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Rezidenční nemovitosti k bydlení a rekreaci

Komerční nemovitosti k podnikání a investici
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Byty

Chaty, chalupy

Novostavby

Nájemní domy, administrativní objekty

Sklady, výroba, pozemky

Kanceláře, obchody

V tomto čísle najdete:

Řešte dluhy včas, 
             nečekejte na exekutora

Přišli jste o práci? Zhoršila se vaše finanční situace?  
Nezvládáte své dluhy?

Nemějte obavy z budoucnosti,
   přijďte se s námi poradit 
 a zbavte se dluhů

Více na str. 10

Exekuce

Dluhy



Rodinný dům, Milešovice

1 950 000 Kč

• řadový  RD • dvůr,  zahrada,  terasa • velmi  dobrý  stav  
• po  kompletní  rekonstrukci • výborná  dopravní  dostupnost  do  Brna 
N/RSB/8519/11

Rodinný dům, Ořechov

990 000 Kč

• prostorný  řadový  RD  se  zahradou • k  rekonstrukci  nebo  
demolici • možnost využít i jako STP o výměře 711 m² • v dosahu IDS 
N/RSB/9141/11

Rodinný dům, Ochoz u Brna

2 590 000 Kč

• rodinný  dům  se  zahradou  a  dvorem • sklep,  dílna,  veranda  
• k rekonstrukci • v lesnaté lokalitě SV směrem od Brna
N/RSB/8336/11
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RODINNÉ DOMY

Rodinný dům Lipovec u Blanska

990 000 Kč

• samostatně  stojící  RD • zahrada,  terasa • hospodářská  stav-
ba • dobrý tech. stav • k trvalému bydlení nebo celoroční rekreaci
N/RSB/7758/11

Rodinný dům, Brno - Bosonohy

2 790 000 Kč

• podsklepený rodinný dům • dvůr, zahrada, veranda • dobrý tech-
nický stav • boční ulice • výborná dostupnost • v dosahu MHD
N/RSB/8791/11

Rodinný dům, Útěchov u Moravské Třebové

2 400 000 Kč

• samostatně stojící RD • velká venkovní terasa • rozlehlý pozemek, 
vlastní rybník • v dobrém stavu po kompletní rekonstrukci
N/RSB/9401/11

Rodinný dům, Moravské Knínice

2 990 000 Kč

• samostatně  stojící  RD  4+1 •   kompletně  podsklepený • dobrý 
tech. stav • možnost dvougeneračního bydlení • na okraji obce
N/RSB/8798/11

Rodinný dům, Řečkovice

10 500 000 Kč

• nadstandardní  rodinný  dům • výborný  technický 
stav • sklep, garáž • venkovní terasa, zahrada • klidná, 
vyhledávaná část • dobrá dostupnost do centra
N/RSB/8882/11

Rodinná vila, Tišnov

info v RK

• samostatně  stojící  luxusní  vila • garáž  pro  2  auta 
• dobrý  technický  stav • po  kompletní  rekonstrukci  
• možnost okamžitého užívání
N/RSB/8848/11

NOVIN
KA

Rodinný dům, Ledce u Židlochovic

2 990 000 Kč

• rohový  podsklepený  RD  4+1 • sam.  stojící  garáž,  větší  zahra-
da • dobrý technický stav po rekonstrukcích • výborná dostupnost
N/RSB/9249/11

Rodinný dům, Jimramov

1 850 00 Kč

• řadový  RD • dvůr,  stodola,  gařáž • vjezd  na  pozemek  
• 1.NP pronajato se stálým výnosem • možnost půdní vestavby
N/RSB/7299/11
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Rodinný dům, Šlapanice

3 490 000 Kč

• prostorný  řadový  RD • možnost  dvougeneračního  bydlení  
• částečně podsklepený, dvůr, zahrada, garáž • v klidné lokalitě
N/RSB/9094/11

Rodinný dům, Měnín

3 690 000 Kč

• řadový podsklepený RD • dva byty o velikosti 3+1 • hospodářské 
stavení, garáž • dobrý technický stav • vícegenerační bydlení
N/RSB/6607/10

Rodinný dům, Březina

3 950 000 Kč

• nízkoenergetický  prostorný  RD • po  rekonstrukci  • větší  zahrada, 
garáž • výborná dostupnost do Brna • kolaudace 2008
N/RSB/8788/11

Rodinný dům, Rosice

7 200 000 Kč

• nadstandardní  RD  s  možností  rozšíření  na  dvougenerační 
bydlení • garáž pro 2 auta • venkovní bazén • pozemek 1 370 m²
N/RSB/8638/11

Stavební pozemek, Olešnice

890 000 Kč

• STP (2 000 m²) v krásném lesnatém prostředí • v nové zástavbě, 
vhodný ke stavbě samostatně stojícího RD • výborná dostupnost 
N/RSB/9331/11

Rodinný dům, Juliánov

3 800 000 Kč

• prostorný  řadový RD  s  předzahrádkou • zahrada • v  klidné  
lokalitě • v dobrém technickém stavu s nutností modernizací
N/RSB/9393/11

Stavební pozemek, Borkovany

300 000 Kč

• STP  (1  188  m²)  vč.  projektové  dokumentace  a  platného  
stavebního povolení na řadový RD • na kraji obce • v dosahu IDS
N/RSB/9329/11

Rodinná vila, Česká

9 490 000 Kč

• rodinná  vila  na  hranici  lesa • tři  garáže,  kotelna,  sklep,  větší  
pozemek • zachované stylové prvky • v dobrém technickém stavu
N/RSB/8741/11

