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Poctivý obchod s nemovitostmi

Váš Průvodce
		 světem realit
Průvodce
Jaro se nezadržitelně blíží!

Příprava bytu k prodeji
Které důležité kroky musíte podniknout, když chcete výhodně prodat
byt? Co je dobré v bytě před prodejem opravit a jak může nová výmalba
pomoci k rychlejšímu prodeji?
To vše najdete na straně 6.

Nečekejte, až Vás dluhy připraví o střechu nad hlavou!

Realitní poradna
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Právní služby

Trendy
v realitách

Přečtěte si konkrétní případ, jak nebezpečné může být zadlužení. Pomůžeme
Vám ochotně s řešením Vašich dluhů,
které by mohly ohrozit Váš nemovitý
majetek. Příběh muže, kterému jsme zachránili střechu nad hlavou na straně 4.

www.realspektrum.cz
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Časopis je rovněž distribuován prostřednictvím Grand Princ

Ten, kdo chce bez problémů prodat
svoji rekreační nemovitost, má již nejvyšší čas. Přečtěte si naše doporučení ohledně bezpečného prodeje své
chaty nebo zahrádky.
Více na straně 8.

www.realspektrum.cz

Tisíce nemovitostí na našem webu www.realspektrum.cz

Milí čtenáři,
Právě dostáváte do rukou novou
tvář Vašeho oblíbeného realitního časopisu REAL SPEKTRUM
NEMOVITOSTI.
Již na první pohled vidíte její výrazný
pozitivní kvalitativní skok. Od základní role prezentovat nabídky konkrétních nemovitostí, jak to i nadále vidíme
u běžných inzertních periodik, volíme
prioritu podpory a ochrany zákazníků
formou našeho nového PRŮVODCE
SVĚTEM REALIT.
Jsme Vašimi průvodci obchodem s nemovitostmi, Vašimi osobními poradci
při Vašem rozhodování o řešení Vašich
bytových problémů, o Vašich realitních
investicích, o řešení Vaší majetkové a dluhové situace. Chráníme Vás na mnohdy klikatých cestách nákupu, prodeje,
či pronájmu nemovitostí. Jsme Vašimi
profesionálními osobními poradci v dnešní realitní džungli. Jsme tady pro Vás,

pro Vaši informovanost, odbornou radu
a špičkovou expertní a přitom dostupnou pomoc nejen v tržních trendech,
vývoji nabídky, poptávky a cen rezidenčních i podnikatelských nemovitostí,
ale i v právních, finančních a daňových
souvislostech realitních obchodů.
Váš zákaznický komfort, Vaše jistota, ochrana a bezpečí při operacích
na realitním trhu, prostřednictvím bezkonkurenční kvality našich značkových
realitních služeb je pro nás na prvním
místě. Prezentaci výběru z naší nejširší nabídky nemovitostí chápeme jako
pouhý doplněk našeho časopisu.
Ostatně úplné spektrum naší nabídky
nemovitostí pro bydlení a rekreaci, komerčních a průmyslových nemovitostí,
kanceláří, obchodů, skladů a výrobních
hal, areálů a stavebních pozemků najdete na našich webových stránkách,
kde Vám s hrdostí představujeme náš
unikátní realitní portál nové generace:
logo_CS_CMYK.pdf 19.11.2008 9:01:45

www.realspektrum.cz.

PETR BROŽA - obchodní ředitel,
nemovitosti pro bydlení a rekreaci

Kultivujeme český realitní
trh aktivním členstvím
v řadě profesních organizací

Hypotéka
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Známe unikátní způsob, jak se dostat k hypotéce!
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· Řešíte problémy s hypotékou?
· Máte těžkou hlavu z financování?
· Bojíte se, že nedosáhnete na úvěr?

Nemusíte!
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Spolupracujeme s následujícími finančními institucemi:

Asociace realitních
kanceláří ČR

Obchodní a hospodářská
komora Brno

Národní asociace realitních
kanceláří Slovenska

Středoevropská asociace
realitního obchodu

Mezinárodní federace
realitního obchodu

Evropský klub
realitních kanceláří

REAL SPEKTRUM
je držitelem
certifikátu kvality
ISO 9001
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Dodržování etického kodexu
realitní kanceláře je pro nás samozřejmostí

Největší realitní obchody v ČR a SR

Vážení klienti,
věříme, že náš realitní průvodce se stane právě tím, na trhu dosud chybějícím,
zdrojem informací, rad a poučení, zajímavostí i zábavy ze světa obchodu s nemovitostmi,
na který jste dlouho čekali. Jsme přesvědčeni, že náš průvodce je současně naším dalším
příspěvkem ke zvýšení kvality, transparentnosti, důvěryhodnosti a etiky celého českého
realitního trhu.
Vaše REAL SPEKTRUM

Na co se můžete těšit
v realitním průvodci?
· Daňové okénko
· Právní okénko
· Realitní trendy
Daňové okénko

Právní okénko

Realitní trendy

Víte, jak se od nového roku zvýšila
daň z nemovitostí, kolik nově zaplatíte
za svůj byt, dům, či jinou nemovitost?
Víte, kdo je plátcem daně z převodu
nemovitostí a z jakého základu tuto daň
počítat? Znáte nové sazby DPH
a jak se dotknou nemovitostí? Sledujte naši novou rubriku: Realitní daně!
Troufnete si na ně? (v našem průvodci
nebo na www.realspektrum.cz). Neváhejte v případě potřeby nebo nejistoty
kontaktovat nejbližší
REAL SPEKTRUM.

Víte, kdy a jak přechází vlastnické
právo k nemovitosti na nabyvatele?
Umíte ochránit svou nemovitost
nebo své peníze při prodeji,
či koupi nemovitosti? Víte, co je
List vlastnictví a jaké skutečnosti
v něm najdete? Sledujte naši
novou rubriku: Realitní paragrafy
(v našem průvodci nebo na webu
www.realspektrum.cz).
Navštivte Vaše nejbližší
REAL SPEKTRUM
a přijďte se poradit.

Víte, jak klesly ceny bytů? Poroste
u nás nájemné? Jak se budou vyvíjet úroky z hypoték? Víte, že nastává
čas dobrých nákupů nemovitostí?
Umíte vypočítat výnos z realitní
investice? Sledujte naši novou
rubriku: Tržní trendy (v našem
průvodci nebo na našich webových
stránkách www.realspektrum.cz).

Pravidelná účast
na světových realitních veletrzích
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www.realspektrum.cz

Podívejte se na náš web, vyberte si, a bydlíte

Dluhy

a jak na ně?

Bodový scénář řešení dluhů:
1. Nestrkejte hlavu do písku, přebírejte poštu, komunikujte s věřiteli
2. Včas se přijďte nezávazně a bezplatně poradit ke specialistům REAL SPEKTRUM
3. Na základě Vašich informací o finanční situaci, o Vašich dluzích a majetku, společně
posoudíme naléhavost řešení a navrhneme konkrétní postup Vašeho oddlužení
4. Přijdete-li včas, můžeme vše vyřešit přestrukturováním, případně přefinancováním
Vašeho majetku a dluhů se zřetelem k Vašim současným i budoucím bytovým
potřebám, či podnikatelským záměrům
5. Je-li už ve hře exekuce nebo insolvence, budeme situaci řešit společně
s exekutory, či insolvenčními správci
6. Ve zvláště naléhavých případech posoudí možnost výkupu Vaší nemovitosti,
případně převzetí Vašich dluhů, náš investiční výbor, finanční poradci a investiční
partneři

