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Prodáváte 
nemovitost?
Přijďte se nezávazně  
a bezPlaTně poradit, jsme 
tu pro vás již od roku 1991. 

Volejte zdarma 800 800 099 Navštivte nás – lidická 77, brno

N/RSB/15081/15

Nemovitost srubového typu, salaš u velehradu

11 950 000 KčJedinečná nemovitost s velkým pozemkem a vlastním rybníkem v krásné lokalitě v hornatém údolí Chřibů. 
Nadstandardní dům se nachází na okraji podhorské obce v těsné blízkosti lesů. Součástí prodeje je stylové 
vybavení vč. historických krbových kamen. Nemovitost je vhodná k trvalému bydlení i celoroční rekreaci.

Mgr. Filip Celnar | makléř – prodej, v RS od roku 2003 | 602 434 355
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40 000 kupců 
denně uvidí vaši nemovitost

Volejte zdarma 800 800 099 Stovky dalších nemovitostí na webu www.realspektrum.cz
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prodej bytu 3+kk, brNo-veveří

luxusní byt 93 m2 vč. balkonu (OV) · nadstandardně řešený byt se nachází 
v hotelovém komplexu Slovan · byt je velmi vkusně zařízený v jednom 
stylu a prodává se vč. vybavení · balkon je orientovaný do klidného vni-
trobloku ulice Antonínská

N/RSB/15108/15

5 990 000 Kč

N/RSB/15031/15

prodej bytu 1+kk, kuřim

890 000 Kč

byt 27,6 m2 v OV · velmi dobrý stav · nové rozvody elektři-
ny a vody, nové topení, plastové okno · pětipodlažní dům 
s výtahem · možnost ponechání kompletního zařízení

N/RSB/15106/15

prodej bytu 3+1, brNo-bohuNice

2 140 000 Kč

světlý byt 66,4 m2 vč. zasklené lodžie (OV) · oddělená kou-
pelna a WC, sklepní kóje, komora · zateplený dům s výta-
hem nedaleko zastávky MHD · bezproblémové parkování

N/RSB/15036/15

rekreačNí chata, otNice

250 000 Kč

podsklepená rekreační chata s vlastní zahradou · na okraji 
obce v těsné blízkosti rodinné zástavby · velmi dobrý stav · 
vhodné k okamžitému užívání · pozemek 147 m2

N/RSB/14809/15

stavebNí pozemek, šaNov

600 Kč/m2

pozemek vhodný ke stavbě samostatně stojícího rodinného 
domu · celková výměra 1 037 m2 · vydáno stavební povolení 
na stavbu přízemního rodinného domu (bungalov)

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, 
komora, sklep · pětipodlažní cihlový dům

N/RSB/14885/15

chata, číkov-okr. třebíč

599 000 Kč

velmi pěkná podezděná rekreační chata v krásném lesna-
tém prostředí na břehu řeky Oslavy · dobrý stav vhodný 
k okamžité rekreaci · chata je umístěná na polosamotě 

N/RSB/15059/15

stavebNí pozemek, vraNovice

550 000 Kč

stavební pozemek vhodný k výstavbě rodinného domu · 
prodej vč. projektu a stavebního povolení na samostatně 
stojící dům · celková výměra 565 m2 · výborná dostupnost

D/RSB/102/14/10

prodej bytu 3+kk, brNo-řečkovice

4 249 000 Kč

dokončená novostavba bytu 83 m2 v OV · větší terasa 
(10,5 m2), sklep · třípodlažní bytový dům Řečkovické 
zahrady · možnost přikoupení krytého garážového stání

N/RSB/14910/15

prodej bytu 2+kk, brNo-komíN

3 190 000 Kč

novostavba prostorného bytu 65 m2 vč. balkonu (OV) · byto-
vý dům s výtahem a klidovou zónou se zelení ve vnitrobloku 
· oddělená koupelna a WC, šatna, zděný sklep na patře

N/RSB/15060/15

chata, Žďárec

950 000 Kč

podezděná rekreační chata v krásném lesnatém prostře-
dí · výborný stav po rekonstrukci interiéru · prodej vč. 
vybavení, krbová kamna, terasa · k okamžitému užívání

N/RSB/14804/15

stavebNí pozemek, rousíNov

1 500 000 Kč

pozemek v klidné lokalitě východním směrem od Brna · 
vhodný k výstavbě samostatně stojícího rodinného domu 
· celková výměra 1 070 m2 · výborná dopravní dostupnost