STP, Doubravice nad Svitavou

1 260 900 Kč

• STP  (1  401  m²)  •  vhodný  ke  stavbě  samostatně  stojícího  RD  
• okrajová část obce • výborná dostupnost do Brna • v dosahu ČD
N/RSB/7699/11

Rodinný dům, Černá Pole

9 950 000 Kč

• samostatně  stojící  RD • výborný  technický  stav • vhodné  jako  
sídlo firmy nebo ke kombinaci bydlení s podnikáním
N/RSB/9456/11

STP, Všechovice u Tišnova

1 290 000 Kč

• STP  (1  044 m²) • na  výstavbu  samostatně  stojícího  RD • klidná 
část obce poblíž lesa • 20 min. jízdy z hranice Brna
N/RSB/8758/11

Rodinný dům, Hostěnice

3 590 000 Kč

• samostatně stojící novostavba RD 5+kk se zahradou • nutné dílčí 
dokončení interiéru • výborná dopravní dostupnost do Brna
N/RSB/9607/12

STP, Brno - Přízřenice

1 750 000 Kč

• pozemek  (669  m²) • vhodný  ke  stavbě  RD • včetně  projektové  
dokumentace a platného stavebního povolení na rodinný dům 4+kk 
N/RSB/9107/11

Stavební pozemek, Brno - Řečkovice

5 490 000 Kč

• pozemek vhodný ke stavbě jednoho nebo dvou rodinných domů 
• celková výměra 1 153 m² • vyhledávaná lokalita v dosahu MHD
N/RSB/9641/12

NOVIN
KA

Rodinný dům, Radiměř

3 190 000 Kč

• samostatně  stojící  venkovská  usedlost  s  větším  pozemkem 
v krásné  lokalitě • výborný  technický stav • kompletní  rekonstrukce 
N/RSB/6140/10
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A navíc - pokud nám zadáte do prodeje rodinný dům 
do 24.2. garantujeme Vám uveřejnění v dalším 
čísle našeho realitního magazínu
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ChAtY, ChAlupY

Stylová chalupa, Svojanov

1 350 000 Kč

• novostavba  chalupy  s  původním  duchu • prostorné  místnos-
ti • kachlová kamna, dřevěné podlahy • parkování na pozemku
N/RSB/7881/11

Rekreační chata, Brněnská přehrada

450 000 Kč

• zděná  rekreační  chata  v  k.ú.  Bystrc • dobrý  technický  stav 
• obytná veranda • k okamžitému užívání • v lesnaté lokalitě
N/RSB/8064/11

získali jste dědictvím rodinný dům a nevíte co s ním?
Chcete snížit své měsíční náklady na bydlení a přemýšlíte o stěhování do bytu?
Nebo byste naopak rádi vyměnili svůj rodinný dům za větší?

Kontakt: Petr Broža, tel: 724 110 161, e-mail: petr.broza@realspektrum.cz

Vlastníte rodinný dům v některé 
    z městských částí Brna?

Jsme připraveni pro Vás najít
        nejvhodnější řešení

Rodinný dům, Dobřínsko

640 000 Kč

• dům se dvorem, stodolou a větším pozemkem • možnost půdní 
vestavby • k trvalému bydlení nebo k celoroční rekreaci
N/RSB/8729/11
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BYtY

Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz

Převod bytu 2+kk, Brno Slatina

573 000 Kč + nájem 12 373 Kč/měs. (20 let)

• novostavba bytu 58,4 m² (družstevní) • možnost výběru vnitř-
ního vybavení a dokoupení parkovacího stání • 15 min z centra
N/RSB/9335/11

Převod bytu 1+kk, Brno - Černovice

1 250 000 Kč

• byt 30,3 m² (družstevní) • prostorný balkon, sklep • čtyřpodlažní 
cihlový dům nedaleko zastávky MHD •  výhled do zeleně
N/RSB/8835/11

Prodej bytu 1+1, Brno - Židenice

1 329 000 Kč

• cihlový byt 38,1 m² (OV) • pracovna, samostatná koupelna a WC, 
sklep • dobrý technický stav • dům poblíž zastávky MHD
N/RSB/8630/11

Prodej bytu 1+kk, Brno - Zábrdovice

1 395 000 Kč

• byt  33  m²  (OV) • sklepní  box • ve  výborném  stavu  (kolaudace 
2009), výhled do boční ulice • 3 minuty z centra • ihned volný 
N/RSB/9380/11

Převod bytu 1+1, Brno - Žabovřesky

1 399 000 Kč

• byt  37,8  m²  (družstevní) • převod  do  OV  možný  4-6/2012  
• parkování u domu • 10 minut jízdy z centra • ihned volný
N/RSB/9265/11

Prodej bytu 1+kk, Brno - Černá Pole

1 420 000 Kč

• cihlový  byt  36,6  m²  (OV) • sklep,  balkon • zastávka  MHD  před  
domem • výborná dostupnost centra • volný dohodou • volný ihned 
N/RSB/9054/11

Prodej bytu 1+kk, Brno - Bystrc

1 356 000 Kč

• nový byt 36,7 m² v OV • prostorný balkon, sklepní box • možnost 
výběru vnitřního vybavení • k nastěhování léto 2012
N/RSB/9644/12

Prodej bytu 1+1, Staré Brno

1 849 000 Kč

• cihlový  byt  54,2 m²  (OV) • vlastní  plynové  topení,  komora, 
sklep • čtyřpodlažní secesní dům • v blízkosti BVV
N/RSB/9232/11

Prodej bytu 5+kk, Brno - Veveří

4 500 000 Kč

• prostorný byt 163,6 m² (OV) • cihlový dům • neprůchozí 
pokoje, šatna • oddělená koupelna a 2x WC •  ve výborném 
stavu po rekonstrukci, u parku Lužánky
N/RSB/9307/11

