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Potřebujete
pronajmout byt?
Máme zájemce!
Nepřicházejte zbytečně o nájemné
Vážení majitelé,
vzhledem k převisu nabídky bytů k pronájmu nad poptávkou, jsme pro Vás připravili nový projekt
www.brnobezprovize.cz, který je zaměřen na rychlost pronájmu a tím i úsporu Vašich financí.

Hlavní přínos projektu:
Byt pronajmeme rychle		
Váš byt nezůstane prázdný a nepřicházíte tak o několikaměsíční nájemné.
Vyberete si z více „kandidátů“
Díky databázi klientů si u nás snadno vyberete nejvhodnějšího.
Prohlídku Vám dohodneme
Čas i termín schůzky s nájemcem zajistí makléř za Vás, Vy pouze potvrdíte termín.
Zajistíme potřebnou dokumentaci
Právně prověřenou smlouvu o nájmu Vám zajistíme.
Vaši nemovitost vystavíme na www.brnobezprovize.cz
V rámci zrychlení nabídky vystavíme Váš byt na našich
specializovaných webových stránkách s aktuálním
přehledem volných bytů.
Odměna pouze ve výši jednoho měsíčního nájemného
Rychlost pronájmu se Vám vyplatí, vše zajistíme
pouze za jedno měsíční nájemné.

800 800 099

www.brnobezprovize.cz
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Nemusíte se o nic starat, vše za Vás zařídíme

Právní okénko
Nesoulad právního a faktického
stavu nemovitostí
Nejčastějším problémem, k němuž dochází při výkonu vlastnického práva k nemovitostem, a se kterým se v naší praxi
setkáváme, je ten, že stav zápisů k dané nemovitosti vedený v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému stavu.
Jeho nejčastějšími příklady jsou tyto:
· způsob užívání nemovitosti zapsaný v katastru neodpovídá skutečnému způsobu užívání (vlastník např. často původní
budovu nabyl, tuto zboural a nově vystavěl, avšak následně nebyl podán návrh na zápis této změny do katastru nemovitostí
či historicky na tzv. geodézii)
· v katastru nejsou zapsány samostatné stavby či přístavby, které v reálu stojí a evidenci v katastru
nemovitostí podléhají
· pozemky jsou užívány jinak, než jak je zapsáno vlastnické právo daného vlastníka – např. je
oploceno či užíváno více, než vlastník sám vlastní (např. různé předzahrádky vlastněné obcí)
Nesoulad zápisů a skutečného stavu je do jisté míry dán historickým vývojem (stavění užívání
nemovitostí nad výkon vlastnického práva) a právním systémem (oddělení vlastnictví pozemku
od vlastnictví stavby na něm stojící).
Uvedené problémy se však nejvýrazněji projeví v okamžiku, kdy chce vlastník nemovitost
prodat. Setkáváme se často i s přístupem, že vlastník vědomě odloží řešení těchto problémů
až na okamžik, kdy má o nemovitost zájem seriózní kupec. Takový přístup jednak snižuje
prodejnost nemovitosti už při jejím nabízení ke koupi, zdržuje celý obchod, banky a
spořitelny často odmítají do vyřešení věci poskytnout na koupi úvěr a i seriózního kupce
může odradit okolnost, že s řešením problému se začíná teprve v okamžiku,
Mgr. Jana Kovalíčková
kdy on o nemovitost projevil zájem.
manager
právního oddělení
K řešení nesouladu právního a faktického stavu nemovitostí jsme připraveni
poskytnout našim klientům součinnost.

Daňové okénko
Daň z příjmu při prodeji nemovitostí
Kdy jsou fyzické osoby osvobozeny od platby daně ?
Pokud měl prodávající v prodávaném bytě nebo rodinném domě
bydliště před jeho prodejem nejméně po dobu dvou let nebo i po
dobu kratší než dva roky za podmínky, že použije či použil prostředky
prodejem získané k uspokojení své nové bytové potřeby, pak je
osvobozen od platby daně z příjmu!
Znáte způsob výpočtu základu daně a náležitosti stanovené zákonem?
Víte že jsou osvobozeny od daně také příjmy z prodeje nemovitosti
pokud ji prodávající vlastní déle než pět let?
Veškeré potřebné informace Vám podají naši účetní a daňoví specialisté!
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Ing. Lucie Dyčková
daňová specialistka

Dlouholetá tradice od roku 1991

Realitní trendy
Banky snížily úroky

Hypotéky jsou opět dostupnější!
Banky učinily důležitý krok ke zvýšení dostupnosti úvěrů pro financování nákupu nemovitostí. Po jarním snížení
úrokových sazeb dosáhne nyní na hypotéku podstatně více žadatelů než tomu bylo doposud. Kromě racionálního
poklesu cen rezidenčních nemovitostí tak zájemci ocení aktuální úrokové sazby pod 5%, v případě variabilních úroků
dokonce pod 4 %.

