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Poctivý obchod s nemovitostmi

let vám pomáháme
bydlet i podnikat
www.realspektrum.cz

František Kokna
zakladatel značky
REAL SPEKTRUM
Jak jsme začínali:
„V jednadevadesátém jsme s osmi kolegy zakládali první realitní kancelář
v Brně pod značkou REAL SPEKTRUM. Začínali jsme doslova od nuly. Ve
firmě jsme ráno bývali už před šestou a odcházeli po desáté večer. Hnacím
motorem našeho nadšení bylo vybudovat síť realitních kanceláří profesionální
úrovně, které zákazníkovi poskytnou maximální bezpečí a komfort při obchodu
s nemovitostmi.
Středem našeho zájmu nebyl pouze obchodní úspěch, ale především spokojený
klient. A to je mým osobním krédem dodnes. Stejně jako přesvědčení, že podaná
ruka je víc, než podepsaná smlouva.“

Ing. Roman Grmela
předseda představenstva
REAL SPEKTRUM, a. s.
Kam míříme:
„V další „dvacetiletce“ úspěšného působení na čele realitního trhu přineseme naše
značkové realitní služby ještě blíže k Vám, našim klientům. Nejen prostřednictvím
dalšího rozvoje naší realitní sítě, ale doslova k Vám domů. Díky přímé komunikaci
budete mít okamžitý přehled o aktualitách na realitním trhu a Vašich příležitostech v
obchodu s nemovitostmi.
Jako společensky zodpovědná firma budeme nadále prosazovat kvalitu, bezpečí a
etiku férových obchodů s nemovitostmi na celém realitním trhu a tím chránit Vás,
kteří se na něm pohybujete.“

Tým makléřů REAL SPEKTRUM Brno, Lidická

www.realspektrum.cz
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Poctivý obchod s nemovitostmi

Nejstarší realitní síť v České republice
Hlavní kancelář Brno

REAL SPEKTRUM Hradec Králové
Malé náměstí 13, 500 02 Hradec Králové
E-mail: info@rshk.cz

U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1
E-mail: nemovitosti@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Brno

REAL SPEKTRUM Pardubice

REAL SPEKTRUM Nymburk

Moravské nám. 15, 602 00 Brno - střed
E-mail: brno1@realspektrum.cz

Smilova 353, 530 12 Pardubice
E-mail: real.spektrum.pce@tiscali.cz

REAL SPEKTRUM City
Novobranská 16, 602 00 Brno - střed
E-mail: city@realspektrum.cz

Reality REAL SPEKTRUM Boskovice

Kovanice 101, okres Nymburk
E-mail: nymburk@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Slaný
REAL SPEKTRUM Ostrava
Velká 10, 702 00 Ostrava
E-mail: ostrava@realspektrum.cz

Šultysova 558, 274 01 Slaný
E-mail: slany@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Liberec

Masarykovo náměstí 11, 680 01 Boskovice
E-mail: boskovice@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Olomouc

Soukenné náměstí 115/6, 460 01 Liberec
E-mail: lb@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Blansko

Svatopluka Čecha 195, 798 03 Plumlov
E-mail: olomouc@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Havlíčkův Brod

Rožmitálova 14, 678 01 Blansko
E-mail: blansko@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Břeclav
Nám. TGM 10, 690 02 Břeclav
E-mail: breclav@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Znojmo
Nám. TGM 10, 669 02 Znojmo
E-mail: znojmo2@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Domažlice
Komenského 692, 344 01 Domažlice
E-mail: domazlice@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Uherské Hradiště
Růžová 1232, 686 01 Uherské Hradiště
E-mail: uherskehradiste@realspektrum.cz

Real Spektrum Zlínsko
nám. Práce 2512, 762 70 Zlín
E-mail: realspektrum.zlinsko@volny.cz
Lísková 257, 760 01 Zlín
E-mail: zlin2@realspektrum.cz
Třída J. A. Bati 5542
760 01 Zlín
E-mail: zlin@realspektrum.cz

Hlavní kancelář Lidická Brno

Sídlo společnosti v Praze

Kancelář Moravské náměstí Brno

Kancelář Novobranská Brno
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Pražské REAL SPEKTRUM

Lidická 77, 602 00 Brno
E-mail: rs@realspektrum.cz

www.realspektrum.cz

Nádražní 128, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail: havlickuvbrod@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Č. Budějovice
Česká 30, 371 00 České Budějovice
E-mail: ceskebudejovice@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM J. Hradec
Klášterská 93, 377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: jindrichuvhradec@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Prachatice
Velké náměstí 12, 383 01 Prachatice
E-mail: prachatice@realspektrum.cz

Tradice již od roku 1991

REAL SPEKTRUM
Nejvíce prodaných a pronajatých nemovitostí v Brně
Kompletní škála realitních služeb
20 let zajišťujeme nákup, prodej a pronájem rezidenčních, komerčních i
průmyslových nemovitostí. Právní servis, finanční servis a poradenství jsou pro
nás samozřejmostí.

Nemovitosti za spravedlivou cenu
20 let monitorujeme vývojové trendy nabídky i poptávky. Na základě perfektní
znalosti realitního trhu Vám garantujeme férové ceny při prodeji i nákupu.

Poctivý obchod s nemovitostmi
20 let se staráme o Vaši jistotu, spokojenost a bezpeční v realitním obchodě. Etický
kodex je pro nás základ. Odměnou jsou pro nás tisíce spokojených zákazníků.

Spektrum realit
20 let pro Vás zajišťujeme nejširší nabídku nemovitostí k bydlení i podnikání.
Přímý prodej · veřejná soutěž · výběrové řízení · aukční prodej ve veřejné dražbě

Maximální rozsah inzerce
20 let Vaše zakázky prezentujeme v maximálním možném rozsahu

Inzerce v tištěné i elektronické podobě

Inzerujeme ve všech významných realitních časopisech (např. Real City,
Grand reality) a na důležitých realitních serverech ( Sreality.cz, Reality.idnes.cz
a dalších).

Portál REAL SPEKTRUM

Staráme se především o vysokou návštěvnost, přehlednost vyhledávání, ale i
moderní design. V rámci soutěže Vodafone Firma roku 2010 jsme získali ocenění
Firemní web roku 2010 v Jihomoravském kraji.

Veletrhy

Nemovitosti prezentujeme také na českých i mezinárodních veletrzích (MIPIM,
MAPIC, EXPO REAL, URBIS INVEST).

Katalog nemovitostí

Vydáváme vlastní inzertní a informační periodikum v tištěné i elektronické
podobě.

Společensky zodpovědná firma
20 let kultivujeme realitní trh aktivním členstvím v řadě odborných organizací
( EKRK, ARK, NARKS, Hospodářská komora ČR a další).
Dbáme na nejvyšší standard kvality služeb, získali jsme certifikát ISO9001.
Za 20 let jsme podporovali od výzkumu rakoviny, přes kulturní události
až po sportovní události.

Volejte zdarma 800 800 099
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REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI

Nemovitosti k bydlení a rekreaci
20 let vám pomáháme žít bez starostí!
nákup · prodej · pronájem

· byty · rodinné domy
· rekreační objekty
· stavební pozemky
S čím Vám pomůžeme?
Realitní makléř je Vašim osobním poradcem
Naše nemovitosti jsou vždy prověřené
Zajistíme Vám bezpečný převod vlastnictví nemovitosti
Nemusíte platit nic navíc, právní servis je součástí našich služeb
Poradíme Vám s financováním

S námi prodáte!

Vaši nemovitost prodáme bezpečně, naši právníci vše zařídí za Vás
Umístíme ji na významné realitní servery (Sreality, reality iDNES apod.)
a na vlastní realitní portál www.realspektrum.cz
Zainzerujeme v odborných magazínech a realitních časopisech
(např. Real City, Grand reality), také ve vlastním „průvodci světem realit“.
Za dosavadní 20 letou spolupráci všem našim klientům děkujeme.