Prodej bytu 5+kk, Kuřim

3 690 000 Kč

• atypický byt 152,6 m² v OV • terasa, 2x šatna, neprůcho-
zí pokoje •  vlastní plynový kotel, klimatizace •  po rekon-
strukci z roku 2009 •  čtyřpodlažní cihlový dům 
N/RSB/9670/12

NOVIN
KA

NEplAtÍtE 

pROVIzI

Prodej bytu 1+1, Brno - Bystrc

1 370 000 Kč

• byt 34,8 m² v OV • balkon, sklepní box • zateplený dům s výta-
hem • plastová okna, žaluzie • k nastěhování květen 2012
N/RSB/9640/12

NOVIN
KA

SlEVA

SlEVA
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Prodej bytu 2+kk, Brno - Trnitá 

1 595 000 Kč

• byt  35,2  m²  (OV) • spací  galerie • po  rekonstrukci • výhled  
do ulice, 3 minuty z centra • parkování u domu • ihned volný
N/RSB/9186/11

Prodej bytu 2+kk, Brno - Bystrc

1 846 000 Kč

• novostavba bytu 45,7 m² v OV • balkon, sklep, možnost dokou-
pení  garážového  stání • termín  dokončení  výstavby  10/2012 
N/RSB/9687/12

Prodej bytu 2+1, Brno - Židenice

2 090 000 Kč

• cihlový  byt  61,0  m²  +  terasa  (OV) • vlastní  plynové  topení  
• parkování u domu • velmi dobrý technický stav • 10 min. do centra 
N/RSB/8709/11

Prodej bytu 2+kk, Brno - Královo Pole

2 729 572 Kč

• cihlový  byt  56,81  m²  v  OV  • sklep,  prostorná  terasa  (24,56  m²)  
• dům s výtahem poblíž zastávky MHD • nastěhování podzim 2012 
N/RSB/9367/11

Prodej bytu 2+1, Brno - Chrlice

1 695 000 Kč

• byt 58,3 m² (OV) • balkon, sklep, šatna • ve výborném stavu bez 
nutnosti dalších investic, 10 min. z centra • parkování u domu
N/RSB/9206/11

Prodej bytu 2+kk, Brno - Královo Pole

1 899 000 Kč

• byt  47,5  m²  (OV) • balkon,  sklep,  parkety • u  zastávky  MHD,  
možnost parkování u domu • vlastní plynové topení
N/RSB/9215/11

Prodej bytu 2+1, Hrušovany u Brna

1 150 000 Kč

• zděný  byt  44,4 m²  (OV) • v  dobrém  technickém  stavu •  výhled  
na rybník • 15 minut jízdy z hranice Brna • parkování u domu
N/RSB/9308/11

Prodej bytu 2+1, Staré Brno

2 580 000 Kč

• cihlový  byt  56,5  m²  (OV) • vlastní  plynové  topení • možnost  
parkování u domu • výborný technický stav • výhled na Petrov  
N/RSB/8854/11

Prodej bytu 2+kk, Brno - Veveří

2 495 000 Kč

• moderní  byt  54,9  m²  (OV) • prostorný  balkon,  zděný  sklep  
• výborný technický stav • orientace na JV • nastěhování dohodou
N/RSB/8736/11

Prodej bytu 2+1, Brno Královo Pole

1 695 000 Kč

• byt  49,9  m²  (OV) • neprůchozí  pokoje,  balkon,  sklep  
• volný dohodou • 7 minut jízdy z centra • vyhledávaná lokalita
N/RSB/9528/11

Převod bytu 2+kk, Brno - Medlánky

1 995 000 Kč

• prostornější  byt  55,7  m²  (družstevní) • výborný  stav,  balkon 
• zděný dům s výtahem • u zastávky MHD, parkoviště
N/RSB/8636/11

Prodej bytu 2+1, Hrušovany u Brna

1 190 000 Kč

• zděný byt  55,8 m² (OV) • vestavěné skříně, sklep • dobrý technický 
stav • možnost parkování u domu • v dosahu ČD
N/RSB/9208/11

Prodej bytu 2+1, Adamov

795 000 Kč

• byt  2+1  v  OV • k  rekonstrukci • samostatná  koupelna  a  WC, 
sklep • cihlový dům s výtahem • volný ihned • v dosahu ČD
RSB/7346/11

Prodej bytu 2+1, Chudčice 

1 695 000 Kč

• mezonetový  byt  105,8  m²  (OV) • krb,  sklepy,  galerie,  balkon,  
zahrádka, kryté parkovací stání • dobrá dostupnost do Brna
N/RSB/9112/11

NEplAtÍtE 

pROVIzI

NEplAtÍtE 

pROVIzI

Prodej bytu 2+kk, Adamov

1 498 000 Kč

• cihlový byt 58,5 m² v OV • po kompletní rekonstrukci • čtyřpod-
lažní bytový dům • nová kuch. linka • možnost venkovního PS
N/RSB/3876/10

NEplAtÍtE 

pROVIzI
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Prodej bytu 2+1, Brno - Ponava

2 750 000 Kč

• cihlový byt (78,3 m²) v OV • vyhledávaná lokalita • zasklená lodžie, 
komora, sklep • dobrý tech. stav • dům s výtahem, u zastávky MHD 
N/RSB/9189/11

Prodej bytu 3+kk, Brno - Bosonohy

1 990 000 Kč

• cihlový  byt  56,8  m²  (OV) • tři  sklepy,  zahrada  342  m² • poblíž  
zastávky MHD • ve velmi dobrém stavu • volný dohodou
N/RSB/9299/11

