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Děkujeme všem našim 
klientům za projevenou 
důvěru v uplynulém roce
Přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků  
a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2015

K nastěhování duben 2015

BYDLENÍ V KLIDNÉM 
PROSTŘEDÍ

NÍZKOENERGETICKÉ
BYTY 2+KK A 3+KK
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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/14129/14

Převod bytu 2+1, brno-Komárov

1 650 000 Kč

družstevní byt 58 m2 vč. balkonu · šatna, sklepní box, plas-
tová okna · původní udržovaný stav určený k modernizaci 
· dům s výtahem po revitalizaci · možno převést do OV

N/RSB/14225/14

Prodej bytu 3+1, brno-Lesná

2 590 000 Kč

světlý byt 75 m2 vč. balkonu (OV) · původní udržovaný 
stav · šatna, sklep · revitalizovaný dům s výtahem neda-
leko zastávky MHD · atraktivní lokalita v blízkosti lesa

N/RSB/14111/14

Prodej bytu 3+1, brno-veveří

3 400 000 Kč

velmi prostorný byt 106 m2 v OV · původní udržovaný stav 
určený k modernizaci · prostorná předsíň, komora, sklep · 
pětipodlažní dům s novým výtahem po částečné revitalizaci

N/RSB/14347/14

rodinný dům, moravany

3 650 000 Kč

rodinný dům o velikosti 6+1 s garáží a větším dvorem 
· velmi dobrý stav k okamžitému užívání · vhodné pro 
dvougenerační bydlení · klidná lokalita na okraji obce

N/RSB/13333/14

rodinný dům, brno-Černá PoLe

8 990 000 Kč

koncový řadový, podsklepený rodinný dům · garáž pro 
dvě auta, 2× zimní zahrada · možnost rozšíření o půdní 
vestavbu cca 35 m2 · vhodné i pro dvougenerační bydlení 

N/RSB/14364/14

rodinný dům, brno-řeČKovice

6 950 000 Kč

novostavba prostorného řadového domu s garáží · tepelné 
čerpadlo, krb · nízké provozní náklady · vyhledávaná 
lokalita na severní hranici Brna · pozemek celkem 142 m2

N/RSB/14345/14

Prodej bytu 2+1, brno-jundrov

1 950 000 Kč

byt 57 m2 vč. lodžie v OV · dobrý stav po částečné rekon-
strukci · šatna, sklep, oddělená koupelna a WC · neprůchozí 
pokoje, výhled do zeleně · osmipodlažní dům po revitalizaci

N/RSB/14158/14

Prodej bytu 3+1, brno-ŽabovřesKy

2 690 000 Kč

byt 74,5 m2 vč. 2 balkonů (OV) · dobrý udržovaný stav · ne-
průchozí pokoje, komora, oddělená koupelna a WC, sklepní 
box · renovovaný čtyřpodlažní dům v klidné část Brna

N/RSB/14248/14

Prodej bytu 5+1, brno-řeČKovice

6 499 999 Kč

mezonetový byt 193,2 m2 v OV · terasa s markýzou, 2× bal-
kon, garáž, sklep · samostatné WC, 2× koupelna · vestavěné 
skříně na míru, plynový kotel · čtyřpodlažní cihlový dům

N/RSB/14251/14

rodinný dům, PodoLí u brna

3 790 000 Kč

řadový, částečně podsklepený dům s garáží · možnost 
rozšíření o půdní vestavbu · vhodný i pro dvougenerační 
bydlení · dobrý technický stav s nutnou modernizací 

N/RSB/13313/14

rodinný dům, brno-Líšeň

9 950 000 Kč

podsklepený dům ve výborném stavu po rekonstrukcích 
· vhodné pro vícegenerační bydlení nebo kombinaci by-
dlení a podnikání · užitná plocha 415 m2, pozemek 735 m2

N/RSB/14309/14

stavební PozemeK, brno-Útěchov

1 950 000 Kč

pozemek vč. projektu a stavebního povolení na stavbu 
samostatně stojícího domu s garáží pro 3 auta · jižní 
orientace, pěkný výhled · celková výměra 481 m2

N/RSB/14159/14

Prodej bytu 3+KK, brno-Komín

3 190 000 Kč

cihlový byt 74,9 m2 v OV · velmi dobrý stav po částečné mo-
dernizaci · šatna, oddělená koupelna a WC, sklep · neprůchozí 
pokoje, balkon s výhledem do zeleně · čtyřpodlažní dům

N/RSB/14218/14

Prodej bytu 3+1, brno-sever

2 150 000 Kč

cihlový byt 65,9 m2 vč. balkonu · původní stav určený 
k modernizaci · šatna, sklep · čtyřpodlažní cihlový dům 
poblíž parku a zastávky MHD · k nastěhování ihned
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Chcete prodat 
svůj byt? 

