Číslo 4 | 2012

Nejvíce prodávaných nemovitostí v Brně

Rodinný dům, Česká u Brna

Cena: 10 900 000 Kč

Polyfunkční objekt, Brno - město
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Více na str. 4

Cena: 41 000 000 Kč
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Volejte zdarma
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Více na str. 14
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Chaty, chalupy, pozemky
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Novostavby

Komerční nemovitosti k podnikání a investici
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Nájemní domy, administrativní objekty
Kanceláře, obchody
Sklady, výroba, pozemky

Neplaťte zbytečně poplatky
		 u jiných RK a přijďte k nám!
Naše realitní služby jsou dostupné všem!
Kde máš
ulitu?

Prodal jsem ji
a ted nemám kde
bydlet! Pripadám si
jako slimák...

• tržní ocenění • příprava smluv • úschova kupní ceny u advokáta
• ověření podpisů • vklad do katastru nemovitostí
• znalecký posudek pro FÚ • zajištění daňového přiznání
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a ted nemám kde
bydlet! Pripadám si
jako slimák...

Koukám že
už máš svuj
„vysnený„ dum

U nás nic z toho neplatíte!
Kde máš
ulitu?

Prodal jsem ji
a ted nemám kde
bydlet! Pripadám si
jako slimák...

Koukám že
už máš svuj
„vysnený„ dum

Všechny ty
poplatky me zruinovaly,
na nic lepšího nezbylo.
ale koukám, že ty jsi na
tom dobre

To víš, kvalitní služby
bez zbytecných
poplatku najdeš jen
v Real Spektru
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Príšte už budu
chytrejší...

Starosti s prodejem nemovitosti
			
přenechejte odborníkům.
Koukám že
už máš svuj
„vysnený„ dum

Všechny ty
poplatky me zruinovaly,
na nic lepšího nezbylo.
ale koukám, že ty jsi na
tom dobre

To víš, kvalitní služby
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poplatku najdeš jen
v Real Spektru
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To víš, kvalitní služby

Príšte už budu
chytrejší...

www.realspektrum.cz

Tucet kamenů úrazu
při prodeji/koupi nemovitosti a jak na ně
Prodej či nákup nemovitosti je zásadním krokem pro každého z nás, a to hlavně proto, že jej většinou činíme pouze jednou nebo
dvakrát za život. Využít služeb zkušeného odborníka na realitní trh je v zájmu prodávajícího i kupujícího, jde přece o milionové
částky. Přitom obchod s nemovitostmi má řadu úskalí, na které můžete tvrdě narazit. Znáte je? Poradíme Vám s nimi:

1

1. Bezplatné poradenství a konzultace

2

2. Vyberte správného zprostředkovatele

3

4
5

Seriózní realitní kancelář je připravena s Vámi bezplatně konzultovat možnosti prodeje Vaší nemovitosti a to vč. prohlídky a stanovení reálné
tržní ceny. Realitní odborník Vám doporučí nejvýhodnější postup při prodeji nemovitosti.
Vyberte si vždy jen jedinou realitní kancelář, které svěříte prodej svoji nemovitosti. Více inzertních nabídek na jednu zakázku mate trh,
znejistí zájemce a znehodnotí prodávanou nemovitost. Výhradní smlouva Vám zajistí exkluzivní služby zprostředkovatele a proto je volba
realitní kanceláře klíčová pro Váš úspěšný obchod. Kvalitní a seriózní realitní značka má tradici a bohaté zkušenosti na trhu s nemovitostmi,
kvalifikované a stabilní makléře a především dobré reference.

Stanovte reálnou cenu

Dvě podobné, či sousedící nemovitosti mohou mít zcela rozdílnou tržní cenu. Cenotvorných faktorů je celá řada a trh se dynamicky vyvíjí.
Zkušený realitní makléř stanoví reálně dosažitelnou cenu, věřte mu.

Majetkoprávní prověrka nemovitosti

Ověření nabývacích titulů vlastnictví nemovitosti je standardní součástí služeb solidní realitní kanceláře. Chrání obě strany každé realitní
transakce.

Zástavní práva a věcná břemena

Nemovitost může být zastavena věřiteli (například bance, která poskytla hypotéční úvěr). Zkušený realitní makléř nastaví správný postup
řešení takovéto situace. Věcná břemena mohou omezit dispozici s nemovitostí nebo její tržní cenu. I zde pomůže profesionální přístup realitní
kanceláře.
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Právní služby

Základem úspěšné realitní transakce je kvalitní, vyvážená smlouva o převodu nemovitosti, která chrání kupujícího i prodávajícího, přesně a
úplně definuje předmět převodu (nemovitost) a zajistí bezproblémový přepis vlastnických práv i úhradu kupní ceny. Seriózní realitní kancelář
zajišťuje klientský právní servis prostřednictvím advokáta, případně notáře.

Financování nákupu nemovitosti

Kupní cena je převáděna prodávajícímu standardně po zápisu vlastnického práva k nemovitosti do listu vlastnictví v katastru nemovitostí ve
prospěch kupujícího.
Finanční poradenství při zajištění hypotéky, stejně, jako úschova a vypořádání kupní ceny tvoří běžnou součást nabídky kvalitních realitních
služeb.

Nezapomeňte na daně

Daň z převodu nemovitostí platí prodávající a ručí za ni kupující. Někdy se nevyhnete ani dani
z příjmu. Vlastník je povinen každoročně uhradit daň z nemovitostí… Daňové poradenství
je součástí komplexních realitních služeb kvalitní realitní kanceláře.

Družstevní versus vlastnické bydlení

9 U družstevních bytů není předmětem převodu vlastnické právo k bytu, ale podíl na
bytovém družstvu a právo pronájmu družstevního bytu. Kvalifikovaný makléř Vám
vysvětlí rozdíly.   

Dluhy a exekuce

10 Nesplácené dluhy Vás mohou připravit o střechu nad hlavou. Až Vám na dveře
zaklepe exekutor, bývá již na všechno pozdě. Nečekejte a včas kontaktujte
kvalitní realitní kancelář, kde Vám poradí, jak řešit Vaše dluhy i bydlení.

Složité realitní obchody

11 V případě prodeje rozestavěných budov, stavebních pozemků, spoluvlastnických

podílů na nemovitostech, či tzv. provázaných obchodů, kdy nákup nemovitosti
je podmíněn prodejem jiné a v obdobných složitějších obchodních případech je
účast profesionálního zprostředkovatele zpravidla naprosto nezbytná.