Prodej bytu 3+1, Brno - Veveří

2 995 000 Kč

• mezonetový  byt  102,0  m²  (OV) • k  celkové  rekonstrukci  
• neprůchozí pokoje, šatna, dvě haly, prostorný sklep • volný ihned
N/RSB/7951/11

Prodej bytu 3+kk, Židlochovice

1 860 000 Kč

• podkrovní  byt  91,2  m²  v  OV • 2x  šatna,  oddělená  koupelna  
a WC • neprůchozí pokoje, vlastní parkovací stání • volný ihned
N/RSB/9542/11

Prodej bytu 4+1, Brno - Veveří

7 950 000 Kč

• atypický  byt  182 m²  +  terasa  (OV) • vnitřní  krb,  garáž,  terasa  
• 2x koupelna, vlastní plynový kotel • klimatizace
N/RSB/7419/11

Prodej bytu 3+kk, Brno - Nový Lískovec

3 590 000 Kč

• byt 82,1 m² (OV) • terasa s výhledem na okolí • sklep, velmi dobrý 
technický stav • možnost parkování • poblíž zastávky MHD 
N/RSB/8335/11

Prodej bytu 4+kk, Brno - Bystrc

3 695 000 Kč

• byt ve výborném stavu 100,2 m² (OV) • dva balkony, neprůchozí 
pokoje • parkování před domem • nedaleko Brněnské přehrady 
N/RSB/9282/11

Prodej bytu 3+1, Brno - Kohoutovice

2 149 000 Kč

• byt  74,3  m²  (OV) • zateplený  dům  s  výtahem •  balkon,  sklep  
• parkovaní u domu • volný dohodou • nutná rekonstrukce
N/RSB/9083/11

Prodej bytu 5+1, Brno - Masarykova čtvrť

5 390 000 Kč

• cihlový byt 151,6 m² (OV) • 2x koupelna a WC, spíž, balkon, zděný 
sklep • možnost úpravy na dva byt 2+1 • parkování v okolí
N/RSB/8581/11

Prodej bytu 3+kk, Brno - Medlánky

3 787 000 Kč

• pěkný  nový  byt  91,1  m²  OV • terasa,  šatna,  sklep • zděný 
dům • možnost dokoupení garážového stání • ihned volný
N/RSB/8723/11

Prodej bytu 4+kk, Brno - Medlánky

3 690 000 Kč

• mezonetový  byt  115,6 m²  (OV) • terasa,  balkon,  sklep • vl.  plynový 
kotel • kolaudace  v  roce  2004 • možnost  dokoupení  garáže 
N/RSB/7210/11

Prodej bytu 3+1, Brno - Kohoutovice

2 299 000 Kč

• byt  74,3  m²  (OV) • balkon  s  výhledem  na  okolí,  sklep • velmi  
dobrý stav po úpravách • parkování u domu
N/RSB/9082/11

NOVIN
KA

SNÍŽENÁ

CENA

Prodej bytu 4+1, Brno - Staré Brno

3 090 000 Kč

• byt 91,4 m² v OV • komora, lodžie, sklep • oddělená koupelna a 
WC • cihlový dům s výtahem u zastávky MHD • volný dohodou
N/RSB/9564/11

Prodej bytu 3+1, Brno - Trnitá

2 150 000 Kč

• cihlový byt 77,8 m² v OV • komora, balkon, sklep • vlastní plynové 
topení • oddělená koupelna a WC • volný ihned
N/RSB/9551/11

Převod bytu 3+1, Brno - Žabovřesky

2 490 000 Kč

• družstevní byt 71,3 m² • nová plastová okna, oddělená koupelna 
a WC • sklepní box • čtyřpodlažní cihlový dům • volný dohodou
N/RSB/9550/11

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA

NOVIN
KA
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Novostavby

hledáte vhodného 
realitního agenta pro prodej
Vašeho rezidenčního projektu? 
My Vám můžeme nabídnout víc než ostatní RK! 
Zhodnoťte sami naše zkušenosti získané prodejem 
bezmála 1 600 nemovitostí ve více než 50-ti projektech bydlení.
Kontakt: David Krejčiřík, tel: 724 405 303
e-mail: david.krejcirik@realspektrum.cz

Bytový dům Mozartka

Stp a rodinné domy

Bytový dům „Merkur“

Rodinné domy Měnín

• nové byty 1+kk - 3+kk v centru města 
• šestipodlažní cihlový dům s výtahem 

•  ihned k nastěhování 

• stavební pozemky na samostatně stojící domy  
• rodinné domy k vnitřnímu dokončení •  domy s možností 
výběru vnitřního vybavení • 10 minut jízdy z hranice Brna

• prodej bytů 2+kk - 4+kk • sklepy, balkony, 
terasy • dům jen s 15-ti byty • 10 minut 
jízdy z centra • dokončení podzim 2012

• RD 4+kk s parkovacím stáním před 
domem • nová technologie z ekobetonu 
CANABA • k nastěhování zima, jaro 2012

Cena od 989 869 Kč

Cena od 1 236 100 Kč

Cena od 1 690 725 Kč www.mozartka.cz www.bytymerkur.cz

Brno - střed
N/RSB/9522/11

tvarožná
N/RSB/9500/11

Brno - Kr. pole N/RSB/9255/11

Vinohrádky N/RSB/5355/10

neplatíte provizi

Cena od 2 360 176 Kčwww.rdmenin.cz
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pak máte nejvyšší čas navštívit nás! proč?
protože čas pracuje proti vám. Po příchodu exekutora už sami nic nevyřešíte, pak je již pozdě na záchranu  
vašeho bydlení, či alespoň části vašeho majetku. Exekutor draží sám, v nedobrovolné dražbě, 
kde dosažená cena bývá hluboko pod hodnotou (cca na dvou třetinách tržní ceny)

Nabízíme vám 3 varianty pomoci podle míry zadlužení a naléhavosti řešení:
 Prodáme optimálně vaše stávající bydlení, opatříme vám adekvátní bydlení, nové (levnější), takže ještě vyděláte 
 a ušetříte peníze do budoucna.