N/RSB/14992/15

převod bytu 2+1, brNo-řečkovice

2 090 000 Kč

převod družstevního podílu k bytu 56 m2 vč. lodžie · udr-
žovaný stav určený k modernizaci· nízkopodlažní dům po 
kompletní revitalizaci · šatna, 2× lodžie · nastěhování ihned

N/RSB/15037/15

rodiNNý dům, olbramovice

5 950 000 Kč

samostatně stojící rodinný dům · garáž pro dvě auta, ven-
kovní bazén, krásná udržovaná zahrada · výborný stav · 
klidná lokalita na okraji obce s výbornou dostupností

N/RSB/13236/14

bytový dům, brNo-čerNá pole

info v RK

prodej bytového domu v jedné z nejžádanějších částí Brna 
· tři byty o velikosti 3+1, prostorná půda, garáž, sklepní 
prostory · možnost vybudování 10ti bytů · užitná pl. 555 m2

N/RSB/14876/15

rodiNNý dům, kratochvilka

8 250 000 Kč

samostatně stojící rodinná vila 5+1 · venkovní bazén, sau-
na, dvě garáže · nadstandardně řešený dům je ve výborném 
stavu · kryté venkovní posezení s krbovým grilem a udírnou

N/RSB/15118/15

rodiNNý dům, brNo-bystrc

4 990 000 Kč

řadový rodinný dům nedaleko Brněnské přehrady · prostorný 
dům je ve výborném stavu · možnost okamžitého užívání · vý-
měra pozemku 153 m2 · výborná dostupnost do centra města

N/RSB/14831/15

chata u domaNíNského rybNíka

1 300 000 Kč

podezděná rekreační chata s garáží a vlastním pozemkem · 
chata se nachází v jedné z nejvyhledávanějších rekreačních 
lokalit na polosamotě · velmi dobrý stav k okamžitému užívání

N/RSB/14936/15

stavebNí pozemek, rozdrojovice

6 350 000 Kč

velmi pěkný pozemek vhodný ke stavbě samostatně stojící-
ho domu · výměra pozemku celkem 2 007 m2 · krásné pro-
středí v blízkosti Brněnské přehrady · výborná dostupnost

neplatíte 
provizi

neplatíte 
provizi
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Vy chcete prodat.
My víme komu.

vybíráme z realizovaných 
obchodů za rok 2015

Prodávejte 
s námi!  

Rozšiřujeme 
náš tým 
realiltních
makléřů!

NájemNí dům, brNo-masarykova čtvrť

N/RSB/14576/15

info v RK
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

NájemNí dům, brNo-sever

N/RSB/15080/15

info v RK
prodej pětipodlažního bytového domu na 
ul. Přadlácká jen 10 minut chůze od centra · 
zajímavá lokalita pro dlouhodobou investici 
· užitná plocha 1 696 m2, pozemek 567 m2

www.realspektrum.cz/volna-mista 

N/RSB/14875/15

polyfuNkčNí objekt, brNo-st. lískovec

6 990 000 Kčprodej polyfunkčního objektu po rozsáhlé 
rekonstrukci · dostavěno druhé podlaží · ob-
jekt je kompletně pronajatý · užitná plocha 
200 m2 · vyhledávaná lokalita

N/RSB/15056/15

NájemNí dům, brNo-jih

info v RKprodej činžovního domu na ul. Kšírova · 
užitná plocha 270 m2 · frekventované místo 
u rušného dopravního uzlu · část fasády vy-
užívána k pronájmu reklamní plochy

N/RSB/15043/15

NájemNí dům, brNo-sever

info v RKprodej dvou činžovních domů s přístavkem 
ve vnitrobloku a možností dalšího rozšíření · 
celkem 12 bytů, 3 obchodní prostory, 1× kan-
celář · užitná plocha 738 m2, pozemek 716 m2

N/RSB/12692/14

admiN. objekt, brNo-čerNá pole

25 000 000 Kčprodej pětipodlažního komerčního objektu 
· kancelářské a obchodní plochy · na rušné 
městské třídě · výměra podlaží cca 350 m2, 
užitná plocha 1 410 m2, pozemek 430 m2

N/RSB/14738/15

kaNcelářské jedNotky, brNo-střed

34 900 000 Kčprodej kancelářských jednotek v prestižní 
administrativní budově M-Palác · užitná 
plocha jednotky v 9.NP 390 m2, 10.NP 780 m2 

· dostatečné parkovací kapacity

jsme členy
významných 
asociací

Naše účast na významných 
realitních veletrzích

Snížená 
cena

prodej ldN fN brNo, bílovice Nad svitavou

N/RSB/14859/15 Prodej areálu formou výběrového řízení nejvyšší nabídce. Objekt je umístěný v přírodním prostředí, které 
plně vyhovuje využívání v oblasti sociální péče. Uzávěrka výběrového řízení je 1. 10. 2015 v 16 hod. 