Petr Broža

obchodní ředitel
rezidenční nemovitosti
petr.broza@realspektrum.cz

Manželům Hlouchovým děkujeme za povzbudivý dopis, citujeme:
"Již 20 let, co jsme s manželem spolu, jsme si přáli mít domek a to jsme si nedovolili na nový ani pomyslet. Prostě starší k opravě. Kdykoliv jsme
navázali spolupráci, jestli to mohu takto nazývat, s nějakou RK, začalo nás naše rozhodnutí mrzet, že jsme se vůbec "do toho "pustili. Takže mezi
tím vždy měsíce, léta pauza. Naposledy s nejmenovanou RK ze středu města, je to asi 2 roky.
Tam to proběhlo asi takto: Ústně ihned při optání - nic nemožné, samozřejmě, výměna za domek do 20 km... ...není problém, jen podepíšeme
smlouvu (téměř ihned, jen doplněná jména na předchystaných smlouvách) ...a tím to pro nás začalo. Na nás psychický nátlak, domky 40-50 km
od Brna, nereálná situace, musíte ubrat ze svých nároků... Nakonec jsme 6 měsíců žili ve strachu než smlouvu budeme moci vypovědět, abychom
nepřišli o byt, na který kupci byli samozřejmě hned, a zároveň neměli kde bydlet, protože domek nebyl.
A teď proč vám to píši - U VÁS: RD v Měníně nás upoutal koncem srpna ve vašem inzertním časopise. Spojili jsme se s vámi, beze smluv okamžitě
nafoceno - chata i byt, seznámili jste nás s reálnou cenou, abychom co nejdříve prodali a zároveň nepřišli o domek. Pan Hilšer domluvil "snad"
i nemožné s investorem (neměli jsme zálohu hotově, jen nemovitosti) a po tomto všem jsme teprve podepisovali smlouvu, kde nám nebylo nic
nejasné a nebylo se podle nás čeho bát, i když jsme po našich předchozích zkušenostech k RK byli dosti nedůvěřiví. Vaši makléři si u nás získali
naprostou důvěru, přitom nám nic neslibovali, jen se snažili nám pomoct.. Bydlíme tu dva měsíce a jsme moc spokojeni." 			
								
					
Hlouchovi

6

www.realspektrum.cz

BYTY

Byt 3+1 v secesním domě, Brno - Veveří

Novostavba bytu 3+kk, Brno - Černá Pole

• prostorný byt 3+1 v OV • po zdařilé celkové rekonstrukci • šatna, balkon s výhledem na
Špilberk • neprůchozí pokoje • vlastní plynový kotel • ihned k nastěhování

• mezonetový byt 3+kk v OV • zděná nástavba na panelovém domě • šatna, terasa a balkon
• půdní úložný prostor • prostorná koupelna a samostatné WC

4 790 000 Kč

3 990 000 Kč

N/RSB/7324/11

N/RSB/7310/11

Nový byt 1+kk, Brno - Žebětín

Byt 1+kk s parkováním, Kuřim

Byt 1+kk, Brno - Medlánky

Byt 1+1, Brno - Kohoutovice

• novostavba bytu 1+kk • orientace na jih • dosah MŠ, ZŠ a zastávky MHD • bezpr. parkování

• byt 1+kk v OV • novostavba cihlového domu • sklep,
zahrádka (18 m²), PS • vlastní plynový kotel

• byt 1+kk v OV • kolaudace 2009 • sklep, orientace
JZ • vhodné k investici • v blízkosti zastávky MHD

• slunný byt 1+1 v OV • prostorná lodžie na JZ • zateplený dům • nová fasáda a plast.okna • parkování

1 390 000 Kč

1 450 000 Kč

1 550 000 Kč

1 350 000 Kč

N/RSB/6793/10

N/RSB/6397/10

N/RBS/7223/11

N/RSB/7069/10

Byt 1+1, Brno - Lesná

Byt 1+1, Brno - střed

Byt 2+kk s lodžií, Šlapanice

Byt 2+kk, Staré Brno

• slunný byt 1+1 v OV s lodžií • klidná lokalita
s výhledem do zeleně • v blízkosti zastávky MHD

• částečně zrek. byt o velikosti 1+1 v OV • spací
galerie, sklepní box • cihlový dům • volný ihned

• nový byt 2+kk v OV • lodžie, sklepní box • s výtahem • možnost přikoupení garážového stání nebo PS

• cihlový byt 2+kk v OV • velmi dobrý stav po
rekonstr. • v blízkosti MHD • parkování u domu

1 370 000 Kč

1 398 000 Kč

1 799 000 Kč

1 850 000 Kč

N/RSB/6937/10

N/RSB/6918/10

N/RSB/7349/11

N

ovinka

N/RSB/6382/10

Byt 2+kk s balkonem, Ostopovice

Byt 2+kk, Brno - Líšeň

Byt 2+kk, Brno - Medlánky

Byt 2+kk, Brno - Kohoutovice

• nový byt 2+kk v OV • šatna, balkon, sklepní
box • možnost dokoupení venk. PS • volný ihned

• převod DB 2+kk s terasou • novější KL • vlastní plyn.
kotel • u zastávky MHD • parkování před domem

• byt 2+kk v OV • šatna, sklep, terasa (44 m²) • neprůch. pokoje • možnost financovat HÚ i hotovostí

• nový byt 2+kk v OV • balkon s výhledem do okolní
zeleně • vyhledávaná lokalita • v ceně vybavení

1 899 594 Kč

2 150 000 Kč

2 290 000 Kč

2 290 000 Kč

N/RSB/4254/10

N/RSB/7304/11

N/RSB/2676/09

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

N/RSB/7007/10
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BYTY

Byt 3+kk, Brno - Veveří

Byt 4+kk, Brno - Medlánky

• atypický byt 4+1 v OV (182 m²) • terasa ( 30 m²) s výhledem na Špilberk • vnitřní krb • dvě koupelny
s WC • vlastní garáž v domě

• mezonetový byt 4+kk v OV • terasa, balkon, garáž a zděný sklep • neprůchozí pokoje, velká galerie • vlastní
plynový kotel • kolaudace 2004

5 200 000 Kč

4 490 000 Kč

N/RSB/7414/11

N/RSB/7210/11

Byt 2+kk, Brno - Veveří

Byt 2+1, Brno - Komárov

Byt 2+1, Brno - střed

Byt 2+1, Brno - Štýřice

• nadstand. byt 2+kk v OV • šatna, komora • neprůchozí pokoje • u hotelu Slovan • volný ihned

• udržovaný byt 2+1 v OV • sklep, 3x balkon, neprůchozí pokoje • třípatrový cihlový dům • parkování

• prostorný byt 2+1 v OV • vysoké stropy, nová KL
vč. spotřebičů • vlastní plynový kotel • cihlový dům

• byt 2+1 v OV • neprůchozí pokoje • orientace na
západ s výhledem do zahrad • parkování u domu

2 750 000 Kč

1 750 000 Kč

1 790 000 Kč

1 950 000 Kč

N/RSB/5650/10

N/RSB/6348/10

N/RSB/5626/10

N/RSB/7408/10

Byt 2+1, Brno - Černovice

Byt 2+1, Brno - Královo Pole

Byt 2+1, Brno - Královo Pole

Cihlový byt 3+kk, Adamov

• prostorný byt 2+1 v OV • balkon, sklep • cihlový
dům • nová fasáda, plast. okna • u zastávky MHD

• cihlový byt 2+1 v OV • komora, sklep, lodžie
• s výtahem • nová plast. okna • neprůchozí pokoje

• zajímavý byt 2,5+1 (71 m²) v OV • sklep
• 1/2 zahrady • 1/2 půdy • v blízkosti MŠ, ZŠ a MHD

• nový byt 3+kk v OV • dům po kompletní rek.
• KL vč. spotřebičů • venkovní PS • volný od 05/2011

1 990 000 Kč

2 795 000 Kč

2 990 000 Kč

1 720 000 Kč

N/RSB/7208/11

N/RSB/7123/10

N/RSB/3868/10

N

ovinka

N/RSB/5458/10

Novostavba 3+kk, Brno - Žebětín

Byt 3+kk, Brno - Černovice

Byt 3+kk, Bílovice nad Svitavou

Byt 3+kk, Brno - Bystrc

• DB 3+kk • šatna, lodžie • vl. plyn. kotel • cihlový
dům • do OV možný za 12 let • PS před domem