Zajistíme 
bezstarostný
prodej Vaší 
nemovitosti! 

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 303

Michal Chemišinec  |  makléř – nábor rd a byty, v rS od 2012

bývaLá Lesovna, KoníKov na vysoČině

bývalá lesovna sestávající se ze souboru budov, uzavřeného dvoru a po-
zemků · pozemky tvoří jeden funkční celek a mají výměru 16 824 m2  

· venkovní bazén s filtrací a ohřevem · vhodné i k provozu penzionu  
· na polosamotě v krásné lesnaté lokalitě CHKO Žďárské lesy

N/RSB/14277/14

5 250 000 Kč
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Vy chcete prodat.
My víme komu.

obchod, brno-střed

N/RSB/9852/12

25 Euro/m2/měs. + en. a sl.pronájem obchodního prostoru ve Velkém 
Špalíčku · prostor je v přízemí a má proskle-
né výlohy přímo do galerie · celková výměra 
86 m2 · možnost zajištění garážových míst

KanceLářsKé Prostory, brno-střed

N/RSB/10817/12

3 900 Kč/m2/rok + en. a sl.pronájem kancelářských prostor v novostav-
bě moderního administrativního objektu · 
centrální recepce, parkovací místa · celá 
patra 1 800 m2, jednotky od 20 m2

restaurace, brno-veveří

N/RSB/14334/14

info v RKpronájem kompletně zařízené restaurace v ad-
ministrativní budově · celková výměra 756 m2 
· dva výčepní bary, velká vybavená kuchyně · 
klimatizace, audio systém · volné ihned

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/14005/14

nájemní dům, znojmo

6 500 000 Kč

třípodlažní podsklepený objekt se sedlovou střechou · cel-
kem 8 bytových jednotek · stavební povolení na rekonstrukci 
střechy a přípravu na půdní vestavbu

N/RSB/4925/10

admin. objeKt, brno-jih

6 500 000 Kč

novostavba administrativního objektu v průmyslové zóně 
· užitná plocha cca 243 m2 + půda, pozemek cca 480 m2 
· vysoký standard užitných ploch · vhodné pro sídlo firmy

N/RSB/13240/14

nájemní 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 pro-
story · možnost vybudování 10ti bytů · užitná pl. 555 m2

My víme, jak 
výhodně prodat!

Kontaktujte nás

Filip Sehnal  |  makléř – nábor, v rS od 2013 Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 305 

nebytové Prostory, brno-střed

N/RSB/7605/11

33 350 Kč/m2 + DPHprodej reprezentativních nebytových prostor v 1.NP a 2.NP novostavby po-
lyfunkčního objektu · vhodné pro provoz kanceláří, obchodu, ordinace nebo 
firemní prodejny · celková výměra 593 m2 s možností dělení · parkování přímo 
nad objektem a v podzemních garážich

N/RSB/13424/14

KanceLářsKé Prostory, brno-město

29 000 Kč/měs.+ en. a sl.

pronájem kancelářských prostor v blízkosti BVV · kancelářský 
celek ve 2. NP o výměře 168 m2 · rozděleno na samostatné 
kanceláře · možnost umístění reklamy, veřejné parkoviště

N/RSB/14335/14

KanceLáře, brno-KráLovo PoLe

39 000 Kč/měs.

pronájem kancelářských prostor v udržovaném standardu · 
celé patro ve 4. NP rozdělené na 16 samostatných kanceláří 
· celková výměra 365 m2 · možnost pronájmu parkování

N/RSB/14252/14

KanceLářsKé Prostory, brno-střed

58 000 Kč/měs.

pronájem moderních kancelářských prostor v polyfunkčním 
domě · kanceláře jsou před dokončením a nacházejí se ve 2. NP 
· plocha podlaží cca 300 m2 · možnost pronájmu i po částech

N/RSB/14124/14

KanceLářsKé PLochy, brno-střed

1 200 Kč/m2/rok

pronájem kancelářských ploch v novém obchodně adminis-
trativním centru · volné prostory ve 3. NP · velký open-space 
prostor, tři kanceláře a zasedací místnost · výměra 630 m2

N/RSB/13188/14

KanceLáře, brno-střed

1 650 Kč/m2/rok + en. a sl.

pronájem kanceláře ve 3. NP administrativní budovy po 
rekonstrukci · celková výměra 194 m2 · rozděleno na samo-
statné kanceláře · možnost pronájmu parkování ve dvoře

Neplatíte 
provizi

Velmi 
výhodná
cena

Exkluzivní 
lokalita

REAL SPEKTRUM si Vás jako generální 
partner dovoluje pozvat na 12. ročník 
odborné konference
na téma „Očekávaný vývoj realitního trhu 
a developerských projektů“, která se koná 
dne 3. 12. 2014 v Brně v hotelu Holiday Inn. 