Vyřešíme Vaše dluhy
Nedejte dopadnout exekutorovu kladívku - přijďte včas!
Nečekejte, až Vás dluhy připraví o střechu nad hlavou.
Pomůžeme Vám z dluhové pasti.
V letošním roce dále poroste nezaměstnanost. Ekonomové
očekávají zdvojnásobení počtu nesplácených úvěrů. Banky
budou realizovat zástavy za nesplácené hypotéky nebo odprodávat
„balíčky“ nesplácených úvěrů soukromým firmám, které budou
při vymáhání pohledávek přistupovat k zástavám daleko nesmlouvavěji.
Zadlužené nemovitosti půjdou do dražby, přičemž vyvolávací cena může vycházet pouze z nesplacené výše úvěru
s negativním finančním dopadem na dlužníka. Přichází masivní vlna exekucí na majetek, včetně nemovitého. Nucené
prodeje budou probíhat za podhodnocenou cenu. Na trh budou vrženy nemovitosti z propadlých zástav za bankovní
i nebankovní úvěry. Takovéto zvýšení nabídky při stále slabé poptávce bude tlačit na další propad cen nemovitostí.
Obáváte se, že po ztrátě zaměstnání nebudete schopni platit své dluhy a můžete tak přijít o svou nemovitost
a to za neadekvátně nízkou cenu? Nestrkejte hlavu do písku. Nečekejte, až Vám exekutor zaklepe na dveře.
Jednejte včas. Tak, jako lze léčit i těžkou nemoc, navštívíte-li lékaře zavčas, tak je možné řešit i Vaše dluhy, pokud situaci
nenecháte zajít až příliš daleko. Když je Váš majetek už obstaven, když je na Vaši nemovitost již prohlášena exekuce,
když už jde Váš byt nebo dům do dražby, bývá už většinou pozdě. Když začnete jednat až za pět minut dvanáct, řešení
možná existuje, ale pravděpodobně již za cenu například prodeje Vaší nemovitosti s výraznou slevou. Když přijdete
k lékaři při prvních příznacích „dluhové nemoci“ nebo dokonce už s obavou, že jste se nakazili, můžete být vyléčeni
bez přílišných ztrát.
Takovými lékaři „dluhové nemoci“ jsme tady pro Vás my. Realitní skupina REAL SPEKTRUM Vám pomůže s řešením
Vašich dluhů, které by mohly ohrozit Váš nemovitý majetek. Poradíme Vám s „dluhovou léčbou“ za pomoci
přefinancování Vašich půjček, restrukturalizace Vašich dluhů, přehodnocením Vašeho nemovitého majetku, realizací
Vaší nemovitosti na trhu za spravedlivou cenu a vyřešením Vašich potřeb bydlení s ohledem na Vaši aktuální finanční
situaci, Vaše perspektivy, naši znalost trendů realitního trhu a především podle vážnosti stavu a průběhu Vaší „dluhové
nemoci“. Proto přijďte včas k nám, do Vaší nejbližší pobočky REAL SPEKTRUM. Přijďte se nezávazně poradit.
Naši „dluhoví lékaři“ Vám bezplatně určí diagnózu a aplikují účinnou léčbu. Přijďte včas!
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Nemusíte se o nic starat,
tým našich právníků zařídí vše za Vás

Jsme držiteli certifikátu kvality ISO
Skutečný příběh dluhové pasti
aneb Za měsíc jsme vyřešili osobní tragédii
25.8.2009 navštěvuje REAL SPEKTRUM nešťastný, zadlužený muž, říkejme mu
například pan N. Není schopen splácet hypotéku, na jeho dům v Brně byla prohlášena
exekuce. Nikdo mu již nechce půjčit, neví jak dál, je na pokraji zhroucení.
27.8. je dohodnuto řešení napohled bezvýchodné osobní situace pana N prodejem
jeho domu za spravedlivou cenu, vyplacením exekutorů, oddlužením pana N
a zajištěním jeho nového bydlení přes společnost REAL SPEKTRUM.
28.8. je zajištěn solventní kupující z databáze poptávek REAL SPEKTRUM.
29.8. probíhá prohlídka domu se zájemcem o koupi.
3.9. je odsouhlasena prodejní cena a způsob jejího financování včetně výplaty
exekuce.
14.9. REAL SPEKTRUM zajišťuje veškeré smluvní dokumenty a právní podporu
ze strany advokáta jako běžnou součást svého značkového realitního servisu.
18.9. na základě podepsané kupní smlouvy zajišťuje REAL SPEKTRUM výplatu exekuce
a vklad vlastnického práva do listu vlastnictví v katastru nemovitostí rovněž v rámci
svých komplexních realitních služeb.
19.9. je zrušena exekuce na dům.
8.10. je zapsán nový vlastník domu.
Výsledek: Pan N je oddlužen a může v novém bydlení, které mu zprostředkovalo
REAL SPEKTRUM, začít nový, spokojený život. Kupující za své peníze řádně nabyl
nemovitý majetek. REAL SPEKTRUM zajistilo bezpečnost celé transakce pro obě strany.
Ochránili jsme oprávněné zájmy prodávajícího i kupujícího. Vyřešili jsme obtížnou
situaci pana N, která hrozila přerůst v osobní tragédii.

Vyřešíme i Vaši tíživou finanční situaci. Přijďte se poradit včas.
Nečekejte, až se Vám situace vymkne z ruky.

Dražby nemovitostí

Rychlý a efektivní způsob prodeje Vaší nemovitosti
REAL SPEKTRUM, a.s. patří k nejvýznamnějším dražebníkům v ČR
již od roku 2001, je řádným členem České asociace dražebníků

Proč veřejná dražba?

Jsme členy Asociace realitních kanceláří
a řady mezinárodních profesních organizací

ZDARMA

TE

J

Kontaktní osoba pro dražby nemovitostí:
Ing. Juraj Tréger, CSc.
e-mail: juraj.treger@realspektrum.cz

Ing. Juraj Tréger, CSc.

800 800 800 099

VOLE

• transparentnost celé transakce pro všechny  strany – postupy
pro dražby nemovitostí jsou stanoveny zákonem
• daň z převodu nemovitosti hradí vydražitel
• dražba může proběhnout po dohodě i do 5 týdnů
• majitel nemovitosti obdrží peníze v krátké době po dražbě
• majitel podepíše smlouvu o dražbě a dražební vyhlášku
a o všechno ostatní se postaráme my
• zajistíme zpracování potřebného tržního posudku u renomovaných znalců
• neustálý růst dražeb a značný nárůst zájemců,
kteří chtějí kupovat pouze ve dražbách
• bezplatné konzultace
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Tisíce nemovitostí na našem webu www.realspektrum.cz

Realitní poradna
Dnes Vám poradí
Romana Dokonalová,
specialista na prodej bytů

Pokud uvažujete o prodeji svého bytu, rádi Vám s celým
obchodním případem zcela zdarma pomůžeme nebo poradíme.

K prodeji je třeba připravit si tyto podklady:

· nabývací titul (v případě družstevního bytu jde o nájemní smlouvu, u bytu
v osobním vlastnictví kupní smlouvu, nabývacím titulem může být též darovací
smlouva, usnesení o dědickém řízení nebo smlouva o dílo)
· rozpis měsíčních úhrad + zálohy na energie (tzn. měsíční náklady na byt)
· půdorys (není podmínkou) nebo výměry jednotlivých pokojů, kuchyně a celkovou
výměru bytu
· fotografie bytu nemusíte pořizovat sami, rádi k Vám přijedeme osobně, byt nafotíme
a současně doporučíme nejvyšší možnou cenu v souladu s Vaší představou
o době, kterou na prodej bytu máte

V průměru se prodejní doba bytů v tomto
roce pohybuje kolem 3 – 4 měsíců
Jak nejlépe připravit byt k prodeji:
Velmi důležitý je první dojem. Pokuste se zajistit, aby při prohlíce byly uklizeny také
společné protory bytového domu. Čistý vchod do domu a uklizené chodby umocní
pozitivní první dojem. V případě starších bytů, pokud je to možné, vřele doporučuji byt vyklidit a vymalovat, získá tím na světlosti a prostornosti; o starší nábytek
nemají klienti z 90 % zájem. V případě nadstandardních bytů je vhodnější nabízet
byt zařízený. Standardní je, že v bytech zůstává kuchyňská linka včetně základních
spotřebičů, osvětlení a sanitární výbava.

Co pro Vás a Vaši nemovitost zajistíme:
· prezentaci včetně fotografií v časopisech Real City, Grand Reality, REAL SPEKTRUM,
dále na 15 nejnavštěvovanějších realitních serverech
· zaslání nabídky Vaší nemovitosti do široké databáze našich klientů
· prohlídky bytu (pokud nemůžete, např. kvůli časové zaneprázdněnosti zpřístupňovat
byt v dopoledních i odpoledních hodinách, můžeme klienty provést i bez Vaší
přítomnosti s tím, že Vás vždy informujeme o vstupu do nemovitosti)
· kompletní právní agendu (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva
nebo smlouva o převodu členských práv a povinností, předávací protokol, návrh
na vklad a jeho podání do KN, pokud vázne na Vaší nemovitosti zástavní právo
smluvní, je možné hypotéku vyplatit po dohodě s bankou z kupní ceny)
· úschovu kupní ceny
· všechny potřebné úřady oběháme za Vás (FÚ, KN)
· daň z převodu nemovitosti u bytů v OV (3%) za Vás odešleme přímo FÚ
· předání bytu a sepsání stavů měřidel na základě předávacího protokolu

Naše spolupráce končí až ve chvíli, kdy máte bezpečně
celou kupní cenu na Vašem účtu
Romana Dokonalová - Váš osobní poradce pro prodej bytů
romana.dokonalova@realspektrum.cz, tel.: 800 800 099
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Kompletní právní služby

Spolehněte se na profesionály
v REAL SPEKTRU

Představujeme Vám tým odborníků
hlavní kanceláře REAL SPEKTRUM v Brně na Lidické 77

Specialist
bytovou vé na novou
ýs ta v b u

Odborníci na prodej
a pronájem bytů

Poradci v oblasti rodinných domů
a rekreačních nemovitostí

Realitní experti
na komerční nemovitosti

Realitní právníci a ekon

Marketingoví specialis

omové

té

Naši zkušení právníci pro Vás pečlivě připraví
veškerou smluvní dokumentaci k nemovitosti