 
 Nabídneme vaši nemovitost na trhu za cenu odpovídající rychlému prodeji. 
 
 
 Vykoupíme vaši nemovitost za cenu odpovídající okamžitému prodeji a inkasu kupní ceny 
 (po schválení investičním výborem).

V případě, že nezvláte zadlužení, obaváte se ztráty zaměstnání nebo dlouhodobého rozporu mezi příjmy 
a výdaji, je možno:

•  prodat větší byt nebo RD za nejvyšší reálnou tržní cenu bez časového tlaku a tlaku věřitelů
•  koupit skromnější, ale kvalitní bydlení jinde
•  vydělat na rozdílu cen
•  oddlužit se a nové dluhy již v rámci levnějšího bydlení nenabírat
•  alternativou neudržitelnosti vlastnického bydlení je nájem

přijďte se nezávazně poradit ihned, když zjistíte že máte problémy se zvládáním dluhů. Naši profesionálové zanalyzují vaši 
situaci, navrhnou řešení, odhadnou reálnou prodejní cenu vašeho stávajícího bytu nebo domu, nabídnou adekvátní jiné (lev-
nější) bydlení, eventuelně  nabídnou výkup vaší nemovitosti za cenu, odpovídající okamžitému prodeji a výplatě kupní ceny (po 
schválení investičním výborem), vše zorganizují v návaznosti prodeje a nákupu (pronájmu), takže „neskončíte pod mostem“, 
zbavíte se dluhů, starostí a ještě vyděláte (ušetříte) a můžete znovu začít nový život, případně v klidu užívat důchodu.

Nečekejte, že se vše nějak vyřeší, čas pracuje proti dlužníkovi (proti vám), dluhy narůstají, přibývají úroky, sankce, penále, 
soudní poplatky… nenechejte situaci dojít tak daleko, nevytloukejte klín klínem, staré dluhy nesplácejte novými, nevěřte na 
takzvanou „restrukturalizaci“ dluhů, dluhy se musí platit, ne restrukturalizovat!
Když přijde exekutor, může být již na vše pozdě!!!
Včasný prodej, třeba i dobrovolnou dražbou při správně zvoleném nejnižším podání (vyvolávací ceně), vynese vždy podstatně 
více, než nedobrovolná dražba v rámci exekuce!
 

Správné a hlavně včasné rozhodnutí vám přeje
Vaše REAl SpEKtRuM

hrozí vám exekuce?
Prodejte své bydlení, kupte nové a ještě vydělejte

1

2

3

přišli jste o práci? 
Bojíte se, že přijdete 
                  o své bydlení?

Máte strach z budoucnosti?
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Nemovitosti k podnikání

pRODÁNO

pRODÁNO

pRODÁNO

pRODÁNO

165 m
² o

bch
od v IB

C

pRONAJA
tO

2 800 m
²

pRONAJA
tO

1 300 m
²

Komerční oddělení REAl SpEKtRuM 
      hledá pro své klienty

prodejce nových automobilů hledá obchodní prostor 200 - 500 m², lokalita Brno - sever
marketingová společnost hledá obchodní jednotku 400 m², Brno - město, frekventovaná místa
pro silnou finanční skupinu hledáme obchodní prostor 60-80 m² v centru města
prodejce kancelářského nábytku a zařízení hledá obchodní prostor 300 m², Brno - město
skladové prostory (1 000 - 2 000 m²) s lehkou výrobou pro recyklaci plastů, lokalita Brno a nejbližší okolí
skladové prostory 300 m² pro uskladnění náhradních dílů pro stavební stroje, Brno - jih, Modřice
klient hledá prostor pro skladování cukrovinek s chlazením do 100 m², přístup pro kamion, lokalita Brno - sever
prostory pro autoservis 200 - 300 m², výška stropu 4-5 m, okolí středu Brna, nejlépe Husovice, spěchá
hledáme menší sídlo firmy s minimálně s 170 m² kanceláře, 190 m² skladu, 200 m² volné plochy, Brno - město, dosah MHD
komerční objekt k dřevovýrobě, temper. výroba 2 000 m², venkovní zp. plocha 2 000 m², soc. zázemí pro 30 zaměstnanců, kamion, celý JM kraj
klient hledá sklad biomateriálů 1 500 - 2 000 m² s příjezdem pro kamion, lokalita celá Morava
výrobní prostory (1 000 m²) pro lakování motocyklů a jejich kompletace, výška stropu 4,5 m, parkování pro 2 kamiony, Brno a okolí do 20 km
hledáme prostory 200 - 300 m² pro skladování nápojových automatů, lokalita Brno - sever
klient hledá prostory 300 m² pro skladování chovatelských potřeb s kanceláří 100 m², výška stropu 5-6 m, příjezd kamionu, pouze Brno