více info na www.konference.org
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Ze široké nabídky
 nemovitostí vybíráme…

Získali jsme  
2. místo
v soutěži malých a středních 
firem podnikajících v Brně 

„TOP MSP 2014“
Do soutěže bylo nominováno 
celkem 284 firem.

www.realspektrum.czREAL SPEKTRUM, a.s., IČ: 253 14 718 · sídlo: Náměstí republiky 8/656, 110 00 Praha · adresa redakce: Lidická 77, 602 00 Brno · Periodicita: 6× ročně, vydáno: 25. 11. 2014, registrace: MK ČR E 21574

N/RSB/12763/14

nájemní dům, brno-střed

info v RKprodej nájemního domu na pěší zóně · 2 
obchodní prostory, 13 bytových jednotek · 
užitná plocha 560 m2, pozemek 212 m2 · bez 
nutnosti investic · výnos 1,2 mil. Kč ročně

N/RSB/13344/14

KomerČní Prostory, brno-maLoměřice

87 000 Kč/měs. + en. a sl.pronájem výrobních, skladových a obchod-
ních ploch v komerčním areálu · vhodné 
pro sídlo firmy, lehkou výrobu nebo zřízení 
autoservisu · celková užitná plocha 2 757 m2

N/RSB/14237/14

sídLo firmy, brno-jih

info v RKprodej rozestavěného objektu na frekventova-
ném místě · kombinace skladu, drobné dílny 
a kancelářského zázemí se showroomem · 
možnost dispozičních změn · pozemek 1 514 m2

N/RSB/13153/14

vinny sKLeP s vinohradem, ČejKovice

9 500 000 Kčprodej vinného sklepa s nadzemními uby-
tovacími kapacitami · vinohrad o výměře 
5,5 ha s 25ti tisíci ks vinných keřů a 30ti ks 
slivoní · výborný stav po rekonstrukci

N/RSB/14330/14

obchodně-sKLadová budova, brno-sever

info v RKprodej obchodně-skladové budovy s celko-
vou užitnou plochou 2 844 m2 · rampa pro 
obsluhu kamionem · po kompletní rekon-
strukci · vlastní trafostanice, nákladní výtah

N/RSB/8815/11

PoLyfunKČní objeKt, PohořeLice

25 990 000 Kčpolyfunkční objekt v centru obce Pohořelice 
· 2 obchodní jednotky, restaurace, pizzerie, 
noční klub, 46 bytů (možnost rozší ření 
o dalších 6 bytů) · užitná plocha 2 522 m2

N/RSB/12926/14

sKLad, brno-jih

166 000 Kč/měs. + en. a sl.pronájem dvoupodlažního skladu s kancelář-
ským a sociálním zázemím · nákladní výtah, 
obsluha kamionem · celková užitná plocha 
1 265 m2 · v blízkosti nájezdu na dálnici D1 a D2

N/RSB/14331/14

obchodně-sKLad.budova, brno-sever

640 Kč/m2/rok

pronájem vícepodlažní obchodně-skladové budovy · po 
kompletní rekonstrukci vč. střechy · vlastní trafostanice, 
nákladní výtah · celková užitná plocha 2 844 m2

N/RSB/11150/12

haLa, brno-KráLovo PoLe

900 Kč/m2/rok + en. a sl.

pronájem skladových/výrobních prostor v hlídaném areálu 
na severu Brna · dobrá dostupnost z městského okruhu 
a rychlostní komunikace na Svitavy · celková výměra 350 m2

N/RSB/14066/14

haLy, hrušovany u brna

8 000 000 Kč

prodej dvou skladovacích/výrobních hal v uzavřeném areá-
lu · celková plocha 1 400 m2 · manipulační a odstavná plo-
cha o výměře 600 m2 · dostupnost pro kamion z D2 a R52

N/RSB/9467/11

sídLo firmy, ostoPovice

8 600 000 Kč

prodej objektu vhodného k zavedení sídla firmy · možnost 
kombinace bydlení a podnikání · po kompletní rekonstrukci, 
vysoký standard · užitná plocha 472 m2, pozemek 834 m2