Dobrá rada nad zlato

12 V obchodě s nemovitostmi platí dvojnásob: Dvakrát měř a jednou řež! Proto se

Přijďte se poradit
do REAL SPEKTRA

vždy s jakýmkoliv záměrem ohledně realitní transakce předem obraťte na svého
osobního realitního poradce. Solidní realitní kancelář  Vám samozřejmě poskytne
předběžné a nezávazné konzultace a poradenství zdarma.
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RODINNÉ DOMY

Rodinný dům, Česká u Brna
• nadstandardně řešená a luxusně vybavená novostavba
rodinného domu s větším pozemkem (888 m²) na hranici
lesa • vyhledávaná lokalita na severu Brna

Rodinný dům, Malhostovice
• prostorná novostavba rodinného domu s velkou terasou
• parkovací stání • pěkná zahrada (548 m²) • krásné prostředí  
ve vyhledávané lokalitě • dosah IDS

N/RSB/10795/12

N/RSB/10776/12

10 900 000 Kč

6 590 000 Kč včetně provize RK

Rodinný dům, Brno - Židenice

Rodinný dům, Ledce u Židlochovic

Rodinný dům, Újezd u Brna

N/RSB/10649/12

N/RSB/9249/11

N/RSB/10214/12

Rodinný dům, Loděnice

Rodinný dům, Rebešovice

Rodinný dům, Brno - Slatina

N/RSB/10517/12

N/RSB/10632/12

N/RSB/10477/12

Rodinný dům, Brno - Řečkovice

Rodinný dům, Brno - Černá Pole

Rodinný dům, Brno - Černá Pole

N/RSB/10206/12

N/RSB/10633/12

N/RSBY/10361/12

• řadový, částečně podsklepený RD • dvůr, menší zahrada, • rohový podsklepený RD 4+1 • sam. stojící garáž, větší zahra- • kompletně podsklepený RD • garáž, předzahrádka, dvorek
dílna • dobrý stav s nutnou modernizací • výborná dostupnost
da • dobrý technický stav po rekonstrukcích • výborná dostupnost a zahrada • dvougenerační bydlení • velmi dobrý stav • dosah IDS

2 400 000 Kč

2 990 000 Kč

3 750 000 Kč

• novostavba prostorného RD 7+kk • garáž pro dvě auta • větší • prostorný rodinný dům • větší zahrada, garáž, parkování před • nadstandardně řešený RD 6+kk • šatna, balkon • garáž, venkovní
rovinatý pozemek ( 2 719 m²) • krytá terasa (14,5 m²)
domem • výborný stav • úložný prostor ve štítě • zahradní domek
parkování až pro tři auta • velmi dobrý technický stav  

3 950 000 Kč

4 590 000 Kč

6 250 000 Kč

• kompletně podsklepený RD • garáž, předzahrádka, dvorek • prostorný RD • garáž, zahrada • možnost rozšíření o půdní vestavbu • nadstandardní rodinný dům po kompletní rekonstrukci
a zahrada • dvougenerační bydlení • velmi dobrý stav • dosah IDS
• dobrý technický stav • sklad, komora, balkon
• sklep, dílna • komora, šatna • možnost dvougeneračního bydlení

6 690 000 Kč
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6 750 000 Kč

7 890 000 Kč

Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz

rekreační objekty, STP

Rekreační chata, Vlkov u Velké Bíteše

Rekreační chata, Skřinářov

Chalupa, Kučerov

N/RSB/10421/12

N/RSB/10476/12

N/RSB/10538/12

Chalupa, Prostřední Poříčí

Rodinný dům, Těšany

Dům, Bystřice nad Pernštejnem

N/RSB/10215/12

N/RSB/10777/12

N/RSB/10513/12

Zděná chata, Olomučany

Chalupa, Dolní Heřmanice

Rekreační nemovitost, Veverská Bítýška

N/RSB/10536/12

N/RSB/10725/12

N/RSB/10422/12

Stavební pozemek, Horní Loučky

Stavební pozemek, Jinačovice

STP, Doubravice nad Svitavou

N/RSB/9776/12

N/RSB/10716/12

N/RSB/7699/11

Stavební pozemek, Jiříkovice

Stavební pozemek, Vranov u Brna

Stavební pozemek, Lelekovice

N/RSB/10630/12

N/RSB/9717/12

10717/12

• podezděná rekreační chata • krásné lesnaté prostředí • komora, • částečně zděná chata • klidné místo v blízkosti dvou rybníků • prostorná chalupa (selská usedlost) • zahrada, vlastní studna
úložný prostor ve štítě • výborná dopravní dostupnost
• vlastní pozemek • výborný stav po kompletní rekonstrukci
• po rekonstrukcích • k trvalému bydlení nebo celoroční rekreaci

295 000 Kč

650 000 Kč

795 000 Kč

• chalupa s garáží a zahradou • po rekonstrukcích • trvalé bydlení nebo • polořadový RD • dvůr a větší zahrada • v udržovaném stavu • samostatně stojící dům se stodolou • zachovalé stylové prvky
celoroční rekreace • krásné lokalitě nedaleko vodní nádrže Letovice s nutností modernizací • vhodný k trvalému bydlení nebo rekreaci
• k rekonstrukci • trvalé bydlení nebo celoroční rekreace

1 100 000 Kč

1 090 000 Kč
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990 000 Kč

• zděná rekreační chata • garáž, venkovní bazén, velký pozemek • stylová novostavba • venkovní bazén, vinný sklep, pozemek • nadstandardní nemovitost na vlastním pozemku • pozemek
(4 140 m²) • celoroční rekreace • v CHKO Moravský kras
1 156 m² • krásné lesnaté prostředí v údolí řeky Oslavy
4 393 m² • možnost okamžitého užívání • luxusní a stylové vybavení

1 450 000 Kč

3 490 000 Kč

4 250 000 Kč

• STP (3 013 m²) • vhodný k výstavbě sam. stojícího rodinného domu • rovinatý stavební pozemek (1 000 m²) • vhodný ke stavbě • STP (1 401 m²) • vhodný ke stavbě samostatně stojícího RD
• lesnatá lokalita, na okraji obce • dobrá dopravní dostupnost do Brna řadového RD • v blízkosti Brněnské přehrady a golfového hřiště
• okrajová část obce • výborná dostupnost do Brna • v dosahu ČD

300 Kč/m²

3 490 Kč/m²

1 100 000 Kč

• STP (783 m²) • vhodný ke stavbě dvojdomku • včetně přípojek • STP (1 840 m²) • ke stavbě samostatně stojícího RD • krásná lesnatá • STP (850 m²) • ke stavbě sam.stojícího RD • klidné místo na severní
inženýrských sítí • možnost zahájení stavby jaro 2013
lokalita v dosahu MHD • výborná dostupnost • veškeré IS
hranice Brna • vč. podílu na příjezdové komunikaci