• cihlový byt 3+kk v OV • sklep, vlastní plynové topení • po celkové rekonstrukci • parkování

• novostavba 3+kk v OV • terasa, sklep • vl. plynový kotel, klimatizace • neprůchozí pokoje • možnost garáže

• luxusní byt 3+kk v OV • terasa, sklep • dům s výtahem • v blízkosti Brněnské přehrady • ihned volný

2 100 000 Kč

2 290 000 Kč

2 990 000 Kč

3 450 000 Kč
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N/RSB/7117/10

N/RSB/7415/11
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N/RSB/7254/11

N/RSB/6759/10

BYTY

Byt 4+1, Brno - Veveří

Byt 3+1, Brno - Líšeň

• atypický byt 4+1 v OV • výměra 182 m² • terasa 30 m² s výhledem na Špilberk • krb, 2 koupelny
s WC, 2 komory • venkovní el. žaluzie, klimatizace • vlastní garáž • poblíž bazénu Kraví hora

• byt 3+1 v OV + pracovna • výborný tech. stav • po zdařilé rekonstrukci • balkon a sklep • poblíž zastávky MHD, nákupních příležitostí, základní školy a gymnázia • parkování u domu • volný od 1.6.2011

8 490 000 Kč

2 490 000 Kč

N/RSB/7419/11

N/RSB/7429/11

Nový byt 3+kk, Brno - Štýřice

Byt 3+kk, Brno - Líšeň

Byt 3+kk, Staré Brno

Byt 3+1, Zbýšov

• byt 3+kk v OV • šatna, terasa • novostavba ve vyhledávané lokalitě • neprůch. pokoje • kotelna v domě

nadstandardní cihlový byt 3+kk v OV • dvě prostorné terasy ( 60 a 14 m²) • garážové stání v domě

• nadstandardní mezonetový byt 3+kk (105 m²)
• OV • dvě terasy • klimatizace • samost. vytápění

• převod zrek. DB 3+1 • dva sklepy • cihlový dům
• 20 km od Brna • parkování před domem • dosah IDS

3 900 000 Kč

4 190 000 Kč

4 690 000 Kč

1 295 000 Kč

N/RSB/6014/10

N/RSB/5416/10

N/RSB/6730/10

N

N

ovinka

ovinka

N/RSB/6554/10

Byt 3+1, Brno - Líšeň

Byt 3+1, Brno - Vinohrady

Byt 3+1, Brno - Nový Lískovec

Byt 3+1, Brno - Bystrc

• byt 3+1 s možností převodu do OV • lodžie,
sklepní box • poblíž dětské hřiště i parkování

• byt 3+1 v OV • balkon, sklepní box • parkování
u domu • neprůchozí pokoje • volný dohodou

• byt 3+1 v OV • lodžie, zděné jádro • zateplený
dům • v blízkosti zast. MHD • k nastěhování ihned

• byt 3+1 v DB/OV • lodžie, šatna, sklep • sam. stojící
dům s novou fasádou a plast. okny • ihned volný

1 850 000 Kč

1 990 000 Kč

1 990 000 Kč

2 100 000 Kč

N/RSB/6305/10

N

ovinka
N

N

ovinka
N

N/RSB/6750/10

ovinka

N/RSB/7306/11

ovinka

N/RSB/7406/11

Cihlový byt 3+1, Brno - Juliánov

Byt 3+1, Brno - Juliánov

Cihlový byt 3+1, Brno - Komárov

Byt 4+1, Brno - Kamenný vrch

• byt 3+1 v OV • šatna, balkon, sklep • výhled na Bílou horu • u zastávky MHD • parkování před domem

• byt 3+1 v OV • balkon, sklep • neprůchozí pokoje • cihlový dům v blízkosti zast. MHD • ihned volný

• byt 3+1 v OV • dvě lodžie, šatna, garáž • dům
s vlastní plynovou kotelnou

• převod DB 4+1 • prostorná lodžie • sklepní box
• v blízkosti MŠ, ZŠ a MHD • volný od 04/2011

2 290 000 Kč

2 350 000 Kč

2 450 000 Kč

1 850 000 Kč

N/RSB/7180/11

N/RSB/7305/11

Volejte zdarma 800 800 099

N/RSB/7218/11

N/RSB/7420/11

9

BYTY
Projekt byty Netušilova

NE
PL
AT
ÍT
E

PR
OV
IZ
I

800 800 099

N/RSB/6562/10

Projekt Brno „Pod Chvalovkou“

NE
PL
AT
ÍT
E

PR
OV
IZ
I

800 800 099

N/RSB/6484/10

Bytový dům „Mozartka“

NE
PL
AT
ÍT
E

PR
OV
IZ
I

800 800 099

N/RSB/7421/11

10

www.realspektrum.cz

Brno - sever
www.realspektrum.cz
- poslední dva volné byty
- dispozice 1+kk a 2+kk
- třípodlažní dům
s vlastní kotelnou
Jen 12 bytů v domě
Prodáno 85%

od 1 444 722 Kč
Brno - Bystrc
www.realspektrum.cz
- výstavba dvou byt. domů
- nabídka bytů 1+kk - 4+kk
- balkony, terasy, zahrádky
Bydlení v přírodě
Dokončení od: podzim 2011

od 1 342 000 Kč
Brno - Zábrdovice
www.realspektrum.cz
- dispozice bytů 1+kk – 2+kk
- možnost přikoupení
parkovacího nebo garáž. stání
- dokončení podzim 2011
Investiční příležitost
Poblíž centra města

od 1 098 636 Kč

Rodinné domy
Měnín, okr. Brno - venkov

www.rdmenin.cz

NE
PL
AT
ÍT
E

PR
OV
IZ
I

10 minut jízdy z hranice města
800 800 099

Prodej dokončených
rodinných domů „CANABA“

N/RSB/5355/10

· dva dvojdomky o velikostech 3+kk - 4+kk · zahrada, PS před domem
· oddělená koupelna a WC · k nastěhování podzim 2011

Moderní a úsporné bydlení pro každého

Rosice u Brna

Prodej rodinných domů
před dokončením

www.realspektrum.cz

NE
PL
AT
ÍT
E

PR
OV
IZ
I

jen 20 km z centra města
800 800 099

od 2 299 323 Kč

N/RSB/7392/10

· prostorné třípodlažní řadové RD 5+kk · garáž pro dvě auta, sklep, zahrádka
· fasáda, okna, dveře · dokončení podzim 2012

Možnost dokončení RD na klíč

od 3 698 737 Kč

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

N

ovinka

Rodinné
Rodinné
domy domy

Rodinný dům s garáží, Brno - Kohoutovice

Řadový rodinný dům, Brno - Řečkovice

• prostorný dvougenerační RD • možnost další půdní vestavby • garáž, zimní zahrada, terasa • výborný technický stav • ihned k užívání • v dosahu MHD

• řadový podsklepený RD • předzahrádka, zahrádka • velmi dobrý technický stav • obývací
pokoj s krbovými kamny • výborná dopravní dostupnost• dosah MHD

6 490 000 Kč

4 650 000 Kč

N/RSB/7267/11

sleva

N/RSB/7239/11

Rodinný dům, Brno - Husovice

Rodinný dům, Šlapanice u Brna

Rodinný dům, Hostěnice

Rodinný dům, Syrovice

• řadový podsklepený RD • zahrada • tři byty
• možnost půdní vest. • velmi dobrý tech. stav

• prostorný RD • garáž, zahrada • dobrý tech.
stav • rekonstrukce v r. 2010 • v dosahu MHD

• RD 6+kk • část. podskl., garáž, zahrada • terasa • na hranici Moravského krasu • v dosahu IDS

• sam. stojící RD 4+kk (možnost úpravy na
5+kk) • nadstand. materiály • v dosahu IDS

6 490 000 Kč

5 200 000 Kč

4 990 000 Kč

4 790 000 Kč

N/RSB/7088/10

N/RSB/5710/10

N/RSB/7116/10

N/RSB/5707/10

Rodinný dům, Šlapanice u Brna

Rodinný dům, Měnín u Brna

Rodinný dům, Blansko

Rodinný dům, Brno - Komín

• koncový řadový RD • garáž, zahrada • bazén
se zastřešením, skleník • v dosahu MHD