Investoři by však neměli dlouho váhat!
Základní úroková sazba České národní banky, od které se odvíjejí komerční bankovní úroky, je totiž na svém historickém
minimu a s oživením ekonomiky lze očekávat její růst.
INSTITUT REALIT pro REAL SPEKTRUM
logo_CS_CMYK.pdf 19.11.2008 9:01:45

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?
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Nemusíte!

Konzultační hodiny
finančního poradce přímo
v našich prostorách

Spolupracujeme s následujícími finančními institucemi:

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 730 - 1830
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BYTY

Nové byty
kde chybí, podraží
Blíží se nedostatek nových bytů, protože developeři omezili novou výstavbu. Chybí rozpracovanost nových projektů a klesá také počet nedokončených projektů.
V důsledku dostupnějších hypoték došlo k oživení poptávky, která může přesáhnout dostavěnou
nabídku a tím mohou vzrůst ceny bytů. Navíc je
navrhováno zvýšení DPH u nových bytů.
Pokud tedy váháte, nečekejte, až bude nabídka
„přebraná“.
S optimálním výběrem „na míru“ Vám rádi pomůžeme.
Ing. David Celnar

specialista na bytové projekty
david.celnar@realspektrum.cz

Starší byty

jedinečná
investiční příležitost
Ceny starších bytů jsou na dně (hlavně u panelových domů). Další slevy tak ještě můžete dosáhnout
pouze za cenu neatraktivní adresy, nebo technického stavu, do kterého budete muset ihned investovat. S koupí proto neotálejte, další plošný pokles
cen nelze očekávat!
Vojtěch Janda

specialista na prodej bytů
vojtech.janda@realspektrum.cz

Pronájmy bytů
Brno bez provize

Připravili jsme pro Vás projekt www.brnobezprovize.cz.
Projekt je zaměřený na majitele bytů, kteří mají v
současné době převisu nabídky nad poptávkou
problém byt pronajmout rychle, a tím přicházejí
o několikaměsíční nájemné. „Pravého“ nájemce si
u nás majitel vybere z více kandidátů, prohlídku i
potřebnou dokumentaci zajistíme.
Jakub Šepel
specialista na pronájmy bytů
jakub.sepel@realspektrum.cz
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BYTY
od 8 005 Kč/měs.

od 2 668 Kč/měs.

Byt na ulici Tučkova

Byt 1+kk v IBC

Byt 1+1 v Adamově

Byt 1+1 v Králově Poli

Převod bytu o velikosti 1+kk situovaného
v pátém patře cihlového domu.

Prodej novějšího bytu v OV o velikosti 1+kk,
ze kterého je výhled na dominanty města.

Prodej bytu 1+1 s lodžií situovaného v zatepleném panelovém domě s novou fasádou.

Družstevní byt 1+1 se šatnou nacházející se
v zatepleném panelovém domě.

1 000 000 Kč

2 190 000 Kč

730 000 Kč

1 250 000 Kč

N/RSB/4989/10

N/RSB/5616/10

N/RSB/5346/10

N/RSB/5046/10

od 5 812 Kč/měs.

Byt 1+1 v Bystrci

Byt 2+kk v Kuřimi

Cihlový byt u centra

Byt 2+kk v Žebětíně

Převod udržovaného bytu o velikosti 1+1
s lodžií nacházejícího se na ul. Teyschlova.

Zrekonstruovaný byt v OV o velikosti 2+kk
(51 m²) nacházející se v cihlovém domě.

Převod částečně zrekonstruovaného bytu v centru, o velikosti 2+kk s komorou a balkonem.

Převod slunného bytu o velikosti 2+kk
s komorou a se zatravněnou zahrádkou.

1 300 000 Kč

1 590 000 Kč

1 790 000 Kč

1 990 000 Kč

N/RSB/5560/10

od 8 370 Kč/měs.