1 590 000 Kč

2 750 000 Kč

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 800 - 1800

3 490 000 Kč

5

sn
íž
en
á

ce
na

Byty

Prodej bytu 4+kk, Brno - Staré Brno
• moderní byt 109,8 m² v OV • výborný stav (kolaudace 2007)
• balkon, garážové stání v domě • cihlový dům s výtahem
• u zastávky MHD • s výhledem na Petrov a Špilberk

N/RSB/10640/12

N/RSB/10628/12

2 590 000 Kč

4 490 000 Kč
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Prodej bytu 2+kk, Brno - Medlánky
• prostorný bezbariérový byt 60,6 m² v OV • výborný stav (kolaudace
2008) • oddělená koupelna a WC, šatna, balkon • pětipodlažní
cihlový dům s výtahem • možnost dokoupení garáže (350 000 Kč)

Prodej bytu 1+kk, Ostopovice

Prodej bytu 1+kk, Brno - Židenice

Prodej bytu 1+kk, Brno - Zábrdovice

N/RSB/4191/10

N/RSB/10789/12

N/RSB/10727/12

Prodej bytu 1+1, Adamov

Prodej bytu 1+1, Brno - Líšeň

Převod bytu 2+kk, Brno - Slatina

N/RSB/10610/12

N/RSB/10737/12

N/RSB/9336/11

Prodej bytu 2+kk, Rousínov u Vyškova

Prodej bytu 2+kk, Brno - Slatina

Převod bytu 2+kk, Brno - Medlánky

N/RSB/10252/12

N/RSB/10181/12

N/RSB/8636/11

• novostavba bytu 34,6 m² (OV) • sklepní box, vlastní plynový • malometrážní byt 22,8 m² (OV) • zděný sklep • určen k vnitřní • cihlový byt 44,4 m² vč. balkonu • ve velmi dobrém stavu
kotel • možnost dokoupení parkovacího stání • v dosahu IDS
modernizaci • parkování v okolí domu • ihned volný
• dům s výtahem • parkování v okolí • u zastávky MHD

1 278 853 Kč + DPH

890 000 Kč

1 390 000 Kč

• cihlový byt 37,9 m² v OV • dva samostatné zděné sklepy • oddělená • prostorný podkrovní byt 40,2 m² v OV • spíž, sklep, vlastní plynový • novostavba bytu 48,2 m² (DB) • možnost výběru vybavení
koupelna a WC • velmi dobrý stav • vlastní plynový kotel
kotel • cihlový dům • střešní okna, žaluzie • volný ihned
• balkon, komora • nájem 10 600 Kč/měs. • dokončení 07/2012

895 000 Kč

1 450 000 Kč

477 000 Kč

• zděný byt 55,9 m² v OV • výborný stav (kolaudace 2007) • zděný byt 47,8 m² (OV) • balkon, šatna, oddělená koupelna • moderní byt 55,7 m² (DB) • balkon, šatna • výborný stav • cihlový
• sklepní kóje, garážové stání • 10 minut jízdy z hranice Brna
a WC • vlastní plynový kotel, plastová okna • výborný stav
dům s výtahem • u zastávky MHD • volný dohodou

1 495 000 Kč
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1 750 000 Kč

1 899 000 Kč

Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz
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Byty

Prodej bytu 2+kk, Brno - Trnitá

Prodej bytu 2+kk, Brno - Žebětín

Prodej bytu 2+kk, Brno - střed

N/RSB/10778/12

N/RSB/10126/12

N/RSB/10464/12

cihlový byt 50,0 m² vč. balkonu (OV) - šatna, balkon a komora - ve • cihlový byt 53,6 m² v OV • lodžie, šatna, vlastní plynový kotel • cihlový byt 51 m² v OV • výborný stav po modernizaci • neprůchozí
• výborný stav (kolaudace 2008) • zateplený dům nedaleko MHD
pokoje • čtyřpodlažní dům s výtahem • 2 min. chůze z nám.Svobody
výborném stavu (kolaudace 2007) - parkování v okolí

2 550 000 Kč

ce
na

2 150 000 Kč
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1 990 000 Kč

Prodej bytu 2+kk, Brno - Veveří

Prodej bytu 2+kk, Brno - střed

Prodej bytu 2+1, Hrušovany u Brna

N/RSBY/10669/12

N/RSB/10465/12

N/RSB/9308/11

Převod bytu 2+1, Brno - Bystrc

Převod bytu 2+1, Brno - Černá Pole

Prodej bytu 2+1, Brno - Černovice

N/RSB/10177/12

N/RSB/10579/12

N/RSB/10624/12

• novostavba bytu 50,6 m² v OV • terasa (6,6 m²) , šatna  (2,6 m²) • cihlový byt 61 m² v OV • terasa 47,5 m² • vlastní topení • čtyřpodlažní • zděný byt 44,4 m² (OV) • spací galerie, oddělená koupelna
• cihlový dům s novým výtahem • dokončení koncem roku 2012
dům v centru města na pěší zóně • volný dohodou • výborný stav
a WC, komora • 15 minut jízdy z hranice Brna • parkování u domu

2 690 000 Kč

3 660 000 Kč

990 000 Kč

• družstevní byt 64,9 m² • prostor na šatnu, balkon a sklepní kóje • udržovaný družstevní byt 59,1 m² • čtyřpodlažní cihlový • cihlový byt 52,9 m² v OV • spíž, balkon, prostorný zděný
• nutnost rekonstrukce bytového jádra • parkování u domu
dům • neprůchozí pokoje, sklepní box • dobrý technický stav
sklep • oddělená koupelna a WC • dům po rekonstrukci

1 750 000 Kč

1 800 000 Kč
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1 590 000 Kč

Prodej bytu 2+1, Brno - Černá Pole

Prodej bytu 2+1, Brno - Žabovřesky

Prodej bytu 2+1, Brno - Královo Pole

N/RSB/10606/12

N/RSBY/10161/12

N/RSB/10483/12

• byt 56,2 m² v OV • po částečných modernizacích • zasklený • udržovaný byt 50 m² v OV • dvě lodžie, sklep • nová • cihlový byt 67,7 m² (OV) • pracovna, spíž, zasklený balkon
balkon s výhledem na Brno • komora, sklep • zateplený dům kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči
a sklep • u zastávky MHD • 7 minut jízdy z centra

ce
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1 999 000 Kč
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1 949 000 Kč
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1 899 000 Kč

Prodej bytu 2+1, Brno - Židenice

Převod bytu 2+1, Staré Brno

Prodej bytu 2+1, Staré Brno

N/RSB/10592/12

N/RSB/9996/12

N/RSB/8854/11

• byt 60,7 m² v OV • velmi dobrý stav po modernizaci • prostorný byt 69,4 m² (DB) • vestavěná šatna, sklep • cihlový dům • cihlový byt 56,5 m² (OV) • vlastní plynové topení • balkon,
• tři lodžie, sklep • cihlový dům u zastávky MHD • plastová okna s výtahem na ul. Tvrdého • vl. plynové topení • převod do OV 12/2012 sklep • možnost parkování u domu • výborný technický stav  