• řadový, podsklepený RD se třemi byty
• garáž, dvůr, dílna, stodola • klidná lokalita

• prostorný dům s garáží a zahradou • s nutností dokončení kompletní rekonstrukce

• RD k modernizacím • s větším pozemkem
(CP 735 m²) • k bydlení nebo podnikání

4 490 000 Kč

4 490 000 Kč

4 250 000 Kč

4 150 000 Kč

N/RSB/6089/10

N/RSB/6676/10

provizi

N/RSB/6607/10

N

utno

Neplatíte

vi

d

ět

N/RSB/6703/10

Rodinný dům, Rosice u Brna

Rodinný dům, Radiměř

Rodinný dům, Brno - Židenice

Rodinný dům, Ponětovice

• sam. stojící RD • garáž, zahrada • nutná
modernizace • výborná dostupnost (IDS, ČD)

• sam. stojící venkovská usedlost • po kompletní rek. • k trvalému bydlení nebo rekreaci

• podsklepený RD • zahrada, v klidné ulici • možnost půdní vestavby • výborná dopr. dostupnost

• novostavba řadového RD 4+kk • garáž, zahrada • bez vnitřního vybavení • k dokončení

3 990 000 Kč

3 590 000 Kč

3 250 000 Kč

2 922 000 Kč

12

N/RSB/7107/10

N/RSB/6140/10

www.realspektrum.cz

N/RSB/7423/11

N/RSB/3001/09

Rodinné domy

Rodinný dům, Brno - Soběšice

Rodinný dům, Bukovinka

• řadový RD 3+1 • možnost úpravy na 4+kk • garáž, menší zahrádka • velmi dobrý
technický stav • vyhledávaná lokalita na severu Brna

• samostatně stojící podsklepený RD • garáž, větší zahrada (1 561 m²) • výborný technický
stav • kolaudace v roce 2006 • krásná lokalita v blízkosti CHKO Moravský kras

4 890 000 Kč

4 490 000 Kč

N/RSB/7091/10

N/RSB/7422/11

Rodinný dům, Chudčice

Rodinný dům, Ždánice

Rodinný dům, Popůvky

Rodinný dům, Radostice

• prostorný RD • garáž s dílnou, vinný sklípek • nutná modernizace • velký pozemek

• sam. stojící novostavba RD 4+1 • garáž,
zahrada, úložný prostor • ihned k užívání

• koncový řadový RD 3+kk • dvůr, úložný prostor • výborný tech. stav • kolaudace v r. 2004

• řadový dům 3+1 • připraveno pro půdní
vestavbu • pozemek 466 m² • veškeré IS

2 880 000 Kč

2 790 000 Kč

2 590 000 Kč

2 500 000 Kč

N/RSB/6965/10

N

N

N

N/RSB/6432/10

ovinka

N/RSB/6289/10

ovinka

ovinka

N/RSB/5969/10

Rodinný dům, Luleč - okr. Vyškov

Rodinný dům, Jimramov

Rodinný dům, Veverská Bítýška

Rodinný dům Brno - Královo Pole

• sam. stojící RD 3+kk • část. podsklepený,
větší zahrada • trvalé bydlení nebo rekreace

• řadový dům s vjezdem a zahradou • dobrý
stav • 1.NP pronajato se stálým výnosem

• RD 5+1 • zahrada, dílna, sklad • u Brněnské
přehrady • ke komplet. rek. • PS před domem

• řadový RD se dvorem • zahrádka v pronájmu
od města • k celkové rek., případně k demolici

2 490 000 Kč

2 420 000 Kč

1 690 000 Kč

1 550 000 Kč

N/RSB/7299/11

N/RSB/6667/10

N/RSB/7309/11

N

ovinka

N/RSB/7135/11

Rodinný dům, Kojátky

Rodinný dům, Slavíkovice

Rodinný dům, Kurdějov

Rodinný dům, Pístovice

• sam. stojící dům se zahradou (CP 715 m²)
• v dobrém stavu • nedaleko Bučovic

• řadový RD 3+1 • dvůr, zahrada • dobrý tech.
stav s nutnou modernizací • zahradní domek

• prostorný rohový dům se dvorem • vjezdem
a zahradou • 3 kilometry od Hustopečí

• rohový RD se zahradou • k dokončení rek.
nebo k demolici • výměra pozemku 267 m²

1 490 000 Kč

1 390 000 Kč

990 000 Kč

250 000 Kč

N/RSB/6827/10

N/RSB/6403/10

13
Volejte
zdarma 800 800 099
www.realspektrum.cz

N/RSB/6908/10

N/RSB/7301/11
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Chaty, chalupy, pozemky

Vlastníte chatu či chalupu
a zvažujete její prodej?
Neváhejte nás kontaktovat

800 800 099

Zděná chalupa, Moravec

Chata, Brno - Žabovřesky

• chalupa včetně stylového vybavení • velký pozemek • garáž, balkon, veranda • možnost další
půdní vestavby

• zděná chata s krbem • vlastní pozemek s vjezdem, terasa • nedaleko zastávky MHD
• k celoroční rekreaci • dobrý technický stav

2 590 000 Kč

950 000 Kč

N/RSB/5706/10

N/RSB/6683/10

Chata, Nedvědice, okr. Brno - venkov

Chata, Nedvědice, okr. Brno - venkov

• zděná chata s vl. pozemkem • možnost půdní
vestavby • dobrý tech. stav • v lesnaté lokalitě

• rekreační chata • vl. pozemek s možností vjezdu • výměra 900 m² • projekt a stavební povole• v lesnaté lokalitě nedaleko hradu Pernštejn ní na samostatně stojící RD 5+1 s garáží

• pozemek 1 301 m² se zahradní chatou
• k celoroční rekreaci nebo jako stavební místo

490 000 Kč

390 000 Kč

1 990 000 Kč

N/RSB/5330/10

N/RSB/5888/10

Stavební pozemek, Jinačovice
2 990 000 Kč

Pozemek s chatou, Rajhrad

N/RSB/7126/10

N/RSB/6080/10

Víte o někom kdo potřebuje
prodat nemovitost?
Doporučte nás a ihned po prodeji
dostanete peníze!
Stavební pozemek, Krasová

Pozemek, Rosice u Brna

• STP o výměře 895 m² • určeno k výstavbě • pozemek vhodný ke stavbě řadového RD • výsam. stojícího RD • 30 minut jízdy z Brna
měra 359 m²• veškeré IS • projekt na stavbu

796 550 Kč

14

N/RSB/5089/10

550 000 Kč

N/RSB/6158/10

www.realspektrum.cz

Příklad:
Prodej bytu v hodnotě: 1 500 000 Kč

Vaše odměna:

10
%
z provize RK

7 500 Kč ihned po prodeji!

Pro více informací volejte zdarma 800 800 099

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Nemovitosti k podnikání a investici
20 let se staráme o vaši maximální spokojenost!
nákup · prodej · pronájem

· kanceláře · obchodní plochy
· nájemní domy · sklady
· výrobní haly · stavební pozemky

Dbáme na vysokou kvalitu služeb!
Makléři, specialisté na komerční nemovitosti, mají letité zkušenosti
Důkladná analýza Vašich potřeb je pro nás základem
Poradenství a návrh optimálního řešení jsou podloženy znalostí trhu
Etický kodex je pro nás samozřejmostí

Jaké jsou naše obchodní přednosti?
Máme více než 2000 poptávajících klientů z Jihomoravského kraje
K prezentaci nemovitostí využíváme všechny významné realitní servery
Realitní portál Real Spektrum má vysokou úroveň i kvalitu
Vydáváme vlastní inzertní časopis
Inzerujeme ve všech důležitých realitních časopisech
Za dosavadní spolupráci všem našim klientům děkujeme
a těšíme se na nové výzvy!
Ing. Josef Hrachovský
obchodní ředitel
komerční nemovitosti

josef.hrachovsky@realspektrum.cz

Z našich úspěšně realizovaných zakázek vybíráme:

