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185 000
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Rodinný dům, Letovice

N/RSB/14797/15

1 850 000 Kč

prostorný rodinný dům s větší zahradou · klid-
ná okrajová část města s krásným výhledem 
na Zámek Letovice · možnost rozšíření o půdní 
vestavbu · vhodné pro vícegenerační bydlení 
· dobrý technický stav s nutnou modernizací · 
pozemek 1 350 m2

N/RSB/14752/15

Rodinný dům, BRno-ČeRnovice

8 990 000 Kč

podsklepený rodinný dům s předzahrádkou 
a větší zahradou · dva prostorné byty 3+1, 
půdní prostor s možností vestavby · vhodné 
pro dvougenerační bydlení nebo jako sídlo 
firmy v kombinaci s bydlením · parkování na 
vlastním pozemku, vinný sklep

N/RSB/14586/15

Rodinný dům, chudČice

8 950 000Kč

moderní atypická vila představuje architek-
tonickou konverzi a citlivě navazuje na starší 
zástavbu · dva samostatné byty 5+kk a 2+kk 
s vlastním vstupem · parkování až pro 6 auto-
mobilů · okrasná zahrada se třemi úrovněmi 
a automatickým zavlažováním

Máme kupce  
i na Vaši nemovitost

Nemovitosti prodáváme 
úspěšně od roku 1991. 
Přesvědčte se sami  
a nabídněte nám svůj byt 
nebo dům k prodeji. 

 Petr Broža | 724 110 161
obchodní ředitel, v RS od 2003  

Michal Chemišinec  | 724 405 303 
specialista na nábor RD a bytů, v RS od 2012

Volejte zdarma 800 800 099 Navštivte nás – Lidická 77, Brno
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40 000 kupců 
denně uvidí vaši nemovitost

Volejte zdarma 800 800 099 Stovky dalších nemovitostí na webu www.realspektrum.cz

N/RSB/14597/15

PRodej Bytu 1+kk, ZBýšov

1 290 000 Kč

moderní podkrovní byt 46,5 m2 v OV · výborný stav, kolau-
dace 2008 · cihlový historický dům po kompletní přestavbě 
· sklep, parkování před domem · klidná lokalita

N/RSB/14606/15

Převod Bytu 3+1, kuřim

1 650 000 Kč

světlý byt 64,1 m2 vč. lodžie (DB) · zasklená lodžie, sklep · 
samostatná koupelna a WC · osmipodlažní dům po kom-
pletní revitalizaci · udržovaný stav, hezký výhled

N/RSB/14667/15

Rodinný dům, nýRov

1 990 000 Kč

samostatně stojící rodinný dům v krásné lesnaté lokalitě 
· poblíž přírodního parku mezi Kunštátem a Letovicemi 
· dobrý stav po kompletní rekonstrukci vč. nové střechy

N/RSB/14791/15

chata, kuřim

295 000 Kč

podezděná rekreační chata s vlastním pozemkem · dobrý 
stav s možností okamžitého užívání · oplocená zahrádkařská 
kolonie na hranici města Kuřim ·pozemek celkem 368 m2

N/RSB/14753/15

StP, LovČiČky

700 000 Kč

pěkný stavební pozemek vhodný ke stavbě samostatně 
stojícího rodinného domu · celková výměra 892 m2, šířka 
15 m · klidná část obce JV směrem od Brna 

N/RSB/14596/15

PRodej Bytu 1+1, BLanSko

690 000 Kč

slunný byt 28,1 m2 v OV · udržovaný stav · sklep, nové 
rozvody · třípodlažní cihlový dům po celkové revitalizaci 
· v blízkosti autobusového i vlakového nádraží

N/RSB/14794/15

PRodej Bytu 3+1, hRušovany

1 990 000 Kč

cihlový byt 69,5 m2 vč. balkonu v OV · šatna, sklep, vyhra-
zené parkovací stání · velmi dobrý stav, kolaudace v roce 
2006 · vlastní plynový kotel · čtyřpodlažní dům

N/RSB/14754/15

Rodinný dům, BRno-ŽaBovřeSky

5 000 000 Kč

řadový, částečně podsklepný dům se zahradou · možnost 
rozšíření o půdní vestavu cca 40 m2 · pozemek celkem 217 m2 

 · klidná lokalita s výborou dotupností do centra města

N/RSB/14762/15

chaLuPa, StRáŽovice

590 000 Kč

chalupa se zahradnou v krásné lokalitě · dobrý stav s nut-
ností dokončení kompletní rekonstrukce · vhodné k trva-
lému bydelní nebo celoroční rekreaci · pozemek 487 m2