2 100 000 Kč

2 450 000 Kč

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 800 - 1800

2 500 000 Kč
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Byty

Prodej bytu 2+1, Brno - Žabovřesky

Prodej bytu 3+kk, Veverská Bítýška

Prodej bytu 3+kk, Židlochovice

N/RSB/10307/12

N/RSB/9981/12

N/RSB/9542/11

• cihlový byt 67,3 m² vč. lodžie (OV) • běžný udržovaný • pěkný byt 72,8 m² v OV • komora, oddělená koupelna a WC • podkrovní byt 91,2 m² v OV • spíž, 2x šatna, oddělená koupelna
byt • oddělená koupelna a WC, sklep • parkování v okolí
• dvoupodlažní dům s obchodem • v dosahu IDS, 15 min. jízdy z Brna a WC • vlastní parkovací stání • vlastní plynové topení

1 690 000 Kč

sn
íž
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na

1 595 000 Kč

sn
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3 290 000 Kč

Prodej bytu 3+kk, Brno - Líšeň

Prodej bytu 3+kk, Brno - Medlánky

Prodej bytu 3+kk, Staré Brno

N/RSB/10599/12

N/RSB/10591/12

N/RSB/10024/12

• cihlový byt 78,8 m² v OV • šatna, spíž, balkon a sklep • bezbariérový cihlový byt 83,5 m² v OV • výborný stav, neprůchozí • moderní byt 107,2 m² (OV) • balkon, garážové stání • výborný
pokoje • balkon, sklep, možnost dokoupení garážové stání
technický stav, klimatizace • výhled na Petrov a Špilberk
• vlastní plynový kotel • čtyřpodlažní dům u zastávky MHD

3 545 000 Kč

4 990 000 Kč

sn
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2 700 000 Kč

Převod bytu 3+1, Vyškov

Prodej bytu 3+1, Brno - Štýřice

Prodej bytu 3+1, Brno - Židenice

N/RSB/10770/12

N/RSB/10485/12

N/RSB/10114/12

Převod bytu 3+1, Brno - Židenice

Prodej bytu 3+1, Brno - Komín

Prodej bytu 4+kk, Vyškov

N/RSB/9936/12

N/RSB/10685/12

N/RSB/9896/12

• byt 75 m² (DB) • prostorný balkon a sklepní box • k částečné • byt 56 m² vč. balkonu (OV) • sklepní box • zateplený dům s výtahem • cihlový byt 57,8 m² v OV • dva malé balkony, sklepní box
rekonstrukci • parkování u domu
• v běžném užívaném stavu • ihned k nastěhování
• k celkové rekonstrukci • dům s výtahem u zastávky MHD

990 000 Kč

1 600 000 Kč

1 950 000 Kč

• DB o výměře 75,9 m² • neprůchozí pokoje, prostorná lodžie, • byt 75,1 m² v OV • balkon, komora, sklepní box • neprůchozí • mezonetový byt 138,4 m² v OV • kolaudace v roce 2008
sklep • dům s výtahem u zastávky MHD • cena vč. doplacení anuity pokoje, oddělená koupelna a WC • dům po rekonstrukci
• lodžie, šatna, sklep • neprůchozí pokoje • čtyřpodlažní cihlový dům

2 490 000 Kč

2 850 000 Kč

sn
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1 999 000 Kč

Prodej bytu 4+1, Brno - Starý Lískovec

Prodej bytu 4+1, Brno - Královo Pole

Prodej 3x byt + 4x gar. stání, Brno - Lesná

N/RSB/10674/12

N/RSB/10625/12

N/RSB/10544/12

• byt 90,8 m² v OV • k celkové modernizaci • balkon, spíž, šatna • cihlový byt 90,3 m² v OV • oddělená koupelna a WC, balkon • tři byty o velikosti 2+kk a 2x 3+kk a dále 4x sklepní box
a sklepní box • dům s výtahem u zastávky MHD
a sklepní box • parkování ve dvorní části domu • volný ihned
a 4x garážová stání • výborný tech. stav • dům s výtahem

1 990 000 Kč

8

3 590 000 Kč

12 000 000 Kč
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neplatíte provizi

ZDARMA

Novostavby
800 800 099

Nové byty, Brno - Juliánov,
ul. Škroupova
čtyřpodlažní cihlový dům
dokončení 10/2012
číslo bytu dispozice

1
2
3
4
5

www.bytymerkur.cz

výměra (m²) podlaží

1+kk
1+kk
1+kk
1+kk
1+kk

24,88
26,34
29,06
28,22
29,06

I.
II.
II.
III.
III.

balkon (m²)

cena

x
2,38
x
4,26
x

999 348 Kč
1 149 484 Kč
1 329 994 Kč
1 239 286 Kč
1 379 262 Kč

Bytový dům Merkur,

Brno - Královo Pole, Rostislavovo náměstí

šestipodlažní cihlový dům
dokončení podzim 2012

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. a 20. 9. od 1500 do1800

www.mozartka.cz

číslo bytu dispozice
B3
2+kk
B4
2+kk
B5
4+kk
C2
2+kk
D2
2+kk
D3
2+kk
E2
2+kk
E3
2+kk
F1
4+kk

výměra (m²) podlaží
56,81
II.
57,45
II.
89,76
II.
45,25
III.
45,12
IV.
42,36
IV.
45,13
V.
42,36
V.
117,24
VI.

terasa (m²)
24,56
20,64
43,26
x
x
7,05
x
7,05
7,53

cena
2 729 572 Kč
2 726 211 Kč
4 454 713 Kč
2 116 807 Kč
2 138 219 Kč
2 222 884 Kč
2 193 653 Kč
2 247 527 Kč
4 989 050 Kč

Bytový dům Mozartka,
Brno - Zábrdovice, ul. Tkalcovská

šestipodlažní cihlový dům
ihned k nastěhování

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 11. a 18. 9. od 1500 do1700

číslo bytu
2
13
15
21
9
26
27
45
48
58
62
64

dispozice
1+kk
1+kk
1+kk
1+kk
2+kk
1+kk
2+kk
2+kk
2+kk
2,5+kk
3+kk
3+kk

výměra (m²)
32,45
31,84
31,36
32,01
47,2
30
47,07
47,57
57,76
71,49
67,04
72,45

podlaží
II.
II.
II.
III.
II.
III.
III.
III.
III.
IV.
IV.
IV.