Investiční 
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N/RSB/13026/14

PRODEJ BYTU 5+KK, BRNO-KOMÍN

7 990 000 Kč

velmi pěkný mezonetový byt 179,5 m2  vč. bal-

konu (OV) · moderní kuchyňská linka, prostorná 

šatna, pracovna, neprůchozí pokoje · 2 koupelny 

po celkové rekonstrukci, vlastní plynový kotel · 

cena vč. kompletního vybavení, 2 parkovací stání

N/RSB/13100/14

RODINNÝ DŮM, BRNO-HOLÁSKY

7 900 000 Kč

nadstandardní řadový rodinný dům · výborný 

stav, vhodný pro náročného klienta · vnitřní ba-

zén, zastřešená terasa, garáž a parkování · neda-

loko přírodní památky Holásecká jezera · krbová 

kamna, kamerový systém · pozemek 615 m2

N/RSB/12905/14

RODINNÝ DŮM, BÍLOVICE NAD SVITAVOU

3 850 000 Kč

samostatně stojící rodinný dům 5+kk se zahra-

dou · prostorný dům je projektován jako nízko-

energetický · možnost dokokončení dle přání 

klienta · pozemek 574 m2 , užitná plocha 115 m2 

· výborná dopravní dostupnost do centra Brna

N/RSB/12968/14

PŘEVOD BYTU 2+KK, BRNO-BYSTRC

2 200 000 Kč
moderní byt 61 m

2  vč. lodžie (DB) · neprůchozí pokoje, 

výborný stav · vlastní plynový kotel, sklep · cihlový dům 

v klidné lokalitě · bezplatný převod do OV v roce 2021 N/RSB/13058/14

PRODEJ BYTU 4+1, BRNO-LÍŠEŇ

2 190 000 Kč
byt 86,8 m2  vč. balkonu (OV) · běžný stav bez modenizace 

- oddělená koupelna a WC, sklepní box · zateplený dům 

s výtahem po revitalizaci · dobrá dostupnost do centra N/RSB/13087/14

REKREAČNÍ CHATA, BRNO-LÍŠEŇ

520 000 Kč
zděná, podsklepená rekreační chata ve výborném stavu 

· vlastní větší pozemek 580 m
2  · krásná lesnatá lokalita 

nad Mariánským údolím · venkovní posezení, udírna, gril
N/RSB/13017/14

RODINNÝ DŮM, STŘELICE U BRNA

2 750 000 Kč
podsklepený dům s velkou zahradou · dobrý technický stav 

· možnost rozšíření o půdní vestavbu · vhodné i pro dvou-

generační bydlení · klidná část obce, výborná dostupnost

Náklad

185 000
kusů

že umíme prodat!
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Náklad185 000kusů

Šárka Kozánková  |  makléřka – pronájmy, v RS od roku 2011

N/RSB/13332/14

RODINNÝ DŮM, ŽDÁNICE

4 950 000 Kč

jedinečná nemovitost v anglickém stylu · ab-

solutní soukromí, větší uzavřený dvůr · výborný

stav po kompletních rekonstrukcích · vč. stylo-

vého originálního vybavení · krásné lesnaté pro-

středí · užitná plocha 182 m2, pozemek 549 m2

N/RSB/13333/14

RODINNÝ DŮM, BRNO-ČERNÁ POLE

8 990 000 Kč

koncový řadový, podsklepený RD · garáž pro 

dvě auta, 2× zimní zahrada · možnost rozší-

ření o půdní vestavbu cca 35 m 2 · dobrý tech. 

stav, vhodné i pro dvougenerační bydlení

· užitná plocha 230 m 2, pozemek 486 m 2

N/RSB/13317/14

RODINNÝ DŮM, BRNO-ŽABOVŘESKY

5 900 000 Kč

řadový, podsklepený RD s předzahrádkou

a zahradou · velmi dobrý stav s možností oka-

mžitého užívání · vč. zpracované projektové 

dokumentace na půdní vestavbu (57 m 2) · 

stávající užitná plocha 146 m 2, pozemek 250 m 2

N/RSB/13331/14

PRODEJ BYTU 1+1, BRNO-KR. POLE

1 649 000 Kč

pěkný byt 34 m 2 v OV · velmi dobrý stav po rekonstrukci 

(zděné jádro, nová kuchyňská linka, renovované parkety) 

· dům po revitalizaci v žádané městské části · volný ihned

N/RSB/13330/14

PRODEJ BYTU 2+KK, BRNO-BYSTRC

3 190 000 Kč

novostavba bytu 70 m2 vč. terasy v OV · krásný výhled na Brněn-

skou přehradu · čtyřpodlažní cihlový dům s výtahem · otopná 

tělesa integrovaná do parapetu, posuvné dveře na terasu

N/RSB/14014/14

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO-SLATINA

1 790 000 Kč

pěkný byt 53 m 2 s balkonem v OV · velmi dobrý stav · 

cihlový dům po rekonstrukci (plastová okna, střecha, 

zateplení) · výborná dostupnost do centra města

N/RSB/14024/14

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO-LESNÁ

2 190 000 Kč

velmi pěkný byt 53,5 m 2 s balkonem v OV · dobrý stav 

s možností okamžitého užívání · cihlový dům s kočárkár-

nou a sušárnou · výborná dostupnost do centra

Chcete, aby Vaši nemovitost
vidělo celé Brno? 