N/RSB/14804/15

StP, RouSínov-kRáLovoPoLSké váŽany

1 500 000 Kč

větší stavební pozemek o výměře 1 070 m2 · vhodný pro 
stavbu samostatně stojícího RD · výborná dopravní do-
stupnost · klidná lokalita na okraji města Rousínov

N/RSB/13314/14

StP, moRavSké knínice

1 495 000 Kč

stavební pozemek o výměře 583 m2 · vhodný ke stavbě ro-
dinného domu · vyhledávaná lokalita v těsné blízkosti města 
Kuřim · výborná dopravní dostupnost · šířka pozemku 12,5 m

N/RSB/14714/15

PRodej Bytu 2+1, BRno-štýřice

1 790 000 Kč

cihlový byt 45,9 m2 vč. balkonu (OV) · původní standard-
ní stav určený k modernizaci · vlastní plynový kotel, spíž, 
sklep · čtyřpodlažní dům po revitalizaci

N/RSB/14779/15

PRodej Bytu 3+1, BRno-Židenice

2 290 000 Kč

byt 75,9 m2 vč. balkonu v OV · zděné jádro, moderní ku-
chyňská linka, samostatná koupelna a WC · uzamykatelný 
box na společné chodbě · zateplený dům s výtahem u parku

N/RSB/14723/15

chaLuPa, StříteŽ u Bukova

995 000 Kč

samostatně stojící chalupa v centru malé obce · zahrada 
nabízí příjemné soukromí · možnost rozšíření o půdní ve-
stavbu · 2× kůlna, venkovní posezení s ohništěm a grilem

N/RSB/14690/15

PRodej Bytu 3+1, BRno-ČeRná PoLe

2 990 000 Kč

prostorný mezonetový byt 75 m2 v OV · velmi dobrý stav · 
vlastní plynové topení, klimatizace · vestavěná skříň, ko-
mora, sklep · pětipodlažní cihlový dům

N/RSB14711/15

PRodej Bytu 3+1, BRno-ČeRná PoLe

3 090 000 Kč

cihlový byt 88 m2 v OV · balkon, spíž, sklep · původní 
udržovaný stav určený k modernizaci · čtyřpodlažní dům 
s plánovanou revitalizací · k nastěhování ihned

N/RSB/14666/15

Rodinný dům, BRno-kohoutovice

7 250 000 Kč

částečně podsklepený rodinný dům s garáží a parkovacím 
stáním pro dvě auta · výborný stav s možností okamžitého 
užívání · pozemek celkem 396 m2, užitná plocha 198 m2

N/RSB/14793/15

StP, hoRní LouČky

300 Kč/m2

větší stavební pozemek vhodný ke stavbě samostatně stojí-
cího rodinného domu · lesnatá lokalita s dobrou dostupností 
do Brna · celková výměra 3 013 m2, šířka 20 m
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Pozemek
1 679 m2

Neplatíte 
provizi

Kontaktujte nás!

Nabídněte nám svoji chatu  
nebo chalupu na prodej

Hledáme rekreační 
objekty na Vysočině
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Vy chcete prodat.
My víme komu.

jsme členy
významných 
asociací

naše účast na významných 
realitních veletrzích

N/RSB/14034/14

Rodinný dům, BRno-ořešín

5 700 000 Kč

rodinný dům s komerčními prostory pro podnikání · velmi 
dobrý technický stav bez nutností investic · přízemí nyní vy-
užíváno k provozu prodejny, v patře nadstandardní bydlení

N/RSB/14763/15

komeRČní oBjekt, BRno-ByStRc

12 500 000 Kč

prodej objektu s možností výstavby 10 bytových jednotek · 
vydáno stavební povolení · celková výměra pozemku 3 462 m2  
· klidná lokalita v žádané rekreační oblasti

N/RSB/11626/13

kanceLářSké PRoStoRy, BRno-Střed

3 900 Kč/m2/rok + en. a sl.

pronájem exkluzivních kancelářských prostor v novostav-
bě administrativního centra Titanium · nejmenší jednotka 
od 20 m2, patra cca 1 800 m2, celková plocha 10 500 m2 

N/RSB/14576/15

nájemní dům, BRno-maSaRykova ČtvRť

13 490 000 Kč

prodej 5.NP nemovitosti v lukrativní lokalitě Brna · příčky 
v patrech je možno variabilně přestavět nebo odstranit 
· každé patro lze využít jako byt · užitná plocha 355 m2