cena
1 383 344 Kč
1 357 339 Kč
1 336 877 Kč
1 364 586 Kč
1 949 257 Kč
1 342 845 Kč
1 943 888 Kč
1 989 886 Kč
2 293 025 Kč
2 419 047 Kč
2 218 145 Kč
2 432 228 Kč

Novostavby
ovostavby
Bytový dům Chvalovka, Brno - Bystrc

• byty 1+kk - 4+kk s balkony nebo terasami • krásný výhled
• v bezprostřední blízkosti lesa a Brněnské přehrady

Cena od: 1 226 000 Kč

N/RSB/6466/10

Rodinné domy, Měnín u Brna
N/RSB/5355/10

Bytový dům Smetanka, Vyškov

• nové byty 1+kk - 5+kk • terasy, vlastní parkovací stání
• čtyřpodlažní cihlový dům v dosahu centra města

Cena od: 19 000 Kč/m²

N/RSB/10289/12

Rodinné domy, Brno - venkov, Tvarožná

N/RSB/5750/10

novostavba RD o velikosti 4+kk
- dům je připraven k vnitřnímu dokončení • pozemek 333 m² • v dosahu IDS

Cena: 2 529 664 Kč

hrubá stavba řadového RD o velikosti
4+kk • parkovací stání, zahrádka
- možnost dokončení na klíč

Cena: 2 299 685 Kč

Rodinné domy, Brno - venkov, Jinačovice

• 25 samostatně stojících RD • v klidné lokalitě poblíž lesa
• 6 typů RD, pozemky 695 m² - 1 897 m²
Cena hrubé stavby vč. pozemku

neplatíte provizi

od: 4 685 500 Kč

N/RSB/9650/12

• řadové rodinné domy 4+kk • domy jsou připraveny
k vnitřnímu dokončení • 10 minut jízdy z hranice Brna

Cena: 2 100 000 Kč

N/RSB/9452/11

Rodinné domy, Brno - venkov, Železné

• nízkoenergetické samostatně stojící RD
• kryté garážové stání • klidné prostředí v blízkosti lesa

Cena od: 2 397 150 Kč

N/RSB/9081/11

Stavební pozemky
	Lokalita
Tvarožná
Střelice
Jinačovice
Železné
Hostěnice
10

Inženýrské sítě
plyn, el. energie, voda, kanalizace
plyn, el. energie, voda, kanalizace
plyn, el. energie, voda, kanalizace
plyn, el. energie, voda, kanalizace
plyn, el. energie, voda, kanalizace

výměra
od 526 m²
od 604 m²
od 695 m²
od 484 m²
635 m²

cena
od 1 236 100 Kč
od 1 998 032 Kč
3 200 Kč/m²
od 799 000 Kč
1 500 000 Kč

Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz

Komerce

Komerční nemovitosti
Tým odborníků předávající
si zkušenosti již 22 let
v oblasti komerčních
nemovitostí

Komerční oddělení - aktuální poptávky
Pro naše reálné klienty HLEDÁME KE KOUPI
obchodní prostor
(prodej zdravé
výživy)
od 50 do 100 m²
na viditelném
místě v Brně

obchodní prostor
100 - 200 m²
(prodej oblečení,
zakázkové šití),
výlohy, pouze Brno

objekt vhodný
pro chov koní,
velký pozemek,
popř. možnost
dokoupení,
Brno - venkov
(do 40km)

objekt vhodný
k provozu nebo
přestavění
na dům pro
seniory,
Brno a blízké
okolí

obsazený
nájemní dům
v Brně - lokalita
Veveří, Ponava,
Staré Brno
a Královo Pole

výrobní objekt
1 000 m²
s pozemkem
cca 500 m²,
pro skladování
a opravy převodovek,
Brno - město

výrobní objekt
od 3 000 m²
s dostupností pro
kamion - objekt
může být patrový
s výtahem,
Brno a okolí

sklad s lehkou
výrobou
a administrativou  
celkem cca 800 m²,
pozemek 2 000 m²,
dostupnost
kamionu, Brno

sklad cca
1 000 m² (skladování knih) zázemí
pro 5 zaměstnanců,
dostupnost
kamionu,
Brno a okolí

areál o výměře
3 000 - 4 000 m²,
netemperovaní
skladová hala
1 500 m²,
Brno - jih

menší skladová
hala 500 m²,
vytápění, příjezd
kamionem,
zázemí pro 5 osob,
pouze Brno

hala pro
kovovýrobu
400 - 500 m²,
kancelář, soc.
zázemí, příjezd
pro kamion,
Brno a okolí

Pro naše reálné klienty HLEDÁME K PRONÁJMU
obchodní prostory
- showroom
(prodej nových
aut), pouze
Brno - město

obchodní prostor
200 - 400 m²
(prodej nábytku),
nutná obsluha AVIA,
na viditelném místě,
výlohy, parkování,
Brno

prostor pro
truhlářskou výrobu
800 - 900 m²,
příjezd pro
kamion, Brno - jih,
okolí
Hněvkovského

Obchodní dům, Brno

Nájemní dům, Komárov

Hala, 2 000 m², Brno - Jih

Dalších 2 000 poptávek v naší kanceláři

ja
to
pr
on
a

ja
to
pr
on
a

dá
no
Pr
o

Pr
o

dá
no

Prodáme i Vaši nemovitost

Kanceláře v IBC, 600 m²
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Nájemní domy, admin. objekty

Admin. budova, Brno - Černá Pole
• prodej admin. budovy v blízkosti městského okruhu • celková
UP 484 m² • 2x sam. obchodní jednotka, 8 kanceláří, zasedací
místnost • bez nutnosti investic

Polyfunkční objekt, Pohořelice
• prodej polyfunkčního komplexu • užitná plocha 2 522 m²
• 46 bytů (možnost rozšíření o dalších 6 bytů) • 2 obchodní
prostory, restaurace • velmi dobrý stav

N/RSB/9696/12

N/RSB/8815/11

11 000 000 Kč

37 000 000 Kč

Administrativní objekt, Brno - jih

Obchodní prostor, Brno - Královo Pole

Administrativní objekt, Brno - jih

N/RSB/10322/12

N/RSB/10691/12

N/RSB/4925/10

Administrativní objekt, Brno - jih

Rodinný dům s obchodem v Brně

Administrativní objekt, Brno - Koliště

N/RSB/10642/12

N/RSB/10752/12

N/RSB/7680/11

Podnikatelský objekt, Brněnské Ivanovice

Nájemní dům, Brno - Veveří

Nájemní dům, Brno - Černá Pole

N/RSB/10768/12

N/RSB/9960/12

N/RSB/10082/12

• prodej novostavby admin./rezidenčního objektu • celková užitná • prodej obchodní jednotky na frekventovaném místě • celková • prodej novostavby administrativního objektu v průmyslové zóně
plocha 135 m² • pozemek 386 m² • parkoviště pro 5 aut
výměra 143 m² • velké výlohy, vlastní sociální zázemí • volný ihned • celková užitná plocha cca 241 m² + půda, pozemek cca 480 m²