Užitná plocha 850 m²

Užitná plocha 1 200 m²

Užitná plocha 6 000 m²

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

Obchodní prostor v IBC

Pr
od
án
o

Hala v dosahu centra Brna

Pr
on
aja
to

Admin. objekt v Brně

Pr
od
án
o

Pr
od
án
o

Penzion u BVV

Užitná plocha 78,2 m²

15

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Chcete prodat nebo pronajmout
svoji nemovitost?
PORADÍME · makléři mají letité zkušenosti a výbornou znalost trhu
POSOUDÍME · tržní odhad nemovitosti je základem
NABÍDNEME · máme více než 2 000 poptávajících klientů
· prezentujeme na všech významných realitních serverech
a na www.realspektrum.cz
· inzerujeme ve všech důležitých inzertních časopisech, vydáváme
vlastní časopis v nákladu 80 000 ks
ZAŘÍDÍME · veškeré právní náležitosti zařídíme za Vás

Kupující klienti hledají
· OP v Brně k zavedení pobočky firmy (50 m² a více)
· Kancelářskou jednotku 150 - 400 m² kdekoliv v Brně, (poskytovatel finančních služeb)
· Nájemní dům v Brně s regulovanými i tržními nájemníky (hotovostní platba)
· Administrativní budovu od 250 m² s parkováním, lokalita Brno-město
· Pronajatý objekt se zajímavým výnosem, rychlé jednání - rychlá platba
· Pozemek ve smíšené zóně v blízkosti dálničního spojení o výměře 1 500 - 2 500 m²
· Pozemek pro skladování ve směru Znojmo, Břeclav o výměře 10 000 m², max. 30 km od Brna
· Objekt/pozemek vhodný k provozování motelu, v blízkosti frekventovaných ulic Brna

Budoucí nájemníci hledají
·
·
·
·
·
·
·
·

Sklad a prodejnu stavebních směsí, půjčovnu a servis malých stavebních strojů - 250 m², jen Brno, dobře dostupné
Obchodní prostory jako vzorkovnu a prodejnu pro koupelnové studio - min. 80 m², Brno
Obchodní prostor 150 - 250 m², frekventovaná ulice, ideálně u MHD a nebo na frekventované ulici
Sklad nápojových automatů 200 - 300 m², Brno-sever, nejlépe Medlánky
Obchodní prostor cca 50 m² na prodej textilu, ideálně poblíž centra
Prostory pro restauraci, kavárnu, rychlé občerstvení od 50 - 300 m², pouze Brno
Sklad pro stavební materiály 1 000 m², volná plocha 1 500 m², Brno - sever, kamion, temper., soc. pro 20 zaměstnanců
Sklad stavebních sypkých materiálů 500 - 800 m², Brno a okolí do 10 km, spěchá!

Akce na měsíc březen a duben
tržní posouzení Vaší
nemovitosti ZDARMA
Volejte zdarma 800 800 099
16
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NÁJEMNÍ DOMY, ADMIN. OBJEKTY

Nájemní dům v Olomouci

Nájemní dům v Židenicích

Objekt k přestavbě na ND

Nájemní dům Brno - Zábrdovice

Prodej ND v centru Olomouce, 9 bytů, 2 nebytové prostory, užitná plocha cca 1 110 m².

Prodej ND po kompletní rekonstrukci, 8 bytů,
vše tržně pronajato, užitná plocha 516 m².

Prodej objektu v Brně k přest. z 50% na byt.
dům, z 50% na nebyt. prostory. UP 2 500 m².

Prodej ND, celkem 13 bytů, nutná rekonstrukce, užitná plocha 815 m², pozemek 700 m².

25 900 000 Kč

16 000 000 Kč

15 900 000 Kč

12 900 000 Kč

N/RSB/702/09

N/RSB/2279/09

N/RSB/5503/10

SL
EV
A

V
IN ÝHO
VE D
ST NÁ
IC
E

N/RSB/7372/11

ND bez regulovaného nájemného

Prodej volného nájemního domu v Maloměřicích

Nájemní dům Brno - Husovice

Prodej ND v Brně, 7 bytů, žádný regul. nájemník, UP 633 m², volná půda, nová střecha.

Volný nájemní dům po částečné rekonstrukci, 5 bytů, možnost vybudování dalších 3 bytů,
užitná plocha 440 m², pozemek 381 m², parkování 50 m od domu.

Prodej ND s průjezdem, 3 byty, volná půda,
užitná plocha 392 m², pozemek 777 m².

11 200 000 Kč

7 770 000 Kč

6 500 000 Kč

N/RSB/4386/10

N/RSB/7389/11

N/RSB/7319/11

Nájemní dům Brno - sever

Admin. objekt se skladem

Prodej komerčního objektu

Prodej ND, užitná plocha 225 m² (2x byt 2+1,
2x 1+1), volná půda, pozemek 450 m².

Prodej komerčního areálu - kancelář. prostory 1 491m², hala 610 m², pozemek 5 400 m².

Prodej školy/admin. budovy, UP 3 200 m², Prodej AO, 5 NP (kanceláře a obchodní jedpozemek 1 740 m², možnost parkování.
notky). Stabilní výnos. Už. plocha 1 700 m².

6 490 000 Kč

45 900 000 Kč

29 000 000 Kč

N/RSB/6729/10

N/RSB/6770/10

N/RSB/7371/11

Administrativní objekt Brno
info v RK

N/RSB/689/09

Nákupní středisko v Rousínově

Prodej AO Brno - Žabovřesky

Prodej administrativní budovy

Prodej NS v centru Rousínova, komerční
plocha 3 000 m², pozemky cca 1 900 m².

Prodej administrativní budovy, po kompletní
rekonstrukci, už. plocha 220 m², dvojgaráž.

Prodej admin. budovy v Brně - Přízřenicích, Prodej 14 bytů v Rosicích, 8x 2+1, 2x 3+1,
užitná plocha 241m², pozemek 480 m².
3x 1+0, celková užitná plocha 803 m².

info v RK

8 900 000 Kč

8 100 000 Kč

N/RSB/852/09

N/RSB/6241/10

N/RSB/4925/10

Prodej 14 bytů v Rosicích
9 900 000 Kč

N/RSB/6642/10

Podnikatelský objekt v Komárově

Sídlo firmy/RD v Brně

Vila v Masarykově čtvrti

Prodej objektu na viditelném a frekventovaném místě, UP 380 m², pozemek 293 m².

Prodej třípodl. domu v řadové zástavbě.
Kompl. rekonstrukce v roce 1999, UP 200 m².

Prodej vily/admin. budovy s pozemkem, plo- Prodej jedinečné vily ve velmi atraktivní
cha pozemku 820 m², užitná plocha 480 m². lokalitě. UP 390 m², pozemek 773 m².

6 490 000 Kč

5 250 000 Kč

18 950 000 Kč

N/RSB/6999/10

N/RSB/3795/09

Volejte zdarma 800 800 099

N/RSB/6270/10

Reprezentativní vila Brno
info v RK

N/RSB/681/09
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obchody, restaurace, ubytování

OP v Brně s parkováním

Nebytový prostor Brno - Lesná

Prodej OP v IBC

Pronájem OP v centru Brna

Prodej zrekonstruovaných otevřených obch.
prostor 190 m² s možností parkování.

Prodej nového zařízeného nebytového
prostoru (96 m²) ve sníženém přízemí.

Prodej obchodního prostoru v obchodní galerii IBC, 2. NP, užitná plocha 21 m².

Pronájem OP u náměstí Svobody, 400 m²
(1.PP 140 m², 1.NP 137 m², 2.NP 123 m²).

6 900 000 Kč

3 500 000 Kč

950 000 Kč

130 000 Kč + sl. a en.

N/RSB/2534/09

N/RSB/7146/10

N/RSB/6712/10

NO
VI
NK
A

N/RSB/6488/10

Obchodní prostor v Králově Poli

Pronájem exkluzivních prostor

Obchodní prostor v Brně

Výměra 479 m² · vlastní parkování přímo u vchodu · na křižovatce frekventovaných ulic · Brno - Královo Pole · nejvyšší standard
N/RSB/6257/10
3 000 Kč/m² + en. a sl.

Pronájem OP 265 m² v Králově Poli, 165 m²
obchod, sklad 80 m², kancelář 18 m².