Profesionální operátorky
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Nabízíme Vám realitní a investiční poradenství

Doba rekreací se blíží!
Jarní období každoročně přináší
lidem spoustu radosti a dobré nálady, svádí k výletům mimo město,
vstříc rozkvetlým loukám a probouzejícím se lesům.
Nezávisle na lokalitě, velikosti, umístění
v obci, technickém stavu se chaty a chalupy stanou středem zájmu mnoha klientů,
protože i ta nejmenší zahradní chatka nedaleko Brna si najde svého kupce stejně
jako luxusní chalupa s rozlehlým pozemkem na Vysočině, v Jeseníkách apod.
Pokud tedy jako vlastník podobné nemovitosti uvažujete o prodeji a přemýšlíte,
kdy nastane ta pravá chvíle pro spuštění
nabídky, věřte, že ten správný okamžik je
právě za dveřmi. V místech, kde zatím leží
desítky centimetrů sněhu už brzy rozkvetou
první jarní květiny, tráva se zazelená a nastane nejvhodnější období pro prodej rekreačních nemovitostí. Lidé, kteří se chtějí už letos
rekreovat a užívat klidných volných dní v přírodě pod vlastní střechou, jistě uvítají možnost vybrat si vhodný objekt již na začátku
jarního období. Budou tak mít dostatek času
na vyřízení veškerých formalit spojených

s převodem vlastnictví ještě před letní sezónou a beze sporu ocení, že v letním období
už budou pouze čerpat energii ve vlastním
a jedinou starostí pro ně bude, aby se vydařilo
počasí.
Vzhledem k tomu, že kvalitní příprava
nemovitosti k prodeji potřebuje určitý
čas, doporučuji první krok, kterým je návštěva renomované realitní kanceláře
jakou je REAL SPEKTRUM, neodkládat.
Pomůžeme Vám se stanovením reálné tržní
ceny, domluvíme se na podmínkách prodeje a vysvětlíme Vám, jaké kroky budeme
muset provést k úspěšnému nalezení kupce. Vaším úkolem bude nachystat Vaši chatu
nebo chalupu pro následnou nabídku zájemcům co nejlépe. Jarní úklid určitě nebude jednoduchý, ale jistě mi dáte za pravdu, že každá
maličkost může hrát v očích budoucího majitele roli, protože při návštěvě nemovitosti
hraje hlavní roli první dojem, příjemný pocit
u srdce, který mívá pro koupi rozhodující vliv.
Budu se velice těšit na setkání s Vámi
a věřím, že závěrem naší spolupráce
bude Vaše spokojenost a radost nového
majitele.		
Vojtěch Urbánek
			

Vojtěch Urbánek
vojtech.urbanek@realspektrum.cz

Váš specialista na rekreační nemovitosti

Z aktuální nabídky rekreačních nemovitostí Vám doporučuji:
Rekreace Dobřečov - Jeseníky

Rekreace Údolí Bílého potoka

Chata na Brněnské přehradě

Chata Hradčany u Tišnova

Klidné místo s krásným výhledem, příjezd,
el., voda, dobrý stav, pozemek 596 m².

Zděná rekr. nemovitost, pozemek, nutnost dokonč. prací na přístavbě, dostupnost do Brna.

Pěkná rekreační chata ve výborném stavu
v krásné lesnaté lokalitě zvané Rakovec.

Rekreační chata s vlastním pozemkem. Možnost okamžité rekreace. El. + obecní voda.

1 290 000 Kč

1 250 000 Kč

490 000 Kč

N/RSB/552/09

N/RSB/1332/09

N/RSB/567/09

395 000 Kč

N/RSB/593/09

606 633 850
Prodej nových domů k nastěhování Břeclav - Hrušky
Je mnoho důvodů, proč uvažovat o změně:
· investice, kterou si můžete dovolit
· stěhování do nového je možné ihned

Cena od 1 995 000 Kč
8

· ušetříte za energii (nízké náklady na bydlení)
· moderní rodinné bydlení v klidném prostředí

RSB 7397

Volejte zdarma 800 800 099

Podnikejte s námi,
nabízíme poctivé partnerství
Krize akceleruje diferenciaci mezi realitními kancelářemi. Dříve roztříštěný trh realitních služeb se koncentruje. Nástup
realitních sítí je logickým projevem konsolidace trhu, tak jako všude ve světě. Přerozdělení tržních podílů ve prospěch
silných hráčů signalizuje zrání obchodu s nemovitostmi z pohledu jakosti služeb, transparentnosti realitních transakcí
a etiky podnikání. To je dobrá zpráva pro klienty, kteří požadují kvalitní a profesionální makléřský servis, právní
a finanční jistoty a bezpečí při svých obchodech s nemovitostmi a expertní poradenství a podporu na realitním trhu.

Silná tradiční značka, společně s plošným
pokrytím trhu přináší takové záruky standardů kvality a úspěšnosti nejen zákazníkům,
ale i realitním makléřům, kteří hledají svou
pracovní perspektivu v prosperující firmě,
s dlouholetými zkušenostmi a úspěchy v tuzemském obchodu s nemovitostmi.
Realitní síť REAL SPEKTRUM přináší právě
takovou kvalitu, profesionalitu a bezpečí celému našemu realitnímu trhu prostřednictvím své FRANŠÍZY S LIDSKOU TVÁŘÍ.
Po téměř dvaceti letech úspěšného působení na trhu a rozvoje pobočkové sítě jsme
vyhodnotili veškeré zkušenosti z dlouholeté
praxe ve specifických podmínkách českého

realitního trhu a přetavili je v unikátní knowhow obchodu s nemovitostmi a řízení realitní kanceláře. Toto know-how tvoří, spolu
se silnou domácí značkou, managementem
a podporou pobočkové sítě, realitním informačním systémem a společným marketingem, pevný základ naší realitní franšízy.
REAL SPEKTRUM touto formou umožňuje zákazníkům v celé ČR, ale i na Slovensku, využívat náš značkový realitní servis,
a našim partnerům z řad realitních kanceláří
i makléřů sdílet perspektivu našeho úspěchu
a prosperity prostřednictvím poctivého partnerství v rámci franšízové spolupráce. Naším
posláním není prodej franšízy, ale poskytová-

ní značkových realitních služeb na kterémkoliv místě naší vlasti. Franšíza je pro nás pouze
prostředkem dalšího šíření našeho úspěšného obchodního konceptu, cestou, která
přibližuje našim zákazníkům kvalitu, bezpečí
a jistotu v obchodu s nemovitostmi, našim
partnerům strategickou konkurenční výhodu v jejich podnikání a celému realitnímu
trhu kultivaci, profesionalizaci a etiku.
Vážení zákazníci, požadujte u Vás doma,
od Vašich realitních kanceláří a makléřů
značku kvality REAL SPEKTRUM.
Vážení kolegové, přijměte naši nabídku
partnerství a podílejte se s námi na úspěchu
značkové realitní franšízy REAL SPEKTRUM.

Nabídněte nám Vaši nemovitost k prodeji na dobu 3 měsíců
Všechny tyto služby za Vás zajistíme a zaplatíme my!
právní servis
Další regionální vydání katalogu nemovitostí
naleznete na www.realspektrum.cz

Moravskoslezský ·
Olomoucký · Zlínský kraj

4 I 2009

2 I 2009

Další regionální vydání katalogu nemovitostí
naleznete na www.realspektrum.cz

x

Morava

Časopis je rovněž distribuován prostřednictvím Grand Princ

ve čtyřech regionálních vydáních

250 000 výtisků

Čechy

Časopis je mimo jiné distribuován prostřednictvím Grand Princ

Časopis je rovněž distribuován prostřednictvím Grand Princ

Motorest OÁZA - Plumlov
Prodej motorestu na Plumlovské přehradě.
Restaurace 60 míst, ubytování 10 lůžek. Pláž
50 m, parkoviště, po celkové rekonstrukci.

Pasivní domy Březnice

Pro Vaši
zakázku
uděláme vždy
maximum

Více na straně 8

Prodej penzionu ve vyhledávané lokalitě Kralického
Sněžníku. Penzion je tvořen hlavní budovou s restaurací
a ubytováním a pěkným rozlehlým pozemkem.

Cena: od 2 990 000 Kč

Cena: 10 500 000 Kč

Více na straně 13

Cena: info vVíce
RK na straně 15

Luxusní objekt vhodný k bydlení i jako sídlo firmy v klidném prostředí nedaleko Prahy
a Kladna.

Prodej nového rodinného domu dokončeného
v roce 2006, který se nachází na okraji města
Bystřice u Benešova.

16 500 000 Kč

5 200 000 Kč

GAE 0129

GSL 0199

GPB 0419

GOV 0478

Více na straně 10

Více na straně 13

Nabízíme nové rodinné domy o velikosti
4+kk a byty ve viladomech nedaleko města
Brna v dosahu MHD.