N/RSB/4843/10

od 8 370 Kč/měs.

N/RSB/5251/10

N/RSB/5465/10

od 10 417 Kč/měs.

Novostavba v Medlánkách

Byt 2+kk ve Slatině

Byt na ulici Lidická

Byt v Židlochovicích

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

Prodej novějšího cihlového bytu v OV o velikosti 2+kk /2+1/ s velmi slunnou lodžií.

Prodej nadstandardního cihlového bytu v OV
o velikosti 2+kk se šatnou a komorou. V centru.

Slunný byt 2+1 s balkonem nacházející se
ve třípatrovém panelovém domě.

2 290 000 Kč

2 290 000 Kč

2 850 000 Kč

1 200 000 Kč

N/RSB/2676/09

od 4 715 Kč/měs.

N/RSB/5659/10

od 6 177 Kč/měs.

N/RSB/5650/10

N/RSB/4740/10

od 6 543 Kč/měs.

Sleva

Cihlový byt ve Zbýšově

Byt 2+1 v Kuřimi

Větší byt 2+1 v Kuřimi

Byt 2+1 v Židenicích

Prodej kompletně zrekonstruovaného slunného bytu v OV o velikosti 2+1 s balkonem.

Prodej zrekonstruovaného bytu 2+1 nacházejícího se v zatepleném panelovém domě.

Prostorný byt 2+1 se šatnou a lodžií nacházející se v zatepleném panelovém domě.

Převod družstevního panelového bytu o velikosti 2+1 se šatnou a lodžií.

1 290 000 Kč

1 690 000 Kč

1 790 000 Kč

1 590 000 Kč

N/RSB/5008/10

od 6 396 Kč/měs.

N/RSB/4558/10

od 7 274 Kč/měs.

N/RSB/5213/10

od 7 274 Kč/měs.

N/RSB/5993/10

od 7 676 Kč/měs.

Byt na Lesné

Cihlový byt v centru

Cihlový byt v blízkosti BVV

Byt 2+1 v Juliánově

Prodej bytu v OV o velikosti 2+1 s velkou
lodžií nacházejícího se na ul. Ježkova.

Prodej velmi prostorného cihlového bytu
v OV o velikosti 2+1 s vysokými stropy.

Prodej velmi udržovaného cihlového bytu
v OV o velikosti 2+1 se šatnou a balkonem.

Prodej zrekonstruovaného bytu v OV o velikosti 2+1 s novou prostornou lodžií

1 750 000 Kč

1 990 000 Kč

1 990 000 Kč

2 100 000 Kč

N/RSB/5998/10

N/RSB/5626/10

Splátky počítané podle www.csas.cz, ideální hypotéka,
doba splatnosti - 30 let, sazba 3,59 %, fix - 5 let, akontace 20 %

N/RSB/5968/10

N/RSB/5698/10
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BYTY
od 8 005 Kč/měs.

od 8 370 Kč/měs.

od 11 660 Kč/měs.

Cihlový byt v Černovicích

Cihlový byt v Žabovřeskách

Cihlový byt v centru

Byt v Masarykově čtvrti

Prodej cihlového bytu v OV o velikosti 2+1
s balkonem, sklepem a zahradou.

Prodej cihlového bytu v OV o vel. 2+1 se dvěma sklepy. V bytě jsou nová plastová okna.

Převod cihlového bytu o velikosti 2+1 na ulici
Mášova, v samotném centru Brna.

Atraktivní atypický byt v OV o velikosti 2,5+1
s balkonem (garáž - 300 000 Kč).

2 190 000 Kč

2 290 000 Kč

2 390 000 Kč

3 190 000 Kč

N/RSB/5458/10

od 8 772 Kč/měs.

N/RSB/5232/10

od 8 736 Kč/měs.

N/RSB/5747/10

od 14 620 Kč/měs.

N/RSB/5689/10

od 18 272 Kč/měs.

Byt 3+kk na Lesné

Cihlový byt v Králově Poli

Novostavba ve Slatině

Nový byt na ul. Náplavka

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

Prodej cihlového bytu 3+kk v OV nacházejícího se na ulici Božetěchova.

Luxusní byt 3+kk (110 m²) v novostavbě
na ulici Zlínská. Cena park. stání 250 000 Kč.

Prodej nadstandardního mezonetového bytu
v OV o velikosti 3+kk se dvěma terasami.

2 400 000 Kč

2 390 000 Kč

4 000 000 Kč

4 999 000 Kč

N/RSB/3538/09

N/RSB/4369/10

N/RSB/3758/09

N/RSB/5416/10

od 9 101 Kč/měs.

od 8 370 Kč/měs.

Byt ve Veverské Bítýšce

Byt 3+1 na Lesné

Byt v Černých Polích

Byt na ul. Merhautova

Převod velmi pěkného a udržovaného
družstevního bytu o velikosti 3+1 s lodžií.

Prodej cihlového bytu v OV o velikosti 3+1
situovaného v nízkopodlažním domě.

Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu
v OV o velikosti 3+1 s balkonem.

Převod cihlového bytu v Černých Polích
o velikosti 3+1 s balkonem.

1 590 000 Kč

2 490 000 Kč

2 290 000 Kč

2 790 000 Kč

N/RSB/5618/10

od 12 391 Kč/měs.

N/RSB/6000/10

N/RSB/5874/10

od 20 103 Kč/měs.

od 18 239 Kč/měs.

N/RSB/5844/10

od 23 722 Kč/měs.

Sleva

Byt v centru města

Nový byt na ul. Hrázka

Byt na ul. Berkova

Byt na ul. Smetanova

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

Prodej nového luxusního bytu v OV o velikosti
4+kk se šatnou a prostornou terasou.

Prodej nadstandardního půdního bytu o velikosti 4+kk ( 180 m² ) s terasou a krbem.

Prodej luxusního mezonetového bytu v OV
o velikosti 4+kk s galerií a terasou.

3 390 000 Kč

4 990 000 Kč

5 500 000 Kč

6 490 000 Kč

N/RSB/3933/10

N/RSB/5441/10

N/RSB/4550/10

Kontakt: 723 488 813

od 10 052 Kč /měs.

N/RSB/4729/10

Kontakt: 723 488 813

Byt 4+1 na ul. Spodní

Půdní byt v Židlochovicích

Byt 2+1, 109 m², Mikulov

Byt 3+kk, 94 m², Břeclav

Převod kompletně zrekonstruovaného bytu
o velikosti 4+1 s lodžií a plastovými okny.

Prodej půdního bytu o velikosti 5+1 s výměrou 188 m² v Židlochovicích.

Krásný velký nový byt s balkonem i terasou,
vlastní parkoviště, prohlídka Vás nadchne.

Prostorný nový byt v klidné části města, velký
sklep16 m², parkování ve dvoře.

1 990 000 Kč

2 750 000 Kč

2 500 000 Kč

2 189 000 Kč
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N/RSB/5456/10

N/RSB/736/09

Splátky počítané podle www.csas.cz, ideální hypotéka,
doba splatnosti - 30 let, sazba 3,59 %, fix - 5 let, akontace 20 %

BYTY
Ostopovice

Novostavby bytů ihned k nastěhování

nové byty 1+kk – 4+kk s balkony,
terasami nebo zahrádkami
dva čtyřpodlažní bytové domy
s velmi dobrou dostupností
možnost dokoupit venkovní
parkovací stání

Cena od: 1 369 276 Kč

Brno – Staré Brno

RSB 5578

„Pod Petrovem“ – bydlení v centru Brna

prodej bytů v polyfunkčním domě
v unikátní lokalitě
v nabídce jsou byty o velikostech
1+kk – 3+kk s lodžiemi
v ceně garážové stání a kuchyňská
linka bez spotřebičů

Cena od: 2 215 000 Kč

RSB 0869

Brno – Zábrdovice

Cihlové byty v centru města

poslední volné byty a studia
o velikostech 1+kk – 3+kk
polyfunkční cihlový dům po
celkové rekonstrukci s výtahem
jen 5 minut chůze od centra města
ihned k nastěhování

Cena od: 1 995 000 Kč

RSB 7397

Brno - Černovice

Byty 2+1 s prostornými sklepy

nabízíme 3 cihlové byty
o velikosti 2+1 s lodžií
k bytům náleží prostorné sklepy
bytový dům s novou fasádou
a plastovými okny
k nastěhování ihned

Cena od: 1 899 580 Kč

N/RSB/5850/10

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 730 - 1830
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BYTY
Brno – Bystrc

Projekt „Pod Chvalovkou“ – bydlení v přírodě

nabídka nových bytů o velikostech
1+kk – 4+kk
dokončení výstavby bytových
domů v zimě 2011
možnost dokoupit garážové stání
v objektu

Cena od: 1 149 449 Kč

RSB 5839

Brno – Černovice

Víceúčelový dům Brno – Klíčová

prodej bytů v I.etapě výstavby
polyfunkčního domu
výběr bytů 1+kk – 4+kk s balkony
nebo terasami
možnost dokoupit podzemní
i venkovní parkování

Cena od: 1 500 320 Kč

Brno – Šlapanice

RSB 6509

Nové bydlení necelých 10 km od Brna

prodej dokončených bytů
o velikostech 3+kk – 4+kk
v nabídce jsou také rozestavěné
byty 2+kk – 3+kk
dokončení 10/2010 – 10/2011
možnost koupit i jako DB

Cena od: 1 799 000 Kč

Adamov

RSB 1309

Byty v domě po kompletní rekonstrukci

posledních 6 volných bytů
o velikostech 2+kk – 4+1
možnost výběru vybavení bytu
(podlahy, dveře, koupelny)
parkovací stání v ceně

akční cena do 30. 9. 2010

Cena od: 1 399 000 Kč
10
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Rodinné domy

Koupě
rodinného domu
aktuální
investiční tip!
Zlevňování rodinných domů spolu s lepší
dostupností hypoték je atraktivní investiční
příležitost.
V segmentu rodinných domů nastává změna
cenové politiky. Prodávající si uvědomují,
že za nadhodnocené ceny z dob realitního
boomu jsou jejich nemovitosti neprodejné.

Kdo chce prodat, musí s cenou dolů.
Hypotéky jsou znovu přístupnější, úroky klesají
pod 5%, někdy dokonce pod 4%. Banky přitom
svým opatrným oceňováním úvěrovaných
nemovitostí chrání kupující před předraženými
nákupy.
Nabídka rodinných domů je velmi omezená.
Češi se svým konzervativním vztahem k majetku
neprodávají své domy často. Investice do
vlastního bydlení je dlouhodobou investicí,
kterou lze vždy doporučit i jako celoživotní
osobní penzijní plán. Ve vyspělých zemích je
běžné vlastnicky bydlet, splácet hypotéku a na
důchod prodat dlouhodobě zhodnocený dům.
Poté se přestěhovat do levnějšího bydlení a
cenový rozdíl použít ke zvýšení penze.
Z výše uvedených důvodů doporučujeme nákup
rodinného domu právě dnes, kdy jsou ceny realit
příznivé a lze získat kvalitní investici s růstovým
potenciálem za velmi dobrou cenu.

Petr Broža

obchodní ředitel
rezidenční nemovitosti
petr.broza@realspektrum.cz

Volejte zdarma 800 800 099
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Rodinné domy

Nový komplex rodinných domů
Měnín – Vinohrádky

www.rdmenin.cz

RSB 7378

RODINNÉ DOMY NA KLÍČ – AKČNÍ CENA DO 30.9.2010
·
·
·
·
·

dokončení dle požadavku klienta
dispozice 4+kk – 5+kk
zahrádky, garáže, venkovní parkování
jen 10 minut jízdy z Brna
cena domu na klíč od 2 699 205 Kč
Vyřizuje: Radek Hilšer
Kontakt: +420 724 601 321

800 800 099

Vila se soukromím Česká
Jedinečná rodinná vila ve výborném stavu, se třemi garážemi a větším pozemkem
(CP 3 054 m²) na hranici lesa.

9 950 000 Kč

N/RSB/629/09

Novostavba ne severu Brna

Větší dům v Kohoutovicích

Nadstandardně řešený a luxusně vybavený rodinný dům s garáží a zahradou v Ivanovicích.
Klidné místo v lesnaté lokalitě v dosahu MHD.

Zrekonstruovaný prostorný dům, 3 bytové jednotky (2+1, 3+1, 4+kk), pozemek 795 m². Dům
je po kompletní rekonstrukci. Nachází se v jedné z nejvyhledávanějších městských čtvrtí.

7 900 000 Kč

8 990 000 Kč
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N/RSB/6090/10

www.realspektrum.cz

N/RSB/4557/10

Rodinné domy
od 19 189 Kč/měs.

19 007 Kč/měs.

Rodinný dům Kohoutovice

Rodinný dům Šlapanice

Řadový rodinný dům s velkou garáží a zahradou, pozemek 346 m², veškeré IS. Klidná vyhledávaná lokalita, MHD.

Prostorný dům s garáží a větší zahradou ve výborném stavu (kolaudace v roce 1994, v roce
2010 rekonstrukce). Veškeré IS, dosah MHD.

5 250 000 Kč

5 200 000 Kč

N/RSB/5102/10

18 257 Kč/měs.

N/RSB/5710/10

od 18 239 Kč/měs.

Novostavba Troubsko

Novostavba Syrovice

Samostatně stojící rodinný dům 4+kk, parkovací stání, pozemek 401 m². Cena za kompletně
dokončený dům.

Nadstandardní dům 4+kk s garáží, pozemek 480 m², veškeré IS + rekuperace vzduchu. Dům
splňuje podmínky pro dotační titul Zelená úsporám. Více info v RK.

4 995 000 Kč

4 990 000 Kč

N/RSB/5886/10

Rodinný dům Řečkovice

N/RSB/5707/10

od 13 341 Kč/měs.

od 13 122 Kč/měs.

Rodinný dům Chudčice

Novostavba RD Pravlov

Řadový RD, garáž, menší zahrada, výborný Prostorný dům, vedlejší stavby, garáž s dílstav. Vyhledávaná lokalita na severu Brna.
nou, vinný sklep, pozemek celkem 4 370 m².

Prodej přízemního rodinného domu s garáží a větším pozemkem 2 614 m². Dům se nachází
ve velmi klidné lokalitě.

5 590 000 Kč

3 590 000 Kč

N/RSB/5567/10

3 650 000 Kč

N/RSB/5969/10

N/RSB/6143/10

Rodinné domy
ve vinařské obci Hrušky u Břeclavi
2 390 000

Kč

2 190 000

Kč

Kontakt: 606 633 850
·
·
·
·
·
·
Splátky počítané podle www.csas.cz, ideální hypotéka,
doba splatnosti - 30 let, sazba 3,59 %, fix - 5 let, akontace 20 %

2 poslední rodinné domy
doprodej za úžasné ceny
2 km na dálnici D2 Brno - Bratislava
4 km od Břeclavi
obec s veškerou infrastrukturou
nezávazné prohlídky kdykoliv
13

Rodinné domy
od 17 362 Kč/měs.

od 14 986 Kč/měs.

Novostavba Medlov

RD Mokrá - Horákov

Samostatně stojící rodinný dům 6+1, větší pozemek (CP 1 422 m²), veškeré IS, klidné místo na
okraji obce s výbornou dopravní dostupností do Brna.

Hrubá stavba prostorného rodinného domu s garáží a větší pěknou zahradou v lesnaté lokalitě.
Výborná dopravní dostupnost, dosah IDS.

4 750 000 Kč

4 100 000 Kč

N/RSB/5018/10

N/RSB/5708/10

od 14 584 Kč/měs.

Novostavba Dražovice

Rodinný dům Blansko

Rodinný dům 5+1 s garáží a zahradou (CP 409 m²). Nadstandardní bydlení za rozumnou
cenu!

Prodej samostatně stojícího rodinného domu s garáží a zahradou po kompletní rekonstrukci
v klidné lokalitě.

3 990 000 Kč

3 950 000 Kč + převzetí úvěru

N/RSB/4713/10

N/RSB/6089/10

od 13 122 Kč/měs.

od 8 589 Kč/měs.

od 5 446 Kč/měs.

Nadstandardní dům Radiměř

Rodinný dům Velešovice

Dům Velké Hostěrádky

Prodej rodinného domu po kompletní rekonstrukci pro trvalé bydlení nebo rekreaci, pozemek
1 541 m².

Prostorný RD se dvorem a větší zahradou
(CP 1 585 m²). Velmi dobrý stav, veškeré IS.

Stylový RD 3+1 ve výborném stavu.Trvalé
bydlení nebo celoroční rekreace.

3 590 000 Kč

2 350 000 Kč

1 490 000 Kč

N/RSB/6140/10

od 3 472 Kč/měs.

od 1 791 Kč/měs.

Rodinný dům Pouzdřany

Rodinný dům Mohelno

N/RSB/5994/10

od 1 425 Kč/měs.

N/RSB/6046/10

od 10 198 Kč/měs.

Bydlení nebo rekreace

Dům Kralice nad Oslavou

Sam. stojící