N/RSB/14556/15

kanceLářSké PRoStoRy u Bvv

3 950 Kč/m2/rok+ en. a sl.

pronájem moderních kanceláří ve 4.NP cihlového domu na 
ul. Hlinky · celková výměra 180 m2 · rozděleno na samostatné 
kanceláře · terasa s kráným výhledem, klimatizace

N/RSB/12603/14

kanceLářSký PRoStoR, BRno-LeSná

5 200 000 Kč

prodej moderního kancelářského celku na frekventovaném 
místě · prostor zabírá celé 3.NP v samostatně stojícím objek-
tu · celková výměra 142 m2 + 42 m2 terasa · vlastní parkování

N/RSB/14611/15

kanceLáře, BRno-Střed

18 000 Kč/měs.

pronájem moderních kanceláří ve 2.NP polyfunkčního domu 
· prostory jsou před dokončením · kancelářská plocha celého 
podlaží je 300 m2 · vhodné pro sídlo společnosti

N/RSB/14536/15

kanceLáře, BRno-SLatina

2 200 Kč/m2/rok

pronájem kancelářských prostor v 1. a 2.NP administrativní 
budovy · výměra obou podlaží 466 m2 · rozděleno na několik 
samostatných místností · dostatek parkovacích stání

Velmi 
výhodná 
cena

N/RSB/14350/14

kanceLáře u Bvv BRno

3 000 Kč/m2/rokpronájem velmi reprezentativních kanceláří 
v bezprostřední blízkosti BVV · celková výmě-
ra 530 m2 · možnost pronájmu jednotlivých 
kanceláří od 13 m2 nebo celků cca 150 m2

N/RSB/13188/14

kanceLáře, BRno-Střed

1 600 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem kancelářského celku ve 3.NP admi-
nistrativní budovy · celková výměra 194 m2 

· rozděleno na několik jednotlivých kanceláří 
· možnost rozšíření až na 410 m2 

N/RSB/14414/14

kanceLáře, BRno-Střed

2 050 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem velice zajímavých kancelářských 
prostor ve 3.NP cihlového domu · celková vý-
měra 226 m2 · po kompletní náročné rekon-
strukci · rozděleno na samostatné kanceláře

N/RSB/14706/15

PodnikateLSký oBjekt, BRno-jih

29 000 000 Kčprodej objektu s ubytováním, restaurací a kompletním zázemím · 
po kompletní rekonstrukci · dle nového územního rozhodnutí je zde 
možnost výstavby bytového projektu s 25-35 bytovými jednotkami 
· užitná plocha cca 1 200 m2, pozemek 2 613 m2

N/RSB/14738/15

kanceLářSké jedntoky, BRno-Střed

40 990 000 Kčprodej kancelářských jednotek v prestižní administrativní budově 
M-Palác · 9. NP celkem 390 m2, 10. NP celkem 780 m2 · dostatečná 
parkovací kapacita v monitorovaných podzemních garáží nebo na 
přilehlých parkovacích místech · bezproblémová dostupnostN/RSB/14807/15

PodnikateLSký oBjekt, BRno - uL. hLinky

info v RK

prodej podsklepené nemovitosti se 2. NP, obytným podkrovím a budovy přestavěné na 
administrativní objekt · užitná plocha 1 507 m2, zastavěná plocha 2 062 m2 · parkování  
na pozemku až pro 10 vozidel · v blízkosti areálu BVV, výborné napojení na centrum i dálnici

Investiční 
příležitost
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N/RSB/14784/15

haLa v BRně u d1

1 300 Kč/m2/rok+ en. a sl.

pronájem haly 689 m2 s kancelářským zázemím 74 m2 · vjezd 
a výjezd přes hlavní vstup areálu · bezproblémový příjezd ka-
mionu · vhodné pro skladování, po úpravě možnost i výroby

N/RSB/14401/14

výRoBní aReáL, SkuteČ okR. chRudim

info v RK

prodej souboru staveb využívaných k výrobě, skladování, 
kancelářskému a sociálnímu zázemí · uzavřený areál s užitnou 
plochou cca 8 200 m2 · volné zpevněné i nezpevněné plochy

N/RSB/14777/15

SkLadová haLa, BRno-SLatina

1 500 Kč/m2/rok

pronájem nově budované haly na Černovických terasách · 
dokončení září 2015 · vysoký standard, parkování · vhodné 
pro výrobu i skladování · hala 1 250 m2, kanceláře 175 m2