investor hledá kdekoliv v Brně objekt vhodný k přestavbě nebo rekonstrukci na bytový dům
významný advokát hledá nájemní dům v lokalitě Černá Pole, Veveří, Ponava, Královo Pole a Brno - střed
brněnská investiční skupina hledá objekt do 50 mil. Kč se zajímavým výnosem
stálý klient hledá nájemní dům v lokalitě Staré Brno, hotovostní platba
pro klienta hledáme sídlo firmy v Králově Poli, kanceláře + parkování
developerská společnost koupí bytový/administrativní projekt v přípravě nebo ve výstavbě, lokalita Brno - město
klient ze severní Moravy hledá nemovitost k investici s výnosem 4-5%, do 10 mil. Kč
hobby market koupí pozemek cca 3 000 m² v severní části Brna, jen frekventované místo
klient hledá pozemek 2 000 - 3 000 m² nebo objekt vhodný k rekonstrukci na ubytovnu, Brno - jih, frekventovaná ulice
obchodní řetězec hledá ke koupi pozemek 4 000 m², lokalita Brno - město, pouze frekventovaná místa
pozemek (do 4 000 m²) nebo stávající objekt (budova do 800 m²) s možností vystavění sídla firmy, Brno - Komárov, Modřice
hledáme pozemek 5 000 m² pro výstavbu sídla firmy, dostupnost na dálnici, Brno - město
stavební pozemek (500 - 1 000 m²) pro lehkou výrobu, okolí Tišnova
hledáme sídlo firmy (administrativa) 500 m², výrobní hala 500 m² pro lehkou výrobu, Brno - sever, Slatina a okolí
menší sídlo firmy - minimálně 170 m² kanceláře, 190 m² sklad, 200 m² volné plochy, Brno - město, dosah MHD
komerční objekt k dřevovýrobě, temper. výroba 2 000 m², venkovní zp. plocha 2 000 m², soc. zázemí pro 30 zaměstnanců, kamion, celý JM kraj
výrobní prostory (1 000 m²) pro lakování motocyklů a jejich kompletace, výška stropu 4,5 m, parkování pro 2 kamiony, Brno a okolí do 20 km

pRODÁME
 I VAŠI 

NEMOVItOSt

V NAŠÍ 
DATABÁZI 

MÁME  3500 
POPTÁVAJÍCÍCH 

KlIENtŮ

Vybíráme z evidovaných poptávek ke koupi:

Vybíráme z evidovaných poptávek k pronájmu:



Prodej kancelářské jednotky, Brno

2 999 000 Kč

• vlastní  vstup  s  reprezentativní  chodbou • parkování  ve  dvorní  
části • sociální zázemí, komora • celková výměra 161 m²
N/RSB/9508/11

Nebytová jednotka, Brno - Veveří

1 990 000 Kč + DPH

• prodej nebytové jednotky vhodné pro obchod, kavárnu • celková 
výměra 114  m² • vstup z ulice Lidická • 2x sociální zázemí
N/RSB/9575/11

12 Volejte zdarma 800 800 099

NÁJEMNÍ DOMY, ADMINIStRAtIVNÍ OBJEKtY

Nájemní dům, Brno - Černovice

11 200 000 Kč

• prodej  nájemního  domu • 7  bytů,  žádný  regulovaný 
nájemník,  UP    633  m² • garáž,  parkování  před  objektem 
• velká půda vhodná k vestavbě dalších bytů • nová střecha
N/RSB/4386/10

Prodej nájemního objektu v Brně

10 500 000 Kč

• obchodně-administrativní  areál  v  dobrém  standardu • zadní 
trakt se sklady a objekty služeb • napojení na hlavní městské 
tahy • dlouhodobě pronajatý
N/RSB/9311/11

Prodej sídla firmy v Brně Husovicích

5 500 000 Kč

• dům po kompletní rekonstrukci • obchodní, kancelářská a skladová 
nebo výrobní část • užitná plocha 300 m² • parkování před objektem
N/RSB/9505/11

Rodinný dům, Česká u Brna

11 500 000 Kč

• samostatně  stojící  podsklepený  RD  6+kk  s  dvougaráží  
• zahrada, bazén, krb a altán, zimní zahrada, whirpool
N/RSB/9210/11

Prodej novostavby obchodu v Brně

14 200 000 Kč

• prostor je určen pro provoz obchodu nebo prodejny kombinované 
s kanceláří • možnost úpravy na restauraci • užitná plocha 560 m²
N/RSB/9389/11

Polyfunkční objekt, Brno - Komín

3 490 000 Kč

• prodej  nemovitosti  s  projektem  na  přestavbu • 1.NP  nebytová  
jednotka • 2.NP 2 apartmánové jednotky • vydáno územní rozhodnutí 
N/RSB/9394/11

Prodej kancelářské jednotky v Brně

12 000 000 Kč

• novostavba nebytového prostoru • možnost rozdělení na 153 m² 
a 111 m², parkování pro 6 aut • lokalita v dosahu BVV
N/RSB/7605/11

Prodej motorestu u Třebíče

3 600 000 Kč

• motorest s penzionem ve velmi dobrém stavu • 2 jídelny, klubov-
na, výčep s barem • 6 pokojů, apartmá 3+ kk • zásobovací rampy
N/RSB/9442/11

Admin. budova, Brno - Královo Pole

19 990 000 Kč

•  prodej  volné  administrativní  budovy  na  Palackého  třídě 
•  objekt ve tvaru „L“ tvoří dvě části • po rekonstrukci
N/RSB/9191/11

NEplAtÍtE 

pROVIzI

K nemovitosti
Ferrari F550

ZDARMA
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Pronájem kanceláří a prodejny, Brno - Jih

2 000 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem komerčního areálu • užitná plocha (1 200 m²) • kance-
láře se zázemím (800 m²) • prodejna (385 m²) • parkoviště 70 míst
N/RSB/9297/11