Prodej samostatně stojící, prostorné, podsklepené rodinné vily s garáží pro 2 auta a
pozemkem.

Prodej nájemního dům s pěti NP a jedním podzemním. Dům
má 14 bytů.

Cena: od 3 540 000 Kč

Cena: 11 500 000 Kč

Cena: info v RK

RSB 2529 Více na straně 6

www.realspektrum.cz

RSB 5099

www.realspektrum.cz
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Více na straně 6
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Více na straně 10

22 energeticky pasivních RD 3 - 5+kk od 80 do 140 m²,
pozemek 800 až 900 m². Prodej pozemků 1 270 Kč/m²
vč. sítí, konstrukce dřevostavba nebo MEDMAX.

Nájemní dům v Brně

AL

Více na straně 6

Polyfunkční dům tvoří dvě části s celkem 23 bytovými
jednotkami, které jsou dispozičně různě řešené a všechny splňují podmínky pro moderní a pohodlné bydlení.

17 900 000 Kč

Jedinečná vila v Tišnově

Domy a byty Modřice

Nový dům v Bystřici

Horský penzion umístěný přímo v centru
Krkonošského národního parku - cca 5 km
na vrchol Sněžky.

www.realspektrum.cz

Prodej samostatně stojící vily s větším pozemkem.
Prostorná nemovitost s venkovním bazénem
je nadstandardně řešená a je ve výborném
technickém stavu s možností okamžitého užívání.

Penzion Kralický Sněžník

Více na straně 9

Více na straně 5

inzertní realitní
časopisy a odborné
magazíny

Jedinečná vila v Masarykově čtvrti

GPV 0049
Více na straně 8

Dům Mělník Čečelice
Rodinný dům (672 m²), po kompletní
Nové byty v Bystřici
rekonstrukci, nová fasáda, 2 koupelny,
elektrické vytápění, krbová kamna.

Luxusní rodinný dům Pchery

Penzion v Krkonoších

Víc By y k
e dle on
na te č
str s í..
. 4 RE .

široká databáze
poptávajících
zájemců

4 I 2009

Další regionální vydání katalogu nemovitostí
naleznete na www.realspektrum.cz

RSB 3239

RSB 8348

Jihomoravský kraj
REAL SPEKTRUM

vlastní katalog
nemovitostí
distribuovaný po celé ČR

propagace na všech
našich pobočkách

prezentace zakázek
na zahraničních
i tuzemských
vývěsky, billboardy
veletrzích
na frekventovaných
místech

čas a individuální
přístup zkušeného
makléře

moderní a přehledné
www stránky společnosti
+ prezentace na nejnavštěvovanějších
realitních serverech

9
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Další nabídku projektů naleznete na www.realspektrum.cz

Brno – Klíčová

Bytový dům s vlastní kotelnou
· víceúčelový dům v dosahu centra města
· novostavby bytů 1+kk – 4+kk s balkony
nebo terasami
· možnost přikoupení garážového stání v domě
případně venkovního parkovacího stání

Bezbariérový přístup

Cena od 1 327 386 Kč

RSB 6509
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Brno – Štěpánská

Prohlídka vzorových bytů na tel.: 724 601 321

Šestipodlažní dům s výt
ahem

Cena od 1 050 000 Kč
10

· rekonstruované byty v centru Brna (k.ú. Trnitá)
· v nabídce jsou byty 1+kk se spací galerií
nebo byty 1+1
· možnost zařízení kuchyňskou linkou
a nábytkem
RSB 6439
Při koupi jakékoliv novostavby
neplatí naši klienti provizi

Máme co hledáte. Stačí si vybrat…
ed
Př
do
ím
en
nč
ko

Brno – Bello
va

Nadstandardní byty do OV

www.bytyk
ohoutovice
.cz

RSB 9088
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Cena od 1 990 428 Kč

· nový pětipodlažní dům v západní části Brna
v k.ú. Kohoutovice
· nabízíme byty o velikosti 1+kk – 3+kk
s balkony a sklepy
· možnost dokoupení garážového stání v domě

hy
á
r
D
U
–
e
c
Ostopovi

Bydlení za rozumnou cenu JZ od Brna
· dva čtyřpodlažní bytové domy v dosahu IDS
· vybrat si můžete z bytů o velikosti
1+kk – 4+kk
· v ceně bytů je již zahrnuto venkovní
parkovací stání
Vždy vám říkáme pravdu.
Naši makléři s vámi jednají na rovinu

do OV
y
t
y
b
é
n
e
onč
Nově dok

Cena od 1 422 437 Kč

RSB 5578

11

www.realspektrum.cz

Investujte do nového bydlení
é
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Měnín

Hrubé stavby i dokončené RD

www.rdme

nin.cz

·
·
·
·

RSB 7378

Dům v Brně Králově Poli

V

do

sa

hu

ID

S

Cena od 2 123 490 Kč

10 minut jízdy jižním směrem z Brna
v nabídce jsou dispozice RD 4+kk – 5+kk
zahrádka, garáž nebo venkovní parkovací stání
vybavení domu bude dokončeno
dle výběru klienta

Vilka vhodná ke zbudování sídla firmy, ubytovny, restaurace. UP 249 m², poz. 318 m².

Adamov

2 750 000 Kč

N/RSB/636/09

Možnost výběru standardního vybavení
·
·
·
·

15 minut jízdy severním směrem z hranice Brna
výběr z bytů o velikosti 1+kk – 4+1
kolaudační souhlas vydán 1/2010
součástí ceny bytu je venkovní
parkovací stání

12

www.bytyadamov.cz

Cena od 996 029 Kč

RSB 1038

Při koupi jakékoliv novostavby
neplatí naši klienti provizi

Volejte zdarma 800 800 099

Brno – Cejl

Brno – Kopečná

· dokončené byty v centru města
· polyfunkční dům s výtahem
· výběr z bytů 1+1, 2+kk a 3+kk

· výstavba polyfunkčního domu
· v ceně bytů garážové stání a kuchyňská linka
· dokončení jaro 2011

Cena od 1 995 000 Kč

RSB 7397

Cena od 2 215 000 Kč

RSB 0869

oručuje
Makléř doep
lnar

Brno – Šemberova

Brno – Bystrc

· zkolaudovaný bytový dům
· v nabídce jsou byty o velikosti 2+kk a 3+1
· možnost dokoupení garážového stání v domě

· pětipodlažní bytový dům
· dispozice bytů 1+kk – 4+kk
· dokončení zima 2011/2012

Cena od 2 665 000 Kč

cena od 1 306 880 Kč

RSB 4548

C
Ing. David

RSB 5839

Družstevní byty

Šlapanice

Tišnov

· dokončené i rozestavěné bytové domy
· výběr z bytů 2+kk – 4+kk
· v ceně je zahrnuto garážové stání v domě

· zkolaudované bytové domy
· v nabídce jsou byty 2+kk, 2+1 a 3+kk
· dostupnost IDS, plná občanská vybavenost

Cena od 469 750 Kč

Cena od 1 515 091 Kč

Dodržování etického kodexu
realitní kanceláře je pro nás samozřejmostí

RSB 1309

RSB 9148

13

www.realspektrum.cz

98% klientů hodnotí naše služby jako velmi dobré
Byt 2+kk v Brně - Novém Lískovci

Prodej novějšího bytu 2+kk, ke kterému
náleží šatna, komora a parkovací stání.
2 150 000 Kč

N/RSB/3816/10

Novostavba v Medlánkách

Cihlový byt 2+1 Staré Brno

Nadstandardní byt 2+kk se zatravněnou
terasou (44 m²). Bytu náleží šatna a sklep.

Převod udržovaného družstevního bytu
o velikosti 2+1 s lodžií.

2 290 000 Kč

1 440 000 Kč

N/RSB/2676/09

N/RSB/2839/09

Novostavba bytu v Brně - Slatině

Luxusní byt 3+kk (110 m²) nacházející
se v novostavbě na ulici Zlínská.
4 990 000 Kč

N/RSB/3758/09

Byt v centru města Brna

Novostavba v Kuřimi

Prodej částečně zrekonstruovaného
cihlového bytu 3+1 na ul. Smetanova.

Převod nadstandardního mezonetového
bytu o vel. 4+kk s lodžií a dvěma šatnami.

3 490 000 Kč

2 490 000 Kč

N/RSB/3933/10

Byt 1+kk v Bohunicích

N/RSB/4154/10

Cihlový byt na Starém Brně

Novostavba v Juliánově

Kompletně zrekonstruovaný byt 1+kk
o výměře 35 m² nacházející se na ul. Sladová.

Družstevní byt 2+kk (56 m²) s balkonem nacházející se v novějším bytovém komplexu.

1 490 000 Kč

1 890 000 Kč

N/RSB/3535/09

N/RSB/2183/09

Byt 2,5+1 v Brně - Králově Poli

Cihlový byt 2,5+1 v osobním vlastnictví s balkonem nacházející se na ul. Palackého třída.
2 490 000 Kč

N/RSB/1295/09

Byt 3+kk Brno - Lesná

Byt 3+1 na Starém Brně

Prodej zrekonstruovaného bytu 3+kk s balkonem nacházejícího se na ul. Brožíkova.

