě se nachází 2 byty a 2 nebytové
prostory.

Volejte zdarma 800 800 099

Široká nabídka dalších nemovitostí

DEVELOPMENT
KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ
Společnost REAL SPEKTRUM se zabývá nejen realitní činností, ale také developmentem
v oblasti komerčních nemovitostí. Vlastními investicemi rozvíjíme a zhodnocujeme
pozemky a měníme je na logistická centra podle potřeb budoucích nájemníků. Díky
rostoucí poptávce po lokálních distribučních centrech se nám daří prostory obsazovat
ještě před zahájením samotné výstavby. Aktuálně připravujeme výstavbu projektů na
míru v sedmi městech v Čechách i na Moravě.
Rádi bychom expandovali do více krajů, a proto hledáme v dalších městech pozemky o rozloze 7 000–20 000 m2, které by pro podobnou
výstavbu byly vhodné. Pro tuzemské i zahraniční klienty máme, s ohledem na konkrétní poptávky, vytipované lokality po celé České republice,
ve kterých chceme realizovat tyto projekty na klíč. Rádi se s Vámi osobně setkáme, připravíme analýzu Vašeho pozemku a dáme Vám
konkrétní nabídku.
Liberec
Ústí nad Labem

VLASTNÍTE POZEMEK
V OZNAČENÝCH LOKALITÁCH?
NABÍDNĚTE NÁM HO.

Karlovy Vary

Letiště
Praha

Hradec
Králové
Šumperk

Praha-východ
Svitavy
Plzeň

Karviná
Olomouc

Tábor

Neváhejte se obrátit na specialistu pro business
a investice Mgr. Tomáše Koknu, tel.: 724 255 155,
email: tomas.kokna@realspektrum.cz.

Nový
Jičín

Jihlava
Otrokovice

Legenda k mapě
připravuje výstavbu
hledáme pozemky

Třebíč

ZVAŽUJETE PRODEJ
KOMERČNÍ NEMOVITOSTI?

PODNIKATELSKÝ PARK
SMARTZONE KUŘIM

AKTUÁLNĚ HLEDÁME:

Začátkem letošního roku jsme zprostředkovali koupi komerčního pozemku
našemu dlouholetému obchodnímu partnerovi, společnosti PFM-GROUP a.s., a to
v exkluzivní podnikatelské zóně v Kuřimi, v bezprostřední blízkosti hlavního tahu ve
směru Brno – Svitavy. Developerská skupina na něm v letech 2017 a 2018 plánuje
vybudovat podnikatelský park SmartZone, který nabídne přibližně 10 000 m2
pronajímatelných ploch.

. P/RSB/11456/16

ke koupi pozemek min. 1,5 ha, pro výstavbu skladovacích a výrobních prostor, Brno-jih, u dálnice

. P/RSB/11358/16

ke koupi samostatný objekt se skladovými a obchodními plochami cca 1 000 m2, Brno-jih

. P/RSB/11264/16

ke koupi výrobní nebo skladový objekt do 1 000 m2, příjezd pro kamion, sever nebo jih Brna

. P/RSB/11239/16

ke koupi samostatný objekt pro architektonickou kancelář, užitná plocha do 200 m2, i k rekonstrukci

. P/RSB/11206/16

ke koupi komerční objekt pro administrativní a projekční účely, užitná plocha do 400 m2, Brno-jih

. P/RSB/11047/16

ke koupi nemovitost vhodnou k tuningovým úpravám vozů 500–1 500 m2, Brno, do 20 mil. Kč

. P/RSB/10941/16

ke koupi skladově/výrobní objekt pro pražírnu kávy, užitná plocha do 1 000 m2, Brno a okolí

. P/RSB/10775/16

ke koupi pro výrobní firmu brownfield s možností využití dotací, Brno-město

. P/RSB/10690/16

ke koupi halu 300–500 m2 pro provoz dílny na opravy aut, volná venkovní plocha 2 000 m2, Brno-jih

. P/RSB/10732/16

ke koupi samostatný průmyslový objekt k rekonstrukci 700 m2, pozemek 2 000 m2, pouze Brno

. P/RSB/11246/16

ke koupi stavební pozemek ke komerčním účelům, výměra 3 000–5 000 m2, Brno-jih, jihovýchod

. P/RSB/11479/16

ke koupi STP 2 500–3 000 m2 pro výstavbu centra sociálních a zdravotních služeb, dostupnost MHD

. P/RSB/11489/16

ke koupi pozemek 10 000 m2 pro výstavbu výrobního objektu, pouze Brno-jih, dostupnost dálnice

. P/RSB/10958/16

ke koupi STP 2 000–2 500 m2 pro výstavbu skladu a administrativy, Brno a nejbližší okolí do 5 km

Cílem podnikatelského parku SmartZone je uspokojit poptávku široké podnikatelské veřejnosti v severních částech Brna po
moderních kancelářských prostorách, které jsou spojeny se showroomy a navazují na výrobně-skladové zázemí. Záměrem je
oslovit široké spektrum obchodních a výrobních subjektů, jejichž činnost je založena na úzkém kontaktu s vlastními klienty
a obchodními partnery. Prostory budou flexibilně dělitelné dle potřeb klientů, a to již od 300 m2. Zaměstnancům navíc areál
poskytne příjemné pracovní prostřední vč. parkové relaxační zóny. Samozřejmostí bude dostatečný počet parkovacích stání
a dostupnost areálu kamionovou dopravou.
REAL SPEKTRUM je konzultantem projektu a získalo pověření ke zprostředkování pronájmu. Pro bližší informace nás
neváhejte kontaktovat.