Komerční prostory, Brno - Modřice

1 500 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem prostor v novém administrativním komplexu • celá pa-
tra 1 276 m² • možnost pronájmu po sam. jednotkách cca 200 m²
N/RSB/7917/11

Pronájem kancelářských prostor v Brně

2 500 Kč/m²/rok + energie a služby

• nadstandardně  zařízené  prostory  v  IBC • 8  kanceláří,  recepce,  
2x kuchyňka, vlastní sociální zázemí • užitná plocha 390 m²
N/RSB/8770/11

Pronájem kanceláří v Brně u BVV

2 100 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem kancelářských ploch již od 40 m² • možnost okamžité-
ho užívání • parkoviště • celková výměra 200 m²
N/RSB/9137/11

Brno Business Park

11 Euro/m²/měsíc + energie a služby

• pronájem moderních  kancelářských  prostor • standard  nejvyšší  
kategorie • obousměrný sjezd na dálnici D1 • 10 min do centra
N/RSB/709/09

Pronájem kanceláří v blízkosti centra

2 500 Kč/m²/rok + energie a služby

• vlastní  recepce,  dvůr  s  parkováním • společenské  prostory  
se saunou, kulečníkem, posilovnou • celková výměra 270 m²
N/RSB/9491/11

Administrativní budova, Brno - Jih

2 200 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem  admin.  budovy • 1.NP  obchodní  prostor  (74  m²)  + 
sklad • 2-3. NP kanceláře (440 m²) • možnost pronájmu po částech 
N/RSB/8892/11

Kancelářské prostory, Brno - Královo Pole

11 Euro/m²/měsíc + energie a služby

• pronájem kancelářských a obchodních ploch • celková výměra  
2 800 m² • pronájem od 200 m² • standard nejvyšší kategorie
RSB/6427/10

Obchodní plochy, Brno - sever

2 650 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem  obchodních/kancl.  ploch  v  admin.  centru • celková  vý-
měra  560  m² • možnost  dělení  a  přizpůsobení  dle  potřeb  klienta 
N/RSB/9349/11

Admin. objekt, Brno - Královo Pole

2 700 Kč/m²/rok

• pronájem admin. objektu • celková výměra nabízených kancelář-
ských ploch 935 m² • možnost pronájmu po patrech od 120 m²
N/RSB/746/09

Kancelářské plochy, Brno - Bohunice

3 500 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem kancelářských a obchodních ploch • standard nejvyšší 
kategorie • výměra 4 000 m² • pronájem od 200 m² • parkování
N/RSB/3927/10

Obchodní prostor, Brno - Černá Pole

18 000 Kč/měs. + energie a služby

• pronájem obchodní jednotky s velkou výlohou • celková výměra 
110 m² • 2x vstup (zásobování, klienti) • vlastní sociální zázemí
N/RSB/9390/11

Pronájem kanceláří, Brno - Jih

2 800 Kč/m²/rok + energie a služby

• k dispozici 800 m² administrativních ploch • vše ve vysokém stan-
dartu • parkování u budovy • velmi dobrá dostupnost na D1, MHD
N/RSB/4789/10

Kancelářské prostory, Brno - Štýřice

3 750 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem kanceláří v nově budovaném admin. centru • st. vysoké 
kategorie „A“ • klimatizováno, parkování • výměry od 100 m²
N/RSB/8078/11

Prodej nákupního střediska, Rousínov

info v RK

• prodej plně obsazeného nákupního  střediska • zadní  rampa pro  zá-
sobování • parkování pro zákazníky • užitná komerční plocha 3 000 m² 
N/RSB/852/09

NEplAtÍtE 

pROVIzI

NEplAtÍtE 

pROVIzI

VýNOS 5,4 %
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Penzion, Počátky u Pelhřimova

3 600 000 Kč

• prodej domu s restaurací a ubytováním • užitná plocha 550 m² 
• proslaveno natáčením filmu Postřižiny • nutná rekonstrukce
N/RSB/9106/11

Sklad/výrobní objekt, Brno - Líšeň

10 000 000 Kč

• prodej  skladově  výrobní  haly • užitná  plocha  1  740 m²,  plocha 
pozemku 2 036 m² • v blízkosti dálničního spojení
N/RSB/8164/11

Výrobní areál, Rousínov

26 000 000 Kč

• prodej víceúčelového samostatného areálu s halou cca 4 000 m² 
• průmyslová zóna u dálnice D1 • dostupnost kamionové dopravy
N/RSB/3186/09

Skladový areál, Brno - střed

8 900 000 Kč

• prodej  stavebního  pozemku  se  skladovým  areálem • dvě  nezate-
plené ocelové haly (280 m² a 550 m²) • výměra pozemku 1 960 m² 
N/RSB/8566/11

Hala, Rousínov

12 500 000 Kč

• prodej  haly v průmyslovém areálu • užitná plocha 3 100 m², po-
zemek 10 000 m² • dostupnost kamionové dopravy • v dosahu D1
N/RSB/8089/11

Výrobní hala, Kuřim

29 000 000 Kč

• prodej výrobní haly s obslužnou výškou 10 m • 6x jeřáb, užitná 
plocha haly 6 900 m², adm. a zázemí 3 300 m², pozemek 14 200 m² 
N/RSB/9404/11

Výrobní hala, Telnice

9 900 000 Kč

• prodej samostatného areálu • hala 500 m², admin. zázemí 100 m², 
plocha pozemků 2 300 m²  • dálniční spojení Brno - Hodonín
N/RSB/3804/10