Převod zrekonstruovaného bytu 3+1
s balkonem a komorou na ulici Veletržní.

2 590 000 Kč

2 590 000 Kč

N/RSB/3538/09

N/RSB/3576/09

Mezonetový byt v Brně - Medlánkách

Luxusní mezonetový byt o velikosti 5+kk
(172 m²) s balkonem, lodžií, komorou a šatnou.
5 890 000 Kč

1 220 000 Kč

N/RSB/3408/09

Novostavba s park. stáním Prodej nového bytu o velikosti 1+kk nacházejícího se na ul. Molákova v Líšni.

1 390 000 Kč

N/RSB/1766/09

Panelový byt v Líšni

Převod družstevního bytu 3+1 s lodžií na ul. Strnadova. Možný převod do OV.

1 750 000 Kč

N/RSB/4066/10

Byt 3+1 v Líšni

Družstevní byt 3+1 v zatepleném panelovém domě. Možný převod do OV.

1 650 000 Kč

N/RSB/4056/10

Panelový byt v Bystrci

Převod družstevního bytu 3+1 na ul. Rerychova v Bystrci. Možný převod do OV.

1 950 000 Kč

N/RSB/3938/10

Cihlový byt v Králově Poli

Nadstandardní byt 3+kk (95 m²) s lodžií ve vyhledávané lokalitě nad Kociánkou.

3 790 000 Kč

N/RSB/1905/09

Byt 3+1 v Řečkovicích

Panelový byt 3+1 v OV s balkonem a šatnou nacházející se na ulici Žitná.

2 150 000 Kč

N/RSB/4265/10

14

Prodej bytu o velikosti 1+kk s komorou a lodžií nacházejícího se na ul. Okrouhlá.

N/RSB/3511/09

Prodáváte nemovitost?
Dáme o ní vědět tisícům kupců

Jsme držiteli certifikátu kvality ISO
Pronájmy bytů:
Byt

m² Lokalita

Ulice

1 + kk
1 + kk
1 + kk
1 + kk
1 + kk
1 + kk
1+1
1+1
1+1
1+1
1+1
2 + kk
2 + kk
2 + kk
2 + kk
2 + kk
2 + kk
2 + kk
2 + kk
2 + kk
2 + kk
2+1
2+1
3 + kk
3 + kk
3+1
4 + kk
4+1
4+1
5 + kk
5+1

34
30
30
30
30
32
45
38
43
30
32
45
47
49
65
51
50
55
68
52
82
72
77
115
120
100
135
132
120
112
190

Trýbova
Horácké nám.
Voroněžská
Čeňka Růžičky
Molákova
Cejl
Bohuslava Martinů
Foltýnova
Teyschlova
Černého
Húskova
Cejl
Antonína Slavíka
Úvoz
Přízřenická
Otiskova
Vrbovecká
Šámalova
Moutnická
Slatinská
Pellicova
Pellicova
Bayerova
Rysova
Dlouhá
Orlí
Nová
Hlavní
Preslova
Na Kopečku
Palackého

Staré Brno
Řečkovice
Žabovřesky
Bohunice
Líšeň
Zábrdovice
Masarykova čtvrť
Bystrc
Bystrc
Bystrc
Černovice
Brno - střed
Černá Pole
Brno - střed
Modřice
Líšeň
Bystrc
Zábrdovice
Slatina
Juliánov
Brno - střed
Brno - střed
Veveří
Medlánky
Kuřim
Brno - střed
Moravany
Komín
Masarykova čtvrť
Březina
Královo Pole

Podlaží Volný Výtah
6./7
11./13
5./6
2./4
3./7
3./5
1./4
2./8
6./8
3./4
1./4
3./5
2./4
7./7
4./5
2./5
2./4
2./4
2./3
2./4
1./4
2./4
5./7
RD
RD
4./5
RD
RD
2./2
RD
5./5

ihned
ihned
1.3.
ihned
ihned
ihned
ihned
ihned
2.10.
2.10.
1.1.
ihned
ihned
ihned
ihned
ihned
1.3.
ihned
ihned
ihned
ihned
ihned
ihned
ihned
ihned
ihned
1.3.
ihned
2.10.
ihned
ihned

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Zařízení		

Cena

nezařízený		7 000 Kč/měs. + 1500 Kč garáž + ink.
částečně zařízený		7 500 Kč/měs. vč. ink.
částečně zařízený		7 800 Kč/měs. vč. ink.
částečně zařízený		8 900 Kč/měs. vč. ink.
kompletně zařízený		6 500 Kč/měs. + ink.
kompletně zařízený		9 500 Kč/měs. + ink.
nezařízený		7 000 Kč/měs. + ink.
kompletně zařízený		8 500 Kč/měs. vč. ink.
nezařízený		6 000 Kč/měs. + ink.
částečně zařízený		8 000 Kč/měs. vč. ink.
kompletně zařízený		7 900 Kč/měs. vč. ink.
nezařízený		8 500 Kč/měs. + ink.
kompletně zařízený		10 000 Kč/měs. + ink.
kompletně zařízený		9 000 Kč/měs. + ink.
nezařízený		9 500 Kč/měs. + ink.
částečně zařízený		9 000 Kč/měs. + ink.
nezařízený		9 000 Kč/měs. + ink.
nezařízený		10 000 Kč/měs. + ink.
nezařízený		9 000 Kč/měs. + ink.
kompletně zařízený		14 000 Kč/měs. + ink.
nezařízený		11 500 Kč/měs. + ink.
kompletně zařízený		13 000 Kč/měs. + ink.
částečně zařízený		14 500 Kč/měs. vč. ink.
kompletně zařízený		30 000 Kč/měs. vč. ink.
nezařízený		25 000 Kč/měs. + ink.
nezařízený		13 000 Kč/měs. + ink.
nezařízený		15 500 Kč/měs. + ink.
částečně zařízený		15 000 Kč/měs. + ink.
kompletně zařízený		19 000 Kč/měs. + ink.
částečně zařízený		15 000 Kč/měs. + ink.
nezařízený		19 900 Kč/měs. + en.

RSB
N/RSB/1687/09
N/RSB/2812/09
N/RSB/3959/10
N/RSB/3935/10
RSB 6595
N/RSB/2855/09
N/RSB/3849/10
RSB 6089
N/RSB/3901/10
N/RSB/3798/09
N/RSB/3384/09
N/RSB/3274/09
N/RSB/2397/09
N/RSB/2292/09
N/RSB/3612/09
N/RSB/3995/10
N/RSB/4120/10
N/RSB/4038/10
N/RSB/1698/09
N/RSB/1755/09
N/RSB/1656/09
N/RSB/3348/09
N/RSB/3026/09
N/RSB/1007/10
N/RSB/3413/09
N/RSB/3466/09
N/RSB/4019/10
N/RSB/3942/10
RSB 9009
N/RSB/3843/10
N/RSB/4133/10

Rodinné domy
Rodinný dům Brno - Masarykova čtvrť

Vila se soukromím - Česká

Vícebytový dům s garáží pro dvě auta a zahradou (CP 671 m²). Vyhledávaná lokalita.
16 490 000 Kč

N/RSB/3435/09

Luxusní dům v Žebětíně

Sam. stojící, 7+1, 597 m², nadstandardní
vybavení, klidné místo na konci slepé ulice.
info v RK

Posouzení tržní ceny
nemovitosti zdarma

N/RSB/575/09

Jedinečná vila se 3 garážemi a větším pozemkem (CP 3 054 m²) ve výborném stavu.
9 950 000 Kč

N/RSB/629/09

Rodinný dům Řečkovice

Novostavba RD Chudčice

Řadový dům 7+kk s garáží a zahradou
(CP 371 m²), klidná vyhledávaná lokalita.

Sam. stojící novostavba 5+kk s garáží,
poz. 609 m², veškeré IS + tepelné čerpadlo!

5 495 000 Kč

4 950 000 Kč

N/RSB/3788/09

N/RSB/3385/09
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Nabízíme Vám realitní a investiční poradenství
Dům s větší zahradou v Líšni

Dům Kralice nad Oslavou

Rodinný dům jižně od Brna

Dům Brodek u Prostějova

Konc. řadový 2+1 a 3+1, pozemek 899 m²,
garáž, vjezd. Klidné místo v blízkosti lesů.

Sam. stojící, 5+1, garáž, zahrada (CP 432 m²),
výborný stav. Krásná lesnatá lokalita.

Rodinný dům 4+kk, pozemek 445 m², výborný stav, veškeré IS. Klidné místo, okraj obce.

Novostavba nízkoenergetického RD 5+kk,
pozemek 212 m², nadstandardní vybavení.