3 250 000 Kč + DPH

5 300 000 Kč

6 500 000 Kč

• prodej dvoupodlažní admin. budovy • samostatné kanceláře • prodej objektu • 1.NP obchodní/kancelářská jednotka s vl. sociálním • prodej 6NP objektu • zastavěná plocha 343 m², podlahová plocha
s možností využití i pro bydlení • užitná pl. 326 m², pozemek 190 m² zázemím (135 m²) • 2.NP luxusní bydlení, terasa (145m²)
cca 1 020 m², pozemek 433 m² • bezproblémové parkování

7 500 000 Kč

10 250 000 Kč

25 000 000 Kč

• prodej objektu na hlavní ulici • ubytovna, UP 275 m² • prodej zděného ND • 11 bytů (1 124 m²), restaurace (156 m²), • prodej zděného obyt. domu • 6 bytů, 2 nebytové prostory (restaurace,
• bydlení a kanceláře, UP 268 m² • stavební pozemek 537 m²
volná půda (200 m²) • 7 bytů pronajato regulovaně, 4 tržně
čajovna) • volná půda 200 m² • UP 1 100 m² • pozemek 2 560 m²

10 500 000 Kč

12

25 000 000 Kč

info v RK
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Kanceláře
kanceláře
Pronajímáme nejvíce kanceláří v Brně

Proč platíte
za velké
kanceláře,
když Vám
stačí menší?
Lokalita
Brno - střed

ulice

výměra (m²)

Horní
od 19
Masarykova čtvrť
Heinrichova
28
Brno - střed
Příkop
35
Brno - střed
Příkop
36
Brno - střed
Dominikánská
od 50
Brno - střed
Nové Sady
57
Brno - střed
Benešova
64
Brno - jih
Traťová
69
Královo Pole
Palackého
80
Brno - sever
Franzova
83
Brno - střed
Benešova
90
Brno - střed
Lidická
97
Brno - střed
Cejl
98
Brno - střed
Vídeňská
102
Husovice
Nováčkova
104
Slatina
Hviezdoslavova
105
Brno - střed
Příkop
113
Černá Pole
náměstí 28. října
120
Brno - střed
Drobného
140
Královo Pole
Křižíkova
142
Brno - střed
Holandská
od 150
Černá Pole
Helfertova
150
Brno - střed
Veselá
176
Masarykova čtvrť
Údolní
177
Brno - střed
Hlinky
180
Královo Pole Rostislavovo nám.
183
Brno - jih
Sokolova
187
Židenice
Šámalova
200
Královo Pole
Šumavská
200
Řečkovice
Hudcova
200
Brno - střed
Výstaviště
200
Řečkovice a Morká Hora Hudcova
208
Řečkovice
Palackého nám.
211
Brno - střed
Rašínova
220
Brno - střed
Jaselská
238
Černá Pole
náměstí 28. října
240
Nebovidy
250
Brno - střed
Veveří
270
Slatina
Tuřanka
290
Brno - střed
Cejl
300
Brno - střed
Masarykova
300
Brno - jih
Sokolova
300
Kuřim
Blanenská
300
Slatina
Řípská
325
Brno - střed
Úzká
330
Brno - střed
Křenová
350
Brno - jih
Studniční
380

Víte určitě,
že platíte
adekvátní
nájem?
cena

1 700 Kč/m²/rok
6 800 Kč/měs.
15 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
9 €/m²/měs.
2 500 Kč/m²/rok
3 800 Kč/m²/rok
2 350 Kč/m²/rok
2 100 Kč/m²/rok
950 Kč/m²/rok
3 500 Kč/m²/rok
1 400 Kč/m²/rok
2 100 Kč/m²/rok
2 600 Kč/m²/rok
1 500 Kč/m²/rok
1 700 Kč/m²/rok
34 900 Kč/měs.
1 700 Kč/m²/rok
18 000 Kč/měs.
2 350 Kč/m²/rok
info v RK
25 000 Kč/měs.
30 000 Kč/měs.
25 000 Kč/měs.
45 000 Kč/měs.
1 600 Kč/m²/rok
2 200 Kč/m²/rok
1 500 Kč/m²/rok
1 500 Kč/m²/rok
1 200 Kč/m²/rok
2 100 Kč/m²/rok
1 200 Kč/m²/rok
28 500 Kč/měs.
2 750 Kč/m²/rok
3 500 Kč/m²/rok
2 200 Kč/m²/rok
1 200 Kč/m²/rok
2 500 Kč/m²/rok
2 200 Kč/m²/rok
1 700 Kč/m²/rok
2 900 Kč/m²/rok
2 400 Kč/m²/rok
1 900 Kč/m²/rok
2 100 Kč/m²/rok
3 800 Kč/m²/rok
2 950 Kč/m²/rok
1 000 Kč/m²/rok

číslo zakázky
N/RSB/890/09
N/RSB/8243/11
N/RSB/1616/09
N/RSB/1615/09
N/RSB/1801/09
N/RSB/8673/11
N/RSB/9938/12
N/RSB/2777/09
N/RSB/5187/10
N/RSB/10574/12
N/RSB/9937/12
N/RSB/9424/11
N/RSB/834/09
N/RSB/8007/11
N/RSB/9921/12
N/RSB/10291/12
N/RSB/1730/09
N/RSB/10294/12
N/RSB/8768/11
N/RSB/4786/10
N/RSB/9130/11
N/RSB/10399/12
N/RSB/9169/11
N/RSB/10070/12
N/RSB/10217/12
N/RSB/5418/10
N/RSB/10603/12
N/RSB/682/09
N/RSB/894/09
N/RSB/3194/09
N/RSB/9137/11
N/RSB/3195/09
N/RSB/10219/12
N/RSB/1727/09
N/RSB/1468/09
N/RSB/9699/12
N/RSB/809/09
N/RSB/9491/11
N/RSB/9881/12
N/RSB/6644/10
N/RSB/749/09
N/RSB/1037/09
N/RSB/4746/10
N/RSB/9884/12
N/RSB/10246/12
N/RSB/7501/11
N/RSB/3515/09

Lokalita

Potřebujete
nové prostory?
Dnes je ta správná
doba na vyjednání
nejvýhodnějších
podmínek!