Sklad/výrobní objekt, Blučina

15 800 000 Kč

• prodej  skladově  výrobního  objektu • 2  podlažní,  výtah,  
nastavitelná rampa • užitná plocha 2 100 m², pozemek 2 700 m²
N/RSB/8660/11

Výrobně-skladovací hala, Brno - jih

44 900 000 Kč

• prodej  samostatného  zrekonstruovaného  areálu • vícepodlažní 
hala 4 700 m² • administrativní zázemí 960 m², pozemek 2 850 m² 
N/RSB/7763/11

pronájem nově budovaných prostor 
  více než 30 lokalit v celé ČR 
 konzultace zdarma • bez provize

Kontakt: radek.brezina@realspektrum.cz petr.prochazka@realspektrum.cz

Výroba/ Sklady Kanceláře
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Výrobní areál, Rousínov

45 Kč/m²/měs. + energie a služby

• pronájem výrobního areálu  se  skl.  a  výr.  plochami • celková  výměra 
cca  31  000 m² • možno  i  po  částech • výborná  dostupnost  na  dálnici 
N/RSB/1329/09

Skladová hala, Brno - jih

69 000 Kč/měs. + energie a služby

• pronájem  skladové  haly • vstup  1x  rampa  a  4x  vrata  v  úrovni  
podlahy • výměra 480 m², zázemí 120 m² • 5 parkovacích míst
N/RSB/8419/11

Stavební pozemek, Vyškov

1 200 Kč/m²

• prodej  STP  určeného  pro  výstavbu  výroby,  skladů,  logistiky  
• celková výměra 31 646 m² • inženýrské sítě na hranici pozemku
N/RSB/580/09

Areál pro skladování, Kuřim

1 050 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem skladových a administrativních ploch v průmyslovém 
parku v Kuřimi • užitná plocha 2 800 m² • 5x vstup do objektu
N/RSB/940/09

Stavební pozemek, Brno - Slatina

3 900 Kč/m²

• prodej pozemku u rušné komunikace v JV části Brna • inženýrské 
sítě na hranici •  výměra cca 11 000 m² • možnost dělení
N/RSB/483/09

Skladově-výrobní hala, Brno - Modřice

4,7 Euro/m²/měs. + energie a služby

• pronájem  skladové/výrobní  haly • dobré  dálniční  spojení  
• užitná plocha 1 000 m² • v administrativní a průmyslové lokalitě
N/RSB/8088/11

Hala, Brno - Slatina

120 000 Kč/měs. + energie a služby

• pronájem  samostatné  haly • jeřáb  3,5  t • hala  1  080  m²,  
zázemí a kanceláře 216 m², venkovní plocha 1 000 m²
N/RSB/8062/11

Hala s prodejnou, Brno - střed

105 00 Kč/měs. + energie a služby

• pronájem  provozního  areálu • obchod  se  zázemím  (225  m²),  
2x hala (330 m², 210 m²), pozemek (1 548 m²) • 22 parkovacích míst 
N/RSB/9549/11

Stavební pozemek, Brno - Slatina

 2 500 Kč/m²

• prodej  komerčního  pozemku  4  500 m² • industriální  zóna  
• možnost dělení na 2 000 m² a 2 500 m² • dostupnost na dálnici D1 
N/RSB/8563/11

Skladová hala, Brno - Slatina

1 300 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem  skladové  haly • užitná  plocha  1  000 m²,  výška  12m 
• vstup 2x vrata s rampou • možnost příjezdu kamiónu
N/RSB/4790/10

Stavební pozemek, Brno - jih

4 500 Kč/m²

• prodej STP vedle obchodního centra Futurum, u výpadovky na Vídeň 
• celková plocha 22 000 m² • možnost dělení od cca 4 300 m²
N/RSB/8481/11

Hala, Brno - Slatina

4,7 Euro/m²/měs. + energie a služby

• pronájem  haly  v  průmyslové  zóně • možnost  přizpůsobení  
prostor požadavkům klienta • užitná plocha od cca 1 000 m²
N/RSB/8080/11

Stavební pozemek, Brno - Slatina

2 500 Kč/m²

• prodej  stavebního  pozemku  5  300 m² • obdélníkový  tvar • sta-
vební povolení na halu 2 250 m² • dobrá dostupnost na dálnici D1
N/RSB/6869/10

Skladové prostory, Brno - město

1 800 Kč/m²/rok + energie a služby

• pronájem skladově obchodních  jednotek o velikosti 300m² (sklad), 
150m²  (obchod),  zázemí • blízko  centra • možnost  slučování 
N/RSB/7010/10

Stavební pozemek, Dolní Morava

11 500 000 Kč

• prodej  pozemku  v  rekreační  oblasti  Dolní  Moravy  
• stavební parcely 10 000 m², louka 33 000 m²
N/RSB/9359/11
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Nízkoenergetické 
         rodinné domy
Jinačovice - Člupky
  

•  28 samostatně stojících domů 
•  pozemky od 695 m² - 1 897 m²
•  různé typy RD s možností úprav 
 dle požadavku klienta 
•  hrubá stavba nebo dokončení na klíč
Cena hrubé stavby vč. pozemku:
od 4 685 900 Kč
N/RSB/9650/12

  Vydáno stavební povolení

7.12.2011 byla oficiálně založena Strategická obchodní 
a profesní aliance mezi realitní skupinou REAl SpEKtRuM 
a Evropským klubem realitních kanceláří

KAŽDý klient si zaslouží profesionální přístup! 
Nezáleží na tom jestli chcete nemovitost koupit, 
pronajmout nebo prodat. 
KAŽDÉMu klientovi nabízíme: 
- nezávaznou konzultaci ZDARMA 
- individuální přístup osobního makléře