4 750 000 Kč

2 950 000 Kč

2 950 000 Kč

2 640 000 Kč

N/RSB/1154/09

N/RSB/1465/09

RSB/4153/10

N/RSB/1981/09

Z naší nabídky rodinných domů pro Vás vybíráme:
Rodinná vila Modřice
Jedinečná vila Nížkovice
Prostorný dům v Židenicích
Prostorný dům Jiříkovice
Rodinný dům u Tišnova - Unín
Rodinný dům Oslavany
Rodinný dům Prace
Rodinný dům Horní Heršpice
Dům v Králově Poli
Dům u Vranové u Letovic
Rodinný dům Lesní Hluboké
Pozemek u Nového Města

Sam. stojící RD, garáž pro 2 auta, venkovní bazén, pozemek 824 m², veškeré IS.
Sam. stojící, nízkoenergetický RD s garáží, bazénem a pozemkem (CP 2 386 m²).
Řadový, podsklepený, 1+1 a 3+1, možnost půdní vestavby, zahrada (CP 162 m²).
RD 1+1 a 6+1, dvůr, garáž pro 2 - 3 auta. Velmi dobrý stav. Klidná lokalita.
Sam. stojící RD 5+1, garáž, větší pozemek (CP 2 965 m²) v obci Unín, veškeré IS.
Řadový 7+2, pozemek 484 m², výborný stav. Klidné místo, okraj obce.
Novostavba RD 4+1 východně od Brna, zahrada, veškeré IS, dostupnost IDS.
Dům ve velmi dobrém stavu s možností okamžitého užívání, veškeré IS, MHD.
Vilka vhodná ke zbudování sídla firmy. Užitná plocha 249 m², pozemek 318 m².
RD 4+1 s garáží a zahradou (CP 387 m²). Klidné místo na okraji obce u Křetínky.
Dům s nutností dokončení rekonstrukcí. Garáž, dvůr, zahrada. Výborná dostupnost.
Pozemek 1 642 m² se SP na dvojdomek v n.v. 710 m, 3 km od N. Města na Moravě.

9 500 000 Kč N/RSB/3241/09
7 250 000 Kč N/RSB/587/09
3 690 000 Kč N/RSB/2840/09
3 500 000 Kč N/RSB/592/09
3 250 000 Kč N/RSB/1968/09
2 990 000 Kč N/RSB/2160/09
2 950 000 Kč N/RSB/1759/09
2 950 000 Kč N/RSB/572/09
2 750 000 Kč N/RSB/636/09
1 840 000 Kč		
N/RSB/3329/09
1 690 000 Kč N/RSB/624/09
1 950 000 Kč N/RSB/1548/09

Hrubé stavby rodinných domů
Rodinný dům Štěpánovice

Hrubá stavba Cvrčovice

Hrubá stavba jižně od Brna

Voděrady u Kunštátu

Samostatně stojící, 3+1, k vnitřní rekonstrukci, zahrada, veškeré IS, dosah IDS a ČD.

Polovina dvojdomu se zahradou. Dům dle
projektu 5+1 nebo 6+kk, pozemek 630 m².

RD 4+kk s garáží, zahrada (CP 351 m²).
Klidné místo, výborná dopravní dostupnost.

Rozestavěná stavba RD, pozemek 1 065 m².
Klidné místo na okraji obce severně od Brna.

995 000 Kč

1 850 000 Kč

1 590 000 Kč

1 300 000 Kč

N/RSB/635/09

N/RSB/555/09

N/RSB/1582/09

N/RSB/597/09

Rekreace nebo bydlení

Stavební pozemky

Bydlení nebo rekreace

Rodinný dům Násedlovice

Stavební pozemek Pravlov

Pozemek Moravany u Brna

Řadový RD, vjezd, dvůr a zahrada v obci Dobročkovice. Klidné místo východně od Brna.

Koncový řadový RD 2+1, dvůr, veškeré IS.
Klidné místo v blízkosti Ždánického lesa.

Pozemek vhodný ke stavbě samostatně
stojícího RD, 520 m², IS: voda, elektřina, plyn.

Možnost stavby 1 - 4 sam. stojících RD,
CP 4 772 m², veškeré IS, centrální část obce.

530 000 Kč

500 000 Kč

350 000 Kč

2 800 Kč/m²

N/RSB/2797/09

N/RSB/1157/09

N/RSB/4072/10

RSB 8589

Pro naše klienty hledáme tyto nemovitosti:
•

Pro klienta s hotovostí hledáme pozemek k výstavbě rodinného domu (samostatně stojícího i řadového) v lokalitách Brno - město, Brno - venkov.

•

Pro zájemce z naší databáze hledáme dům v Brně - Masarykově čtvrti. Podmínkou je zahrada a pohodlné parkování, stav domu nerozhoduje.

•

Rekreační chatu, případně chalupu na Vysočině, v okolí Nového Města na Moravě. Důležité je klidné místo a větší pozemek. Platba v hotovosti.

•

Pro mladou rodinu hledáme RD s menší zahradou k okamžitému bydlení, drobné úpravy možné. Brno - Komín, Žabovřesky, Jundrov, Bystrc.
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Nevybrali jste si?
Stovky dalších realit najdete na webu

Dlouholetá tradice od roku 1991

Nová generace realitního portálu

www.realspektrum.cz

Nejpřehlednější
nabídka nemovitostí
www.realspektrum.cz – to je brána
k Vašemu novému bydlení!

Do
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Prodej administrativní budovy v Brně

Klikněte a bydlete!
Hala Brno - město

Haly Brno - Slatina

Skladově - výrobní hala s adm. zázemím,
užitná plocha 1 150 m², admin. 130 m².

Pronájem výrobních hal cca 1 000 m² a kanc.
prostor cca 350 m², dobrý příjezd, parkoviště.

1 650 Kč/m²/rok

1 500 Kč/m²/rok + en.

N/RSB/4061/10

N/RSB/3592/09

Hala u dálnice D1

Skladová hala Brno - jih

Administrativní objekt s obchodními plochami a parkovištěm na velmi atraktivním místě centra
Brna. Objekt je tvořen dvěma podzemními a sedmi nadzemními podlažími. Koupě areálu je
výjimečnou investiční příležitostí získat sídlo firmy či komerční objekt v centru Brna. Objekt je
komerčně pronajímán. Plocha pozemku 1 349 m², celková užitná plocha cca 8 544 m².

Hala v komerční zóně v Rosicích, napojení na
Prahu, Olomouc, dostupnost do centra Brna.

Skladová hala s dobrou dostupností na dálniční spojení, výška 8 m, UP 2 800 m².

179 000 000 Kč 		

1 250 Kč/m²/rok

1 200 Kč/m²/rok

N/RSB/4276/10

N/RSB/4068/10

N/RSB/4064/10

Výrobní hala Brno - jih

Areál Jindřichův Hradec

Areál Brno - město

Areál s výnosem Brno

Zrekonstruovaná výrobní hala, jeřáby, výška 6 m, UP 4 500 m², administrativa 375 m².

Prodej výrobního areálu v prům. zóně, UP hal
vč. zázemí 33 500 m², pozemky 65 000 m².

Trojlodní výrobní hala s administrativním
a sociálním zázemím v brněnské prům. zóně.

Prodej dlouhodobě pronajatého výrobního
areálu v blízkosti brněnského centra.

1 050 Kč/m²/rok

130 000 000 Kč

info v RK

55 000 000 Kč

N/RSB/4049/10

RSB 7787

N/RSB/2345/09

N/RSB/1047/09

Hala v Adamově

Přerov - INVESTICE

Areál Vyškov

Objekt Brno - město

Prodej zrekonstruované výrobní haly s mostovým jeřábem, výměra cca 3 125 m².

Prodej dlouhodobě pronajatého skladověvýrobního areálu, užitná plocha 3 130 m².

Prodej sklad.-výrobního areálu u dálnice D1,
užitná plocha 4 300 m², pozemek 12 000 m².

Prodej zrek. objektu, kanceláří, lehké výroby,
skladu s rampou. UP 850 m² + dvůr 650 m².

32 900 000 Kč

30 000 000 Kč

22 500 000 Kč

19 500 000 Kč

N/RSB/974/09

Jsme členy Asociace realitních kanceláří
a řady mezinárodních profesních organizací

N/RSB/1719/09

N/RSB/3771/09

N/RSB/528/09
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Tisíce nemovitostí na našem webu www.realspektrum.cz
Areál Příbram - Milín

Areál Brno - venkov

Areál Vyškov

Penzion Brno - město

Skladově - výrobní areál, hala, adm., pozemek
6 750 m². Prodej formou výběrového řízení.

Skladově - výrobní areál s dobrou dostupností na D2, UP 600 m², pozemek 2 300 m².

Prodej areálu, hala cca 950 m², administrativní plocha 95 m², pozemek cca 2 000 m².

Prodej zavedeného penzionu vedle BVV,
kapacita 42 lůžek, užitná plocha 850 m².