Pronájem OP na ul. Vídeňská

Atraktivní OP v IBC

Obchodní prostor u Semilassa

Pronájem obchodu v IBC

Pronájem nového obchodního prostoru v admin. centru na rušné městské třídě, 134 m².

Pronájem obchodního prostoru v přízemí
u vchodu do pasáže IBC, výměra 90 m².

Pronájem OP 107m² na rohu ul. Palackého,
možnost parkovacích stání, velká výloha.

Pronájem obchodního prostoru v IBC, 2.NP,
plocha obchodu 52 m².

540 Kč/m²/měs. + sl. a en.

40 000 Kč/měs. + sl. a en.

25 000 Kč/měs. + sl. a en.

20 000 Kč/měs. + sl. a en.

Pronájem obchodních prostor na Štefánikově
ul. Volné do 1 měsíce, výměra 123 m².

3 000 Kč/m²/rok + sl. a en.

N/RSB/6224/10

N/RSB/7358/11

N/RSB/6541/10

N/RSB/7315/11

2 000 Kč/m²/rok + en. a sl.

N/RSB/6257/10

N/RSB/5066/10

Obch. prostor Bystrc - Kamechy

Restaurace a 3 byty v Brně

Restaurace na severu Brna

Hotelový komplex Lednice

Pronájem obchodní jednotky na viditelném
místě u autobusové zastávky, UP 75 m².

Prodej domu se zavedenou restaurací a třemi
byty. UP 350 m² (rest.130 m², byty 230 m²).

Prodej restaurace (celý dům) včetně zahrádky, 80 míst (40 restaurace, 40 zahrádka).

Prodej nově zrekonstruovaného hotelového
komplexu, 4 budovy, celková výměra 6 070 m².

15 000 Kč/měs. + en.

6 490 000 Kč

info v RK

78 000 000 Kč

N/RSB/5509/10

N/RSB/5809/10

N/RSB/6838/10

N/RSB/3449/09

Prodej hotelu/admin. budovy

Penzion s restaurací u D1

Rekreační středisko

Penzion/ubytovna s restaurací

Prodej hotelu na jihu Brna s možností rozšíření, případně vybudování admin. centra.

Prodej penzionu s restaurací v blízkosti D1,
možné využít jako sídlo firmy, 537 m².

Středisko v blízkosti rybníku Rendlíček,
5 chat, 2 správcovské chaty, STP 12 000 m².

Zavedený penzion (ubytovna) s restaurací
a obchodem v obci Zastávka, CP 1 235 m².

34 000 000 Kč

10,5 mil. Kč (k jednání)

8 240 000 Kč

4 950 000 Kč
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N/RSB/6411/10

N/RSB/3051/09

www.realspektrum.cz

N/RSB/684/09

N/RSB/828/09

KANCELÁŘE

Kanceláře v centru Brna

Kanceláře na Vídeňské ul.

Kanceláře a obchody ve Slatině

Kanceláře v IBC

Pronájem exkluzivních kanceláří od 147 m² do
1 282 m² v jedné z nejatraktivnějších lokalit.

Pronájem kanceláří v adm. centru, výměra
260 m², k dispozici vysoký počet parkovacích míst.

Prodej/pronájem kanceláří a obchodů, dobré
napojení na dálnici Praha, Olomouc, Bratislava.

Pronájem kanceláří od 16 m² do 136 m² ve známém admin. centru v Brně, parkování.

11,8 €/m²/měs.

3 200 Kč/m²/rok

34 000 Kč/m²

5 000 Kč/m²/rok

N/RSB/6966/10

N/RSB/4919/10

N/RSB/6394/10

N/RSB/2946/09

Kancel. a obchody na rušné třídě

Pronájem kanceláří v Brně

Spielberk Office Centre

Obchodně skladový park

Pronájem kanceláří v nově budovaném objektu
v blízkosti nákupního centra Tesco.

Adm. komplex 2 800 m² volných ploch, dobrý
dosah na D1 (směr Praha, Vídeň, Bratislava).

Pronájem kancelářských prostor od 150 m²,
dobrý dosah na D1, dostatek parkovacích míst.

Pronájem komerčních, administrativních a skladových prostor v expandující lokalitě Brna.

3 500 Kč/m²/rok

11 €/m²/měs.

3 000 Kč/m²/rok

info v RK

N/RSB/6519/10

N/RSB/6427/10

N/RSB/774/09

N/RSB/769/09

Nové prostory v Brně

Brno Business Park

Kanceláře ve středu Brna

Kanceláře v centru Brna

Pronájem kancel., obchod. a kladů v nově rekonstruovaném areálu v blízkosti hlavního nádraží.

Pronájem kanceláří ve standardu nejvyšší kategorie s dostupností na D1 a parkováním.

Pronájem kancelářských ploch, 3 NP, parkoviště.
Možnost pronájmu jednotlivých pater.

Pronájem kanceláří od 75 m² do 430 m²
v různých patrech adm. objektu, parkování.

3 000 Kč/m²/rok

11 €/m²/měs.

2 400 Kč/m²/rok

2 500 Kč/m²/rok

N/RSB/987/09

N/RSB/709/09

N/RSB/3878/10

N/RSB/3465/09

Kanceláře v centru Brna

Kanceláře v Králově Poli

Reprezentativní sídlo v Kr. Poli

Kanceláře k pronájmu ve Slatině

Pronájem kanceláří 171 m² ve vyhledávané lokalitě, možnost parkování v klidné ulici u objektu.

Pronájem vybavených kancelářských prostor
o celk. výměře 500 m². Bezproblémové parkování.

Pronájem kanceláří o výměře 544 m² v admin.
budově, možnost parkování v objektu.

Pronájem kanceláří ve 2.NP v nově budovaném
adm. centru v dosahu D1 o celk. výměře 600 m².

40 000 Kč/měs.

2 350 Kč/m²/rok

1 800 Kč/m²/rok

1 500 Kč/m²/rok

N/RSB/6265/10

N/RSB/4786/10

N/RSB/2938/09

N/RSB/7189/11

Nové kanceláře v Kuřimi

Reprezent. kanceláře v centru

Kanceláře ve vysokém standardu

Kanceláře s parkováním na Lidické

Pronájem administrativních prostor v nejvyšším
standardu, možnost dělení pro více zájemců.

Pronájem luxusních kanceláří od 30 m² do
400 m² na známe obchodní třídě v Brně.

Pronájem kanceláří 322 m² v bezprostřední blízkosti ulice Štefánikova, možno dělit na dvě části.

Pronájem kancelářských prostor na frekventované ulici, možnost až 15 parkovacích míst.

1 900 Kč/m²/rok

od 9 300 Kč/měs.

3 000 Kč/m²/rok

1 800 Kč/m²/rok

N/RSB/4746/10

RSB 3168

N/RSB/4365/10

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

N/RSB/754/09
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SKLADY A VÝROBA

Areál Brno - střed

Areál Brno - Tišnov

Prodej průmyslových hal v Brně

Areál Telnice

Prodej skladově/výrobního areálu, 2 haly 865 m²
a 570 m², kanceláře 500 m², pozemek 6 500 m².

Prodej skladově/výrobního areálu o celkové rozloze
8 830 m², veškeré IS.

Prodej souboru hal ( od 360 m² do 1 330 m²) pro
výrobu a sklad. na severu Brna, STP cca 10 000 m².

Prodej areálu v Telnicích, pozemky cca 8 300 m²,
administrativní budova 780 m², sklad 200 m².

35 000 000 Kč

19 900 000 Kč

16 500 000 Kč

12 900 000 Kč

N/RSB/5271/10

N/RSB/6896/10

N/RSB/7067/10

N/RSB/500/09

Areál Brno - venkov

Administrativní areál

Prodej areálu s výnosem

Hala s pozemkem v Brně

Prodej skladově/výrobního areálu s dobrou dostupností na D2, UP 600 m², pozemek 2 300 m².

Prodej plně pronajatého areálu v centru Brna,
UP cca 805 m², pozemky cca 1 210 m².

Prodej pronajatého areálu v expandující komerční
zóně, UP 9 100 m², pozemky 8 000 m².