ulice

Brno - střed
Masarykova
Brno - střed
Lipová
Brno - střed
Lidická
Brno - střed
třída Kpt. Jaroše
Slatina
Hviezdoslavova
Královo Pole
Štefánikova
Slatina
Hviezdoslavova
Brno - sever
Lidická
Brno - střed Milady Horákové
Brno - střed
Cejl
Brno - jih
Hněvkovského
Brno - střed
Lazaretní
Brno - střed
Cejl
Brno - jih
Traťová
Brno - střed
třída Kpt. Jaroše
Brno - jih
Sokolova
Slatina
Tuřanka
Česká u Brna
Brno - sever
Koliště
Brno - střed
Hybešova
Brno - střed
Husova
Brno - jih
Kaštanová
Brno - střed
Kopečná
Královo Pole
Palackého
Brno - střed
Bauerova
Brno - sever
Koliště
Židenice
Šámalova
Brno - střed
Masná
Královo Pole
Technická
Brno - střed
Kobližná
Brno - střed
Heršpická
Bohunice
Netroufalky
Modřice
Evropská
Brno - střed
Vídeňská
Brno - střed
Benešova
Brno - střed
Úzká
Brno - střed
Heršpická
Brno - střed
Londýnské nám.
Řečkovice
Ječná
Brno - střed
Moravské nám.
Brno - střed
Jakubská
Lesná
Okružní
Bohunice
Bohunická
Modřice
Evropská
Brno - střed
Veveří
Brno - střed
Pražákova
Slatina
Hviezdoslavova

výměra (m²)

cena

420
421
500
580
600
600
600
600
600
615
650
680
685
730
740
750
800
870
950
1000
1 200
1 200
1 345
1 350
1 350
2000
2060
2 270
2 800
3500
4 000
4 000
5 000
5 000
5 650
7 015
15 000
48 000
15 - 350
19 - 200
196, 152
20 - 600
300-600
až 2 552
až 228
až 300
až 600

12 €/m²/měs.
2 200 Kč/m²/rok
1 000 Kč/m²/rok
2 250 Kč/m²/rok
1 100 Kč/m²/rok
2 000 Kč/m²/rok
70 000 Kč/měs.
1 300 Kč/m²/rok
3 000 Kč/m²/rok
2 700 Kč/m²/rok
1 600 Kč/m²/rok
7 20 Kč/m²/rok
1 100 Kč/m²/rok
2 350 Kč/m²/rok
1 900 Kč/m²/rok
2 400 Kč/m²/rok
2 800 Kč/m²/rok
120 000 Kč/měs.
1 500 Kč/m²/rok
3 000 Kč/m²/rok
2 500 Kč/m²/rok
2 000 Kč/m²/rok
1 600 Kč/m²/rok
2 700 Kč/m²/rok
3 200 Kč/m²/rok
900 Kč/m²/rok
1 000 Kč/m²/rok
3 000 Kč/m²/rok
11 €/m²/měs.
2 200 Kč/m²/rok
3 001 Kč/m²/rok
3 500 Kč/m²/rok
9,5 €/m²/měs.
3 700 Kč/m²/rok
3 900 Kč/m²/rok
3 600 Kč/m²/rok
3 900 Kč/m²/rok
11 €/m²/měs.
1 150 Kč/m²/rok
3 500 Kč/m²/rok
3 000 Kč/m²/rok
900 Kč/m²/rok
2 500 Kč/m²/rok
1 500 Kč/m²/rok
11,8 €/m²/měs.
1 500 Kč/m²/rok
1 150 Kč/m²/rok

číslo zakázky
N/RSB/5699/10
N/RSB/3878/10
N/RSB/754/09
N/RSB/1729/09
N/RSB/7189/11
N/RSB/893/09
N/RSB/2344/09
N/RSB/10551/12
N/RSB/9583/11
N/RSB/990/09
N/RSB/7708/11
N/RSB/4204/10
N/RSB/1023/09
N/RSB/5314/10
N/RSB/9569/11
N/RSB/10115/12
N/RSB/9733/12
N/RSB/6499
N/RSB/7642/11
N/RSB/676/09
N/RSB/3465/09
N/RSB/9297/11
N/RSB/7647/11
N/RSB/746/09
N/RSB/9735/12
N/RSB/8716/11
N/RSB/1129/09
N/RSB/8318/11
N/RSB/6427/10
N/RSB/5515/10
N/RSB/8078/11
N/RSB/3927/10
N/RSB/1035/09
N/RSB/899/09
N/RSB/711/09
N/RSB/6005/10
N/RSB/774/09
N/RSB/709/09
N/RSB/10616/12
N/RSB/895/09
N/RSB/789/09
N/RSB/4315/10
N/RSB/10696/12
N/RSB/7917/11
N/RSB/6966/10
N/RSB/4802/10
N/RSB/10554/12
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Volejte zdarma našim specialistům
na kancelářské prostory

ZDARMA

Máme nejširší nabídku kanceláří, více na www.realspektrum.cz

800 800 099
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Sklady, výroba

Hala, Brno - Černovické terasy
• pronájem nových „A“ skladových nebo výrobních hal • plochy
od 2 000 m² - 30 000 m² • průmyslová zóna v blízkosti výjezdu na D1
• bezproblémový příjezd kamionů • v dosahu MHD

Polyfunkční objekt, Brno - město
• prodej pětipodlažního objektu vhodného pro další development
• strategické místo poblíž OC Vaňkovka • užitná plocha
3 700 m², pozemek 1 400 m² • po částečné rekonstrukci

N/RSB/9972/12

N/RSB/10683/12

cena od: 1 300 Kč/m²/rok + energie a služby

41 000 000 Kč

Haly s jeřábem v Brně

Kanceláře a obchody, Brno - Slatina

RD s dílnou pro podnikání, Měnín

N/RSB/10651/12

N/RSB/830/09

N/RSB/10500/12

Penzion, Počátky u Pelhřimova

Výrobní objekt, Kuřim

Obchodní jednotka, Brno - jih

N/RSB/9106/11

N/RSB/10615/12

N/RSB/10555/12

Administrativní objekt, Brno -Chrlice

Skladová hala, Brno - jih

Sklad/výrobní objekt, Brno - Líšeň

N/RSB/10059/12

N/RSB/7764/11

N/RSB/8164/11

• pronájem haly pro výrobní nebo skladové účely • UP haly cca 1 000 m², • prodej/pronájem kanc. a obch. v nově budovaném komplexu • kanc.   • prodej RD s výrobními nebo skladovými plochami • pozemky 440 m²
kanceláře 50 m², venkovní plocha 800 m² • dostupnost kamionů
7 200m², obchod 2 600 m², hotel 4 500 m² • možno i po částech • výroba cca 100 m² • byt 125 m² • dálniční spojení směr Brno - Břeclav