14 900 000 Kč

12 500 000 Kč

9 900 000 Kč

18 500 000 Kč

N/RSB/1753/09

N/RSB/3804/10

N/RSB/1058/09

N/RSB/1324/09

Penzion Kralický Sněžník

Pozemek Brno - Slatina

Pozemky Brno - Popůvky

Pozemek Brno - Moravany

Zavedený rekonstruovaný penzion se zavedenou klientelou v Kralickém Sněžníku.

Prodej pozemku u rušné komunikace, IS na hranici, výměra cca 11 000 m².

Prodej pozemků u D1, včetně IS a komunikací. Celkem 50 000 m², prodej od 2 000 m².

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

9 900 000 Kč

3 900 Kč/m²

od 2 200 Kč/m² vč. IS N/RSB/533/09

1 890 Kč/m²

N/RSB/972/09

N/RSB/483/09

N/RSB/527/09

Pozemek Brno - Popůvky

Pozemek Rajhrad

Pozemek Ostrovačice

Pozemek u dálnice D5

Prodej pozemku 3 550 m² s územním rozhodnutím na výstavbu haly cca 1 000 m².

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

Prodej pozemku v průmyslové zóně u D1,
výměra cca 14 000 m² (tvar 100 x 140 m).

Prodej pozemku v prům. zóně v okrese Beroun cca 35 km od Prahy, výměra 117 000 m².

1 690 Kč/m²

1 590 Kč/m²

1 250 Kč/m²

700 Kč/m²

N/RSB/3467/09

N/RSB/478/09

N/RSB/540/09

Business Park Brno - město

Kanceláře a haly na míru Brno

Moderní kancel. prostory

Pronájem exkluzivních kancelářských prostor v admin. centru v expandující lokalitě.

Pronájem špičkových kancelářských prostor
s dobrou dostupností na dálnici a parkováním.

Komerční prostory v nově budovaných objektech, v nové průmyslové lokalitě Brna.

Pronájem kancelářských a obchodních ploch
ve standardu nejvyšší kategorie v blízkosti D1.

12,5 €/m²/měs.

11,5 €/m²/měs.

info v RK

3 900 Kč/m²/rok

At
ra
kt
iv
ní
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Spielberk Office Centre Brno

N/RSB/2029/09

RSB 2415

RSB 0136

N/RSB/810/09

N/RSB/3927/10

Nové kanceláře Brno

Nová administrativní budova

Obchodně skladový park

Prostory pro Vaši firmu Brno

Pronájem kanceláří v administrativním centru, který se nachází u obchodního centra.

Pronájem luxusních kancelářských prostor v nově budovaném admin. objektu.

Pronájem exkluzivních komerčních prostor
v expandující lokalitě Brna.

Pronájem exkluzivních kancel., obchodních
a skladových prostor u hlavního nádraží.

2 600 Kč/m²/rok

2 500 Kč/m²/rok

od 1 650 Kč/m²/rok

od 1 600 Kč/m²/rok
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N/RSB/1037/09

N/RSB/764/09

N/RSB/769/09

N/RSB/989/09

Pravidelná účast na světových
realitních veletrzích

Máme co hledáte. Stačí si vybrat…

Právě teď je nejlepší čas
na výběr nové kanceláře!
Proč zrovna nyní?
Protože nabídka kancelářských prostor vysoce převyšuje poptávku
a pronajímatelé jsou vstřícnější při vyjednávání podmínek.

Které náležitosti je třeba pečlivě zvážit,
když vybíráte novou kancelář?

Bohuslav Coufal

specialista na kancelářské prostory
bohuslav.coufal@realspektrum.cz

1. Termín vzniku nájemního vztahu (to souvisí s Vaší současnou nájemní smlouvou – prověřte si důkladně
možnost jejího ukončení)
2. Délku nového nájemního vztahu (k čím delší době užívání prostor se zavážete, tím lepší máte možnost „tlačit“
na slevu z ceny nájmu a případnou investici majitele do úprav interiéru dle Vašich představ)
3. Kolik metrů čtverečních čisté kancelářské plochy potřebujete? (souvisí se stálým počtem osob, které budou
užívat kancelář)
4. Jak mají být prostory členěny? (open space, samostatné kanceláře, samostatná jednotka)
5. Musí být kanceláře klimatizované?
6. Máte plány rozšiřování společnosti a tím pádem i kancelářské plochy? V jakém časovém horizontu?
7. V jaké části města se mají nové kanceláře nacházet? Jaká poloha sídla je důležitá pro Váš business?
(centrum města, hlavní výpadovky, okrajové části města)
8. Kolik parkovacích míst potřebujete?
9. Které patro budovy preferujete? (je nutný výtah?)
10. Jaký je Váš rozpočet na měsíční náklady? (nájem, služby, energie, parkování)

Přijďte se poradit se specialisty na kancelářské prostory, domluvte si schůzku v REAL SPEKTRU ještě dnes!
Admin. objekt Ostrava

Kanceláře Brno - město

Sídlo firmy na severu Brna

Kanceláře a obchody v Brně

Pronájem exkluzivních obchodů
a kanceláří v nově budovaném objektu.

Pronájem nadstandardních kancel. prostor
v expandující administrativní lokalitě Brna.

Pronájem kancelářských prostor v centru
Brna. Samostatné patro. Volné od 1.3. 2010.

Nadstandardní kancelářské a obchodní
prostory. Výborné napojení na dálniční uzel.

od 3 900 Kč/m²/rok

2 900 Kč/m²/rok

2 200 Kč/m²/rok

info v RK

N/RSB/2541/09

N/RSB/787/09

N/RSB/2938/09

RSB 5167

Kanceláře na hl. třídě v Brně

Kanceláře Brno - Černá Pole

Kanceláře a obchod v Brně

Stylové kancelářské prostory

Kancelářské prostory 390 m² na frekventované třídě s výbornou dostupností do centra.

Pronájem volných kanceláří na atraktivním
místě rušné městské třídy u centra Brna.

Pronájem kancel. prostor v reprezentativní budově na rušné městské třídě v Brně.

Kancelářské prostory v Jundrově v rekonstruované vile. Parkování přímo v zahradě objektu.

1 800 Kč/m²/rok

1 700 Kč/m²/rok

30 000 Kč/měs.

20 000 Kč/měs.

N/RSB/754/09

Nemusíte se o nic starat,
tým našich právníků zařídí vše za Vás

N/RSB/916/09

N/RSB/3984/10

N/RSB/3957/10
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Známe český realitní trh od roku 1991

Jsme specialisty na prodej
nájemních domů
Prodali jsme již stovku nájemních
domů v hodnotě více než 1 mld. Kč

Nabídněte nám svůj
nájemní dům ještě dnes!
Administrativní objekt s dílnou v Brně
Prodej sídla firmy s menším dílenským
z ázemím u r ušné komunikace
v bezprostřední blízkosti výpadovky
směr Olomouc/Ostrava/Praha. Možnost
vjezdu do dvora, velmi dobrý technický
stav. Užitná plocha 535 m².

Při rychlém jednání
výrazná sleva!
14 950 000 Kč

N/RSB/3928/10

Nájemní dům v Brně

Nájemní dům v Brně

Prodej ND po rekonstrukci, 8 bytů, vše tržně
pronajato, celková plocha 750 m².

ND po rekonstrukci v atraktivní lokalitě,
6 bytů, možná půdní vestavba - 3 byty.

15 000 000 Kč

9 600 000 Kč

N/RSB/680/09

N/RSB/3549/09

Bytový dům v Lednici

Admin. budova Brno - město

Admin. objekt v Židlochovicích

Sídlo firmy/RD v Brně

Prodej kompletně zrekonstruovaného domu,
2 OP, 9 bytů, užitná plocha 1 791 m².

Prodej administrativní budovy vč. obchodních prostor, možnost parkování ,UP 1 200 m².

Prodej AO, 545 m², výborný tech. stav,
1/2 pronajata KB, dvůr s parkováním.

Dům vhodný jak k podnikání tak i k bydlení,
kompletní rekonstrukce v roce 1999.

info v RK

35 000 000 Kč

13 500 000 Kč

5 250 000 Kč

N/RSB/3812/10

N/RSB/3163/09

N/RSB/2379/09

N/RSB/3795/09

Kom. objekt v Řečkovicích

Penzion s restaurací u D1

Penzion/ubytovna s restaurací

Rekreační středisko

Prodej komerčního objektu využívaného jako
restaurace, bydlení/ubytování, UP 780 m².

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

Prodej zavedeného penzionu s restaurací
a obchodem v obci Zastávka - CP 1 235 m².

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

info v RK

13 900 000 Kč

4 950 000 Kč

8 240 000 Kč

N/RSB/3604/09

N/RSB/3051/09

N/RSB/828/09

N/RSB/684/09

Vila v Masarykově čtvti

Obchodní prostor u Semilassa

Obchodní prostor 132 m²

Obchod na frekventované ul.

Prodej vily/administrativní budovy s pozemkem 820 m², užitná plocha 480 m².