Pro více informací kontaktujte Ing. Trégera, CSc., tel: 602 563 615
www.realspektrum.cz

palác morgensternových, brno
prodáno formou výběrového řízení

Nájemní dům, brno-ul. pekařská
užitná plocha 697 m2, 14 bytů, 2 nebytové prostory

Nájemní dům, brno-ul. merhautova
užitná plocha 685 m2, 15 bytů, 1 nebytový prostor

sídlo firmy, brno-ul. metodějova
užitná plocha 364 m2, pozemek 411 m2
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Ze široké nabídky
 nemovitostí vybíráme…
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vybíráme z realizovaných 
obchodů za rok 2015

Prodávejte 
s námi!  

Přesvědčte se,  
že umíme prodat!

výrobní hala, adamov
užitná plocha 3 319 m2, po generální opravě

sídlo firmy, brno-ul. olomoucká
užitná plocha 1 446 m2, pozemky 5 372 m2

areál v průmyslové zóně modřic
užitná plocha 6 000 m2, pozemky 95 000 m2

areál svum, brno-komárov
užitná plocha 6 920 m2, pozemky 13 265 m2

N/RSB/14927/15

sídlo firmy, brNo-ŽideNice

13 000 000 Kčprodej třípodlažní administrativní budovy 
v bezprostřední blízkosti městského okruhu 
· skladové prostory, parkování · možnost zá-
stavby uliční fronty dalším objektem

N/RSB/14953/15

areál, brNo-chrlice

35 000 000 Kčprodej průmyslového areálu na viditelném 
a strategickém místě · v blízkosti dálnice D1 
· dostupné pro kamiony · celková výměra 
13 273 m2 · možnost realizovat další stavby

N/RSB/15117/15

sídlo firmy, brNo-jih

50 000 Kč/měs. + en. a sl.pronájem sídla firmy na ul. Kšírova · sklady 
307 m2, kanceláře 36 m2, kancelář s prodej-
nou 83 m2, dílna 24 m2 · dostatek parkova-
cích míst · podnikatelská lokalita

N/RSB/14788/15

výrobNí hala, brNo-štýřice

info v RKprodej výrobní haly v bezprostřední blízkosti 
ul. Vídeňská · hlídaný a dobře dostupný areál 
· dva mostové jeřáby s nosností 12,5 tun · 
kancelářské a sociální zázemí

N/RSB/14557/15

areál, brNo-maloměřice

 13 500 000 Kčprodej areálu v blízkosti brněnského měst-
ského okruhu · dva skladovací objekty 100 m2 
a 535 m2, dostatek zpevněných ploch · výmě-
ra pozemku 3 947 m2 · příjezd pro kamiony

N/RSB/15119/15

areál, brNo-ul. vídeňská

info v RKprodej areálu na viditelném a frekventovaném 
místě · rekonstruovaná hala s kancelářským 
zázemím, zámečnická hala, dostatek mani-
pulačních ploch · celková výměra 3 363 m2

N/RSB/14660/15

stavebNí pozemek, brNo

8 500 000 Kčprodej stavebního pozemku v jihovýchodní 
části města Brna · vhodný pro výstavbu by-
tového domu · možnost sjezdu a napojení 
na inženýrské sítě · celková výměra 1 440 m2

N/RSB/14784/15

hala v brNě u d1

1 300 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem haly 689 m2 s kancelářským záze-
mím 74 m2 · vjezd přes hlavní vstup areálu 
· bezproblémový příjezd kamionu · vhodné 
pro skladování, po úpravě možnost i výroby

nízkoenergetické prostory
RDPark, brno-líšeň (N/RSB/12258/13)

Poslední volné sídlo 
firmy v 1. etapě

 Plochy od 400 m2 
  zahájení prodeje

    2. etapy
Kontaktujte nás!