850 Kč/m²/rok

31 000 Kč/m² + DPH

2 500 000 Kč

• prodej domu s restaurací a ubytováním • užitná plocha 550 m² • prodej skladově výrobního objektu v uzavřeném areálu • prodej komerčních prostor • obchod 110 m², sklad 120 m²,
• proslaveno natáčením filmu Postřižiny • nutná rekonstrukce
• nutná oprava • užitná plocha 495 m², pozemek 895 m²
4 parkovací místa • vstup z parkoviště • tržně pronajato

2 900 000 Kč

3 900 000 Kč

8 000 000 Kč

• prodej zrekonstruovaného administrativního objektu (140 m²) se • prodej samostatné skladové haly 1 000 m² a 440m² • kanceláře • prodej skladově výrobní haly • užitná plocha 1 740 m², plocha
skladem (170 m²) • dobrá dostupnost na D2 • parkoviště
a zázemí 373 m² • volná plocha v pronájmu 6 500 m²
pozemku 2 036 m² • v blízkosti dálničního spojení

8 900 000 Kč

14

9 900 000 Kč

10 500 000 Kč

Kompletní nabídka nemovitostí na www.realspektrum.cz

Sklady, výroba, pozemky

Sklad/výrobní objekt, Blučina

Výrobní hala, Kuřim

Výrobní objekt, Brno - Slatina

N/RSB/8660/11

N/RSB/9404/11

N/RSB/10540/12

Výrobně-skladovací hala, Brno - jih

Komerční areál, Brno - město

Stavební pozemek, Brno - venkov

N/RSB/7763/11

N/RSB/1047/09

N/RSB/10451/12

Stavební pozemky, Kuřim

Stavební pozemek, Modřice

Stavební pozemek, Brno - město

N/RSB/10429/12

N/RSB/9233/11

N/RSB/10566/12

Stavební pozemek, Brno - jih

Výrobní areál, Rousínov

Skladová hala, Brno - jih

N/RSB/1046/09

N/RSB/1329/09

N/RSB/8419/11

Skladová hala, Brno - město

Skladová hala, Moravany u Brna

Nové haly, Brno - Tuřany

N/RSB/10575/12

N/RSB/10288/12

N/RSB/9807/12

• prodej skladově výrobního objektu • 2 podlažní, výtah, nastavitelná • prodej výrobní haly s obslužnou výškou 10 m • 6x jeřáb, užitná • prodej dvoupodlažní výrobní budovy • 1.NP výroba 1 055 m²
rampa • užitná plocha 2 100 m², pozemek 2 700 m²
plocha haly 6 900 m², adm. a zázemí 3 300 m², pozemek 14 200 m² • 2.NP kanceláře 300 m² • pozemek 2 380 m² • v dosahu D1

info v RK

20 900 000 Kč

s výna
re
o ál
se
m

14 500 000 Kč

• prodej samostatného zrekonstruovaného areálu • vícepodlažní • prodej dlouhodobě pronajatého výrobního areálu v blízkosti prodej průmyslového pozemku • vhodný ke stavbě haly, viditelný
hala 4 700 m² • administrativní zázemí 960 m², pozemek 2 850 m² centra Brna • užitná plocha 5 800 m², pozemek 4 500 m²
z hlavního tahu směr Hodonín • celková výměra cca 4 950 m²

44 900 000 Kč

45 000 000 Kč

720 kč/m²

• prodej jednotlivých částí pozemku o celkové výměře 33 784 m² • prodej komerčního pozemku v průmyslové zóně • výměra • prodej STP v komerční zóně v jižní části Brna • dostupnost
• komerční zóna v Kuřimi • vhodné pro výrobu, skladování, sídlo firmy 11 800 m² • vydáno ÚR na výstavbu haly 4 000 m² • v dosahu MHD na D1 • možnost dělení od 5 000 m² • celková výměra cca 13 000 m²

1 400 Kč/m²

2 300 Kč/m²

2 350 Kč/m²

• prodej komerčního pozemku u dálnice D1 • celková výměra • pronájem výrobního areálu se skl. a výr. plochami • celková výměra • pronájem skladové haly • vstup 1x rampa a 4x vrata v úrovni
cca 8 300 m² • platné stavební povolení na výstavbu skladové haly
cca 31 000 m² • možno i po částech • výborná dostupnost na dálnici podlahy • výměra 480 m², zázemí 120 m² • 5 parkovacích míst

17 000 000 Kč

45 Kč/m²/měs.

69 000 Kč/měs. + energie a služby

• pronájem haly s kancelářským a sociálním zázemím • pronájem skladového/výrobního objektu (1260 m²) • UP kance- • pronájem nových skladů se zázemím • dokončení výstavby
• užitná plocha 570 m², venkovní zpevněná plocha 2 700 m²
lářské budovy 690 m² • příjezd kamionu, 18 parkovacích míst
12/2012 • užitná plocha hal 2 870m² (1 200m², 910m², 765 m²)

70 000 Kč/měs. + energie a služby

1 200 Kč/m²/rok + energie a služby

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 800 - 1800

1 500 Kč/m²/rok + energie a služby
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Mějte nejrychlejší přístup
k novým zakázkám
Využijte hlídacího psa
na www.realspektrum.cz
Nové nemovitosti do vašeho e-mailu
N/RSB/10758/12
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Obchod 395 - 800 m², Brno - Kr. Pole

@

Prodej vily, Brno - Černá Pole

N/RSB/10240/12

- Vysoký standard
- Frekventované
a viditelné místo
- Parkování u výlohy

makléř Petr Procházka doporučuje

- Umístění reklamy

20
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Kanceláře 356 m², Brno - Kr. Pole

N/RSB/10075/12

-	Dispozice podle
vlastních potřeb

makléř Jan Ryšavý doporučuje:

2

- Klimatizace, výtah,

Tato nemovitost mne zaujala svoji polohou, dobrým technickým
stavem, možností parkování a dostatkem technických
a skladovacích prostor. Nabídky v této lokalitě se příliš neobjevují
a bývají často předražené. Rád Vás nemovitostí provedu.

parkování
makléř Petr Procházka doporučuje

- Vysoký standard

Zavedený penzion, Vranov u Brna

N/RSB/10330/12

Výrobní objekt Brno - Slatina 356 m²

makléř Vladimír Hnát doporučuje:

makléř Jan Ryšavý doporučuje:
Nemovitost ocení zájemce, který hledá fungující penzion s dobrou
obsazeností a zavedenou klientelou. Nemovitost je ve výborném
technickém stavu, bez nutnosti investic. Rád doplním všechny
dostupné informace a zajistím prohlídku.

V nemovitosti vidím příležitost pro menší a střední společnosti,
kterým záleží na lukrativní lokalitě s dobrou dostupností.
Budova je v dobrém technickém stavu a je připravena
k užívání. Výměra 1355 m². Bližší informace rád poskytnu.

www.realspektrum.cz
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N/RSB/10540/12
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