Prodej skladové haly cca 2 500 m² na severu Brna,
dostupnost směr Svitavy. STP 15 000 m².

12 500 000 Kč

12 500 000 Kč

info v RK

12 500 000 Kč

N/RSB/3804/10

N/RSB/1731/09

RSB 2917

N/RSB/7275/11

Průmyslový areál - Telnice

Prodej areálu v Letovicích

Prodej areálu Slavkov u Brna

Areál Bílovice nad Svitavou

Prodej prům. areálu, pozemky 6 200 m², adm. budova 650 m², sklad 510 m², haly od 70 m² do 260 m².

Prodej třípodlažní adm. budovy, skladové haly
a výrobních prostor. Celk. UP 4 000 m², poz. 7 926 m².

Areál se skládá ze dvou objektů, každý 930 m² užitné
plochy a menší haly o výměře 670 m².

Prodej skladově/výrobního areálu, výroba a sklady
1 600 m², kanceláře 150 m², pozemek 5 160 m².

10 900 000 Kč

10 000 000 Kč

9 900 000 Kč

8 500 000 Kč

N/RSB/965/09

N/RSB/6531/10

N/RSB/5732/10

N/RSB/5106/10

Hala na prodej v Brně

Areál ke koupi

Výrobní objekt u D2

Sklad Brno - Řečkovice

Rekonstruovaný objekt s výbornou dostupností
do centra i na výpadovku směr Kuřim, STP 500 m².

Prodej výrobně/skladového areálu v Dolních Loučkách.

Prodej sam. objektu s výrobními a skladovými plochami, bytem/kanceláří, pozemek o výměře 370 m².

Výběrové řízení na volně stojící sklad, užitná plocha
77 m² s pozemkem o výměře 1 341 m².

8 000 000 Kč

6 300 000 Kč

3 300 000 Kč

1 210 000 Kč

N/RSB/5467/10

N/RSB/951/09

N/RSB/7222/11

N/RSB/6803/10

Hala a kancelář v centru Brna

Autoservis Slavkov u Brna

Objekt na rušné třídě

Hala Brno - sever

Pronájem samostatné části haly s možností pronájmu kanceláří. Hala 306 m², kanceláře 136m².

Pronájem dílen, skladů (360 m²), zázemí fungujícího
autoservisu (60 m²) a parkovacích prostor (350 m²).

Pronájem samostatného rekonstruovaného areálu
se skladovým a obchodním prostorem v Brně.

Pronájem výrobních prostor 200 m² se zázemím
s výbornou dostupností na dálnici směr Svitavy.

25 000 Kč/měs.

60 000 Kč/měs. + en. a sl.

58 000 Kč/měs. vč. topení + el.N/RSB/874/09

50 000 Kč/měs.
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N/RSB/6013/10

N/RSB/970/09

www.realspektrum.cz

N/RSB/7084/10

SKLADY A VÝROBA

Hala Brno - Líšeň

Hala v dosahu D1

Hala pro skladování v Brně

Výrobní prostory v Brně

Pronájem skladově/výrobní haly 170 m², 2x vrata,
výška 3, 7m, adm. + zázemí 170 m².

Pronájem výrobní/skladové haly 4 700 m² v dosahu
centra Brna a D1. Kancel.+zázemí 960 m², lze dělit.

Pronájem haly o výměře 1 000 m² v přízemí + galerie 250 m², kanceláře a zázemí v 2. NP.

Pronájem haly 450 m² a kanceláří se zázemím
150 m², napojení na dálniční spojení Praha, Olomouc.

49 000 Kč/měs. + en.

1 300 Kč/m²/rok

1 300 Kč/m²/rok

1 250 Kč/m²/rok + en. a sl.

N/RSB/7096/10

N/RSB/7151/10

N/RSB/7253/11

N/RSB/7337/11

Hala Brno - Modřice

Obch. prostor a sklad v centru

Nová hala v Brně - Modřicích

Hala Brno - Chrlice

Pronájem sam. haly o výměře 500 m² + možnost
pronájmu kanceláří a venk. zpevněné plochy.

Pronájem OP na rušné obchodní třídě o výměře
195 m² - možnost rozšíření, sklad o výměře 221 m².

Pronájem sam. haly vhodné pro skladování o výměře 1 000 m² s vestavbou regálového zakladače.

Pronájem výrobní haly, jeřáb 12, 5t, výška 13m,
výměra cca 1 000 m², vstup v úrovni podlahy.

1 200 Kč/m²/rok

1 200 Kč/m²/rok

1 200 Kč/m²/rok

1 200 Kč/m²/rok + en.

N/RSB/6988/10

N/RSB/6823/10

N/RSB/6946/10

N/RSB/6404/10

Hala v dosahu centra Brna

Hala Brno - Řečkovice a M. Hora

Výroba/skladování Brno - sever

Hala Brno - střed

Pronájem samostatné výrobní/skladové haly o výměře 1 700 m² v dosahu D1 + zázemí 300 m².

Pronájem haly pro výrobu a skladování v prům.
lokalitě, CP haly 675 m² + kanceláře a zázemí.

Pronájem temperované haly, vstupy v úrovni
podlahy. Hala 735 m², obchod + zázemí 180 m².

Pronájem skladově/výrobní haly s dostupností směr
Olomouc, Ostrava. UP haly 450 m², kancel. 50 m².

1 150 Kč/m²/rok

1 000 Kč/m²/rok

1 000 Kč/m²/rok

1 000 Kč/m²/rok

N/RSB/6848/10

N/RSB/6817/10

N/RSB/6983/10

N/RSB/6982/10

Hala Brno - Slatina

Sklady k pronájmu Brno

Výroba a sklady v Brně

Hala Vyškov - Drnovice

Pronájem haly 1 000 m² pro výrobu, skladování
v průmyslové lokalitě. Kanceláře a zázemí 130 m².

Pronájem haly 1 730 m², prodejny, kanceláří, skladových a výrobních prostor v zajímavé lokalitě.

Pronájem sam. haly se vstupem v úrovni podlahy
a venkovní plochou. Užitná plocha objektu 880 m².

Pronájem haly s rampou s dost. na D1, variabilní
pronájem - min. 600 m², max. 800 m² + zázemí.

1 800 Kč/m²/rok

900 Kč/m²/rok

800 Kč/m²/rok

800 Kč/m²/rok + el. en.

N/RSB/6788/10

N/RSB/7103/10

N/RSB/7094/10

N/RSB/1117/09

Hala v dosahu centra Brna

Hala k pronájmu v Brně

Pronájem u Tišnova

Pronájem haly v Bučovicích

Pronájem haly 1 000 m² v dosahu rušné městské
třídy. Kanceláře 440 m², zázemí 373 m², lze dělit.

Pronájem sam. části areálu tvořeného zateplenou temp. halou 860 m² a kancel. zázemím.

Skladové a výrobní plochy cca 1 115 m²,
dostupné pro kamion, výška 4-5 m.

Pronájem výrobní/skladové haly 1 000 m², kanceláře
a zázemí až 500 m², zpevněné plochy až 5 000 m².

700 Kč/m²/rok

650 Kč/m²/rok + en. a sl.

550 Kč/m²/rok

450 Kč/m²/rok

N/RSB/7152/10

N/RSB/7340/11

Volejte zdarma 800 800 099

N/RSB/1101/09

N/RSB/7095/10
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KOMERČNÍ POZEMKY

Brno - Černovické terasy

Pozemek u nákupního centra

Pozemek Brno - Bohunice

Pozemek na prodej v Brně

Prodej pozemku na Černovických terasách, průmyslová zóna, veškeré IS, výměra 8 000 m².

Prodej pozemku v jihovýchodní části Brna pro
výstavbu podnik. aktivit, výměra cca 7 000 m².

Prodej pozemku v blízkosti MHD, dle územního
plánu smíšená zóna, výměra 3 220 m².

Pozemek o výměře 8 700 m² se stavebním povolením pro výstavbu prům. objektů cca 3 400 m².