N/RSB/14717/15

výRoBní haLa, SLavkov u BRna

9 500 000 Kč

prodej výrobně/skladového objektu v komerční zóně Slav-
kova · užitná plocha 1 060 m2, pozemek 2 935 m2 · mostový 
jeřáb s nosností 5 t · sociální zázemí, kancelářská vestavba

N/RSB/14721/15

StaveBní PoZemek, SLavkov u BRna

2 300 Kč/m2

prodej stavebního pozemku v komerční zóně města Slavkov 
· celková výměra 1 866 m2 · přístupný pro kamionovou do-
pravu · dobře viditelný, napojený na všechny inženýrské sítě

N/RSB/14441/14

StaveBní PoZemek, BRno-St. LíSkovec

3 500 Kč/m2

prodej stavebního pozemku na frekventovaném a viditel-
ném místě v Brně u dálničního sjezdu z D1 · celková výměra 
8 705 m2 · územní plán komerční využití, plocha CV

N/RSB/14722/15

komeRČní oBjekt, SLavkov u BRna

7 500 000 Kč

prodej dvoupodlažního objektu v komerční zóně města · užitná 
plocha 760 m2, pozemek 1 570 m2 · možnost využití k obchod-
ním a kancelářským účelům, drobné výrobě a skladu

N/RSB/14719/15

aReáL, SLavkov u BRna

1 200 Kč/m2

prodej skladového areálu v komerční zóně města · přístupné 
pro kamionovou dopravu, dostatečná manipulační plocha 
· pozemek  5 390 m2 · možnost rozšíření o další nemovitost

N/RSB/14726/15

výRoBní haLa, BuČovice

19 000 000 Kč

prodej výrobně/skladového objektu západně od Brna · užitná 
plocha 3 600 m2, pozemek 6 500 m2 · zpevněná komunikace 
pro manipulaci · příjezd pro kamionovou dopravu

N/RSB/14786/15

StaveBní PoZemek, BRno

2 680 Kč/m2

prodej stavebního pozemku na frekventovaném a viditelném 
místě na ul. Kaštanova · celková výměra 29 989 m2 · vydá-
no stavební povolení na umístění dvou objektů autosalonu

N/RSB/14660/15

StaveBní PoZemek, BRno

8 500 000 Kč

prodej stavebního pozemku v jihovýchodní části města 
Brna · vhodný pro výstavbu bytového domu · možnost sjez-
du a napojení na inženýrské sítě · celková výměra 1 440 m2

N/RSB/14716/15

výRoBní oBjekt, SLavkov u BRna

8 000 000 Kč

prodej výrobně/skadového objekt s užitnou plochou 1 083 m2 
· vlastní sociální a kancelářské zázemí, dostatečná manipulační 
plocha · výměra pozemku 3 875 m2 · možnost rozšíření

N/RSB/14776/15

SkLadovací PRoStoRy, BRno-SeveR

1 000 Kč/m2/rok

pronájem skladových prostor o výměře 432 m2 · objekt v ex-
pandující průmyslové a administrativní lokalitě · vhodné pro 
nenáročné sklady spotřebního nebo průmyslového zboží

N/RSB/14514/15

aReáL, ÚjeZd u BRna

9 300 000 Kč

prodej areálu s velkou odstavnou plochou · dlouhodobě 
využíváno k venkovnímu skladování a prodeji sanitárního 
vybavení · celková výměra 13 338 m2 · 6 km jižně od Brna

N/RSB/14727/15

PaLác moRgenSteRnových, BRno – uL. štefánikova

30 000 000 Kč

prodej polyfunkčního objektu s vedlejší stavbou, příslušenstvím a pozemky · uzávěrka 
výběrového řízení 24. 6. v 16 hod. · podmínky a informační memorandum jsou 
k dispozici v RK · pro bližší informace kontaktujte Ing. Juraje Trégera, CSc., tel: 602 563 615

Celková 
výměra 
2,3 ha

Výběrové 
řízení

Kontaktujte Ing. Vladimíra Hnáta, tel.: 602 501 012

N/RSB/14473/15 Prodej areálu se zajímavým výnosem. Vynikající 
lokalita v obchodně-industriální zóně. Dostupnost na dálniční 
tahy Brno – Vídeň, Praha, Olomouc, Bratislava.

Investiční příležitost 
v Brně-Horních Heršpicích