DALŠÍ STOVKY KUPCŮ V NAŠÍ DATABÁZI!

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz

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

SVATOPETRSKÁ:
UNIKÁTNÍ EKOLOGICKÝ AREÁL U ŘEKY
Hledíte do budoucna a záleží vám na životním prostředí? Chcete příjemné místo pro své zaměstnance
a obchodní partnery? V Komárově roste projekt, kde to s ekologií i pohodou lidí myslí opravdu vážně.
V loňském roce jsme úspěšně zprostředkovali prodej areálu SVÚM v Brně Komárově. Jeho nový majitel nyní
začíná přestavbu objektu „C“ na Inovační centrum Svatopetrská. Vzniká tak první ekologický komerční areál
v Brně, který bude díky své poloze všem na dosah. Zastávka MHD se nachází před areálem a i na D1, D2 a obě
nádraží je to blízko.
Budova bude rekonstruována do pasivního standardu s využitím geotermální energie pro vytápění a chlazení.
Unikátem bude především zelená fasáda s integrovanými solárními panely, která pohlcuje CO2 a produkuje kyslík.
Areál navíc uživatelům nabídne místa pro relaxaci u revitalizované Ponávky se střešní zahradou a posezením
pod stromy u řeky.
K pronájmu zde bude 2 000 m2 pro kanceláře a 3 000 m2 pro skladování, lehkou výrobu či podnikatelské prostory
ve flexiboxech. Areál doplní 16 inovačních ateliérů 1+kk a 2+kk. Prostory budou připraveny k pronájmu od
04/2018. Rezervovat si je však můžete již nyní!
Projekt a nabízené plochy Vám rádi osobně v REAL SPEKTRU představíme.
INZERCE – VÝROBA, SKLADY

HLEDÁTE NOVÉHO NÁJEMNÍKA?

PRODEJ

. P/RSB/11493/16

k pronájmu skladovou halu 500 m2 s volnou zpevněnou plochou 1 500–2 000 m2, příjezd kamionu

Brno-město

. P/RSB/11311/16

k pronájmu nezateplený sklad 800 m2 s výškou vrat 4 m, vjezd pro kamion, Brno a nejbližší okolí

. P/RSB/11310/16

k pronájmu sklad 150 m2 pro distribuci zboží, admin. 70 m2, zázemí pro 5 zaměstnanců, Brno a okolí

. P/RSB/11306/16

k pronájmu skladovou halu 300–500 m2, 2 kanceláře + zázemí pro 5 zaměstnanců, Brno a okrajové zóny

. P/RSB/11291/16

k pronájmu výrobní prostory 250–300 m2 pro kovovýrobu, příjezd pro kamion, Brno-jih

. P/RSB/11090/16

k pronájmu sklad 200–300 m2, administrativa 100 m2, showroom 30 m2, příjezd kamionu, pouze Brno

. P/RSB/11073/16

k pronájmu vytápěnou výrobní halu 150 m, výška 5–6 m, sociální zázemí, parkování pro 10 aut, Brno

. P/RSB/11058/16

k pronájmu skladovou halu 1 500–2 000 m2, jeřáb s nosností 8–10 t, Brno a nejbližší okolí

N/RSB/15567/16
27 000 000 Kč
Prodej areálu v jihovýchodní části Brna.
Objekt sloužil k průmyslové výrobě
a skladování, je dostupný pro kamiony
a nachází se v blízkosti MHD a dálničního
napojení na D1 a D2. Celková užitná plocha všech objektů je 2 024 m2, pozemky
mají výměru 4 927 m2.

DALŠÍ STOVKY PŘÍPADNÝCH NÁJEMCŮ V NAŠÍ DATABÁZI!
PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

Rezervace
Brno-Slatina

N/RSB/14234/14

Újezd u Brna

N/RSB/15845/16

Brno-jih

N/RSB/15635/16

Brno-město

N/RSB/15903/16

Brno-jih

N/RSB/15560/16

7 400 000 Kč

9 300 000 Kč

info v RK

19 500 000 Kč

info v RK

Prodej provozního areálu společnosti BOMASO, a.s.
s celkovou rozlohou cca 3,5 ha. Stavby a skleníky, které
jsou jeho součástí, stojí převážně na pozemcích jiných
vlastníků. V areálu se nachází dvě funkční studny.