3 000 Kč/m²

3 000 Kč/m²

2 600 Kč/m²

2 590 Kč /m²

N/RSB/4792/10

N/RSB/5913/10

N/RSB/1052/09

N/RSB/7111/10

Pozemek v jižní části Brna

Pozemek v severní části Brna

Pozemek Brno - Slatina

Pozemek Brno - jih

Prodej pozemku na výstavbu haly o výměře cca
1 160 m² dostupného na dálnici D1.

Prodej stavebního pozemku o výměře 9 500 m²,
dostupnost na výpadovku směr Svitavy, IS.

Prodej pozemku o výměře 5 300 m² se stavebním
povolením na halu 2 250 m².

Prodej pozemku, smíšená zóna, ÚR na skladově
obchodní objekt, výměra cca 15 000 m².

2 200 Kč/m²

2 250 Kč/m²

2 500 Kč/m²

2 100 Kč/m²

N/RSB/4794/10

N/RSB/7273/11

N/RSB/6869/10

N/RSB/5506/10

Pozemek Brno - Moravany

Pozemek v Rajhradě

Stavební pozemek v Blansku

Pozemek Brno - sever

Prodej pozemku v atraktivní lokalitě určeného pro
podnikatelské aktivity, výměra 6 100 m².

Prodej pozemku ke komerčním účelům na jihu Brna,
výměra 15 000 m².

STP (15 930 m²) v největší komerční zóně Blanska,
pro výstavbu výroby, skladů, logistiky.

Prodej rovinatého pozemku pro výstavbu průmyslových objektů o výměře 7 200 m², IS.

1 890 Kč/m²

1 590 Kč/m²

1 400 Kč/m²

1 375 Kč/m²

N/RSB/527/09

N/RSB/2029/09

N/RSB/1123/09

N/RSB/7276/11

Pozemek Brno - Rosice

Pozemek Brno - venkov

Pozemek v Tišnově

Pozemek v Brně u D1

Prodej pozemku 23 675 m² v blízkosti D1, územní
rozhodnutí na halu cca 10 000 m².

Prodej pozemku 7 800 m² určeného pro výstavbu
podnikatelských aktivit. Veškeré IS.

Prodej rovinatého pozemku o výměře 4 415 m²
určeného pro průmyslové stavby.

Prodej pozemku o výměře cca 8 300 m² s platným
stavebním povolením na skladovou halu.

790 Kč/m²

720 Kč/m²

450 Kč/m²

25 500 000 Kč

N/RSB/4299/10

N/RSB/4901/10

N/RSB/6135/10

N/RSB/1046/09

Pozemek na severu Brna

Pozemek v Kuřimi

Pozemek Brno - Slatina

Prodej pozemku v komerční zóně o výměře 2 001 m² s vydaným stavebním povolením na třípodlažní budovu
lehké výroby a skladu. Veškeré IS na hranici STP.

Prodej pozemku se stavebním povolením na
výstavbu motorestu o výměře 1 992 m².

Prodej pozemku 970 m² se stavebním povolením na
výstavbu sídla firmy, UP 360 m².

info v RK

5 200 000 Kč

4 500 000 Kč
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N/RSB/5887/10

N/RSB/6518/10

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

N/RSB/7056/10

Chcete zdarma do Vašeho emailu
přednostní nabídku nových nemovitostí?
!?

rady, tipy a novinky v realitním světě?

Zašlete Váš e-mail na rs@realspektrum.cz
Zašleme Vám přehled nemovitostí, které budou primárně nabízeny Vám, až poté uveřejněny
v oficiální nabídce. Součástí bude i akční nabídka nemovitostí a aktuální informace o dnech
otevřených dveří, novinkách na realitním trhu atp.
4x ročně dostanete realitní e-magazín, ve kterém najdete mimo jiné rady, tipy a důležité informace z realitního oboru.
V Brně nás najdete také na adrese:

Poctivý obchod s nemovitostmi

Moravské náměstí 15 (budova Muzejka), 602 00 Brno
Tel: 541 233 462, 604 232 218 email: brno1@realspektrum.cz

3+1 DB Starý Lískovec

Byt 2+kk OV Juliánov

Novostavba řadového RD Drásov

STP se stav. povolením Drásov

Ul. Dunajská, CP 67 m², lodžie, dům po revitalizaci, udržovaný standard, tel.: 603 319 752

Cihlový, po komplet. rekonstrukci, 3 lodžie, byt
53m² + lodžie 9m², sklep 4m², tel.: 604 127 101

Klidná ulice, poz. 300 m², disp. 5+kk, garáž. stání, rozestavěné nebo na klíč, tel.: 604 232 218

792m², projekt na bungalov s dvojgar. v ceně,
hotové příp. IS, lze ihned začít, tel.: 604 127 101

1 750 000 Kč

2 150 000 Kč

2 999 000 Kč

1 590 000 Kč

N/GBM/7168/11

N/GBM/7087/10

N/GBM/6540/10

N/GBM/7200/11

Prostorný dům Žebětín

Komerční pozemek Kuřim

Restaurace trasa Brno - Vídeň

Pronájem wellness Majdalenky

V centru při hl. silnici, vhodný k podnikání
event. kombinace s bydlením, tel.: 603 545 433

1 992 m², stav. povolení na motorest, bowling a
ubyt., veškerá dokum. v ceně, tel.: 604 127 101

Kolaud. 8/08, bowling, školící středisko, bar,
vinný sklep, možné rozšíření, tel.: 604 127 101

Nově otevřeno, CP 102 m², lze najmout celé
studio nebo jednotl. místnosti, tel.: 604 127 101

3 800 000 Kč

5 200 000 Kč

11 980 000 Kč

info v RK

N/GBM/7120/10

N/GBM/6643/10

www.realspektrum.cz

N/GBM/6864/10

N/GBM/6995/10
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Děkujeme
za dosavadní
spolupráci

Přicházíme
s novými
službami

Co jsme pro Vás připravili?
Denně nové nemovitosti do Vašeho e-mailu!

Stačí zadat Váš e-mail na www.realspektrum.cz, vybrat typy nemovitostí o které
máte zájem a lokalitu, ve které se mají nacházet. My vám na základě zadaných kritérií
jednou denně zašleme souhrn nemovitostí, které jsme daný den nově zařadili do naší
nabídky.

Přednostní nabídku nových nemovitostí!

Každý měsíc Vám zašleme nemovitosti, které budou primárně nabízeny Vám, až
po té uveřejněny v oficiální nabídce. Součástí bude i akční nabídka nemovitostí
a aktuální informace o dnech otevřených dveří, novinkách na realitním trhu atp.
Službu si aktivujte na www.realspektrum.cz

Finanční odměnu za Vaše doporučení!

Víte o někom, kdo potřebuje prodat nemovitost? Doporučte nás a ihned po prodeji
dostanete 10 % z provize. Příklad: Za prodej bytu v hodnotě 1 500 000 Kč dostanete 7 500 Kč!
Volejte zdarma 800 800 099. Akce platí do konce dubna!

Projekt Brno BEZ PROVIZE

V rámci tohoto projektu nehradí práci makléře a kompletní servis kupující, ale majitel
nemovitosti. Nemovitosti k pronájmu i k prodeji najdete na www.brnobezprovize.cz.
Máme pro Vás byty, rodinné domy pozemky i rekreační objekty.
www.brnobezprovize.cz

Připojte se do našeho týmu!
Hledáme nové kolegyně a kolegy,
zkušené realitní makléře v celé ČR.

Podnikejte s námi!

Do realitního trhu se můžete zapojit také formou franšízy.
Více informací na www.realspektrum.cz.

Další číslo našeho realitního magazínu vychází již 16. 5. 2011
Časopis vydává REAL SPEKTRUM GROUP a. s.
Adresa redakce: Lidická 77, 602 00 Brno
IČ: 26979471
DIČ: CZ26979471
Poctivý obchod s nemovitostmi

Lidická 77, 602 00 Brno Po - Pá 800-1800
www.realspektrum.cz
800 800 099

Odpovědná šéfredaktorka Eva Vondráčková, redakce Veronika Lengálová
Grafická úprava Petr Volný
Periodicita - čtvrtletník, registrace MK ČR E 16172
Veškeré uvedené informace a fotografie mají pouze informativní charakter.
REAL SPEKTRUM GROUP a. s. si vyhrazuje právo na změny uvedených informací.