Pronájem obch. prostoru na rohu ul. Palackého, možnost parkovacích stání, velká výloha!

Pronájem OP na frekventované ul. - 40 m²
obchod, 77 m² výst. plocha, 15 m² zázemí.

Pronájem atraktivního OP na ulici vedoucí
do úplného centra Brna. Výměra 58 m².

20 900 000 Kč

39 000 Kč/měs.

35 000 Kč/měs.

35 000 Kč/měs.
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RSB 8979

N/RSB/3584/09

N/RSB/2335/09

N/RSB/3284/09

Přečtěte si náš etický kodex realitního makléře. Najdete jej na
http://www.realspektrum.cz/eticky-kodex-maklere

Volejte zdarma 800 800 099

Investujte do komerčních
nemovitostí!

•
•
•

Obchodně administrativní centrum
lokalita: Brno, cena 145 mil. Kč, výnos 7,5 % p.a.
Skladově výrobní hala
lokalita: Přerov, cena 30 mil. Kč, výnos 10 % p.a.
Polyfunkční dům
lokalita: Brno - střed, cena 89 mil. Kč, výnos 7 % p.a.

Více informací:
radek.brezina@realspektrum.cz

Úspěšné realizace na přelomu let 2009/2010 v Brně
Nájemní dům na Sportovní

Nájemní dům Štefánikova

Administrativní objekt Zetor

Nájemní dům Černá Pole

Prodáno

Prodáno

Prodáno

Prodáno

Hala Tovární

Kanceláře Muzejka

Prodáno

Pronajato

Kanceláře Jiráskova

Kanceláře Brnocar

Areál ve Slatině

Sklady Kaštanova

Pronajato

Pronajato

Prodáno

Pronajato

To zdaleka není celá nabídka!
Stovky dalších realit máme na webu

Hala Zetina

Zde může
být i Vaše
nemovitost

Pronajato
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98% klientů hodnotí naše služby jako velmi dobré

Z veletrhu EXPO REAL, který se konal v říjnu 2009
v Mnichově, jsme přivezli téměř 50 poptávek,
15 z nich jsme již úspěšně zrealizovali,
z ostatních vybíráme aktuální:
• Švýcarská výrobní společnost hledá ke koupi pozemek o výměře cca 2-3 ha
na D1 nebo D2 v okolí Brna na výstavbu haly o výměře cca 15 000 m².
• Rakouská investiční společnost má zájem o investice do nájemních domů
v Brně a Praze.
• Německá společnost zabývající se provozem FV elektráren koupí v Česku
stávající projekty o min. výměře cca 0,5 ha. Zn.: Jižní Čechy a Morava
• Německá investiční společnost koupí pozemky u měst nad 20 000 obyvatel
na výstavbu menších obchodních center o velikosti cca 10 000 m².
• Holandská výrobní společnost si pronajme síť skladových prostor v Brně,
Olomouci a Ostravě. Minimální velikost jednoho centra cca 500 m².
• Evropská investiční společnost z Francie má dlouhodobý zájem o koupi
výnosových investic z oblasti průmyslu, obchodu či bydlení.

Naši klienti naléhavě potřebují:
Chci koupit
Pro majitele více nájemních domů v Praze hledáme nájemní dům v Brně do 30 mil. Kč.
Administrativní budovu cca 500 m², do 20 mil. Kč (hotovost), Brno - město.
Obchodní prostor do 100 m², širší centrum města, k zavedení kadeřnictví a kosmetiky (přízemí výhodou).
Velký bytový či nebytový dům s potenciálem růstu nájmu, na atraktivní adrese, do 100 mil. Kč.
Halu 500 m² ke skladování autodílů, administrativa 100 m² + zázemí pro 5 zaměstnanců.
Halu 500 m² pro sklad zdravotnického materiálu, dostupnost na dálnici, příjezd kamionu.
Halu 1500 m² a pozemky pro manipulaci a expanzi od 5 - 10 000 m² mimo Brno u dálničních tahů.
Nájemní dům v k.ú. Veveří, Ponava nebo Královo Pole. Na stavu objektu nezáleží. Zn.: nabídněte

Chci si najmout
Pro firmu zabývající se výrobou kování halu do 900 m², zázemí pro 15 zaměstnanců, Brno jih do 15 km.
Pro zavedenou společnost hledáme obchodní prostory v centru Brna, od 300 m² do 400 m² (přízemí).
Pro rychlé občerstvení hledáme prostory na viditelném a frekventovaném místě, od 60 do 150 m².
Hala cca 1 200 m² pro skladování náplní do ostřikovačů, vysoký standard, pouze Brno.
Hala 1 000 m² pro skladování izolačních materiálů, výška 4,5 metru, dostupnost na dálnici, příjezd kamionu.
Hala 1 000 - 1 500 m² ve směru Brno - Olomouc, temperovaná, skladování vratových pružin.
Prostory pro výrobu nábytku 400 m², levnější prostory, není potřeba příjezd kamionu.
Obchodní prostor 50 m² na frekventovaném místě v Brně (prodej nábytku).

Pokud některá z poptávek odpovídá Vaší nemovitosti, volejte zdarma 800 800 099.
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Naši zkušení právníci pro vás pečlivě připraví
veškerou smluvní dokumentaci k nemovitosti

Realitní a investiční poradenství

Značková síť REAL SPEKTRUM
Přinášíme značkové realitní
služby blíže k zákazníkům

Liberec

Nymburk Hradec Králové

Požadujte značkový
Praha
Pardubice
realitní servis
Opava
Havlíčkův Brod
Boskovice Olomouc
Ostrava
Příbram
REAL SPEKTRUM
Blansko
Jihlava
Prostějov
Moravské
u svých makléřů
Zlín
Jindřichův Hradec Budějovice
Prachatice
Kuřim
po celé České republice
Uherské
Hradiště
Slaný

Šumperk

Domažlice

Brno

České Budějovice

real spektrum brno

Znojmo Břeclav

Kyjov

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

Brněnské centrum realit
Lidická 77
602 00 Brno
tel.: 800 800 099, 533 339 111
rs@realspektrum.cz
www.realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Pardubice

Reality REAL SPEKTRUM Boskovice

REAL SPEKTRUM Liberec

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

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

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

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

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

REAL SPEKTRUM Znojmo
Zámečnická 2
671 81 Znojmo
E-mail: znojmo2@realspektrum.cz

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

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

REAL SPEKTRUM Opava
Dolní náměstí 20
746 01 Opava
E-mail: opava@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Olomouc
8. května 571/15
772 00 Olomouc
E-mail: olomouc@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Prostějov
Sádky 4
796 01 Prostějov
E-mail: prostejov@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Šumperk
Gen.Svobody 38
787 01 Šumperk
E-mail: sumperk@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Zlínsko
Hlavní kancelář v centru města
Třída Tomáše Bati 202
Třída J. A. Bati - areál Svitu - budova č. 12
760 01 Zlín
E-mail: realspektrum.zlinsko@volny.cz

Pražské REAL SPEKTRUM

Žitná 18
120 00 Praha 2
E-mail: nemovitosti@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM
Vedení skupiny
U Prašné brány 3
110 00 Praha 1

REAL SPEKTRUM Nymburk
Tyršova 156
288 02 Nymburk
E-mail: nymburk@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Příbram
Hornické nám. 111
261 01 Příbram
E-mail: pribram@realspektrum.cz

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

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

REAL SPEKTRUM Jihlava
Žižkova 15/1696
586 01 Jihlava
E-mail: jihlava@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Č. Budějovice
Chelčického 123/6
370 01 České Budějovice
E-mail: ceskebudejovice@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM J. Hradec
Pražská 100
377 01 Jindřichův Hradec
E-mail: jindrichuvhradec@realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM Domažlice

REAL SPEKTRUM Uherské Hradiště

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

REAL SPEKTRUM Prachatice

Na Morávce 20
686 01 Uherské Hradiště
E-mail: uherskehradiste@realspektrum.cz

SNP 566
383 01 Prachatice
E-mail: prachatice@realspektrum.cz

Dodržování etického kodexu realitní
kanceláře je pro nás samozřejmostí
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Tisíce nemovitostí na našem webu www.realspektrum.cz

Vaše nemovitosti
zahraničním investorům
Vezmeme Vaše nabídky
na největší evropský realitní veletrh
REAL SPEKTRUM jako jediná realitní značka z Česka i Slovenska prezentuje již 17 let v řadě
za sebou aktuální nabídku komerčních i rezidenčních realit v rámci nejprestižnějšího
evropského veletrhu investic a nemovitostí MIPIM na azurovém pobřeží francouzské
riviéry, ve slavném festivalovém paláci v Cannes.

ilustrační foto

S námi oslovíte desítky tisíc
kupujících z celého světa.
Nabídněte nám Vaši nemovitost včas!
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Vaše pobočka REAL SPEKTRUM

Poctivý obchod s nemovitostmi