Na rozhraní Sokolnic a Újezdu u Brna, jen 6 km jižně
od Brna, nabízíme k prodeji areál s celkovou plochou
13 338 m2. Dlouhodobě je využíván k venkovnímu
skladování a prodeji sanitárního vybavení.

V bezprostřední blízkosti OD Makro a dálničního uzlu
Bratislava, Praha, Ostrava nabízíme ke koupi dvoupodlažní objekt s vlastním pozemkem. Celková užitná
plocha zděného objektu je 800 m2, výměra pozemku
1 680 m2.

Na rušné městské třídě v centru Brna nabízíme
k prodeji polyfunkční areál po rekonstrukci. Dispozičně je tvořen dělenou halou a dvoupodlažním
objektem s garážemi a kancelářemi. Možnost parkování ve dvoře.

Prodej dvoupodlažního multifunkčního objektu s dostatkem zpevněných ploch pro maniulaci a parkování.
Budova se nachází na velmi frekventovaném místě na
ul. Vídeňská a je ideální pro zavedení sídla firmy.

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Rajhrad

N/RSB/11233/13

Brno-Tuřany

N/RSB/15935/16

Brno-sever

N/RSB/15704/16

Brno-město

N/RSB/15687/16

Brno-sever

N/RSB/15713/16

4 Euro / m2 / měsíc

59 000 Kč / měsíc

1 100 Kč / m2 / rok

1 200 Kč / m2 / rok

1 400 Kč / m2 / rok

V nově budované logisticko-průmyslové zóně v Rajhradě u Brna nabízíme k pronájmu sklady a výrobní
haly. Prostory budou řešeny na klíč od návrhu až po
kolaudaci, s možností budoucího rozšíření.

Pronájem dvoupodlažního víceúčelového prostoru
s celkovou výměrou 536 m2. Objekt je po kompletní
rekonstrukci a v současné době je využíván k provozu
autosalonu a opravě aut. Zahájení nájmu od 1/2017.

Poblíž městského okruhu a výpadovky ve směru Svitavy nabízíme k pronájmu víceúčelovou jednolodní halu
s administrativní vestavbou. Hala se nachází v průmyslovém areálu a je dostupná pro kamionovou dopravu.

Pronájem haly v logisticko-průmyslovém areálu
v expandující lokalitě Brna. Prostory jsou vhodné pro
sklady, lehkou výrobu nebo pro zřízení distribučního,
prodejního centra. Celková užitná plocha 1 400 m2.

V expandující průmyslové a administrativní lokalitě na
severu Brna nabízíme k pronájmu samostatnou skladovou halu s výměrou 472 m2. Součástí pronájmu jsou
i kanceláře a zázemí o výměře 103 m2.

Volejte zdarma 800 800 099

Široká nabídka dalších nemovitostí

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

REZIDENCE ALFA & BETA
. jen 10 minut z centra města
. 77 bytů a 53 krytých parkovacích míst
. skvělá příležitost k pořízení investiční nemovitosti

Petr Broža
obchodní ředitel oddělení
bydlení a rekreace

. ceny již od 1 359 000 Kč

tel.: 724 110 161
petr.broza@realspektrum.cz

Využijte služby našeho
specializovaného oddělení na
prodej bytů, rodinných domů
a rekreačních objektů
Stejně jako na komerčním oddělení, poskytujeme profesionální služby v oblasti zprostředkování prodeje a pronájmu
nemovitostí určených k bydlení a rekreaci. Náš stabilní tým
realitních makléřů, za podpory vlastního právního oddělení,
daňového a finančního poradce, zajistí bezproblémový
prodej Vaši nemovitosti v nejkratším čase a samozřejmě za
nejvyšší možnou prodejní cenu.
Využijte naše bezplatné konzultace, na kterých Vám rádi
poskytneme informace o vývoji realitního trhu a zdarma Vám
doporučíme správnou prodejní cenu.
Víme, že každá nemovitost má svá specifika. Díky našemu
zázemí standardně řešíme i ty nejsložitější obchodní případy.
Neváhejte se na nás obrátit.
Máme již 32 500 spokojených klientů. Přesvědčte se i Vy, že
prodávat nemovitost s největší brněnskou realitní společností
se vyplatí.

RODINNÉ DOMY VRANOV U BRNA
. č tyři rodinné domy
4+kk s vlastní garáží
. moderní domy
poskytující maximální
komfort
. jen 12 km severně
od Brna
. ceny info v RK

Vsaďte na spolupráci s czcproperty!
V oblasti průmyslových a logistických nemovitostí působíme již od roku 1991.
• Zaměřujeme se především na
prodej a pronájem výrobních 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.

www.czcproperty.cz

•D
 louhodobě spolupracujeme
s významnými developerskými
společnostmi a majiteli industriálních nemovitostí a díky tomu
můžeme pro naše klienty vyjednat
ty nejlepší podmínky na trhu.

KONTAKTY REAL SPEKTRUM

PRAHA

Lidická 77, 602 00 Brno
volejte zdarma 800 800 099

U Prašné brány 3, 110 00 Praha
tel. 221 146 366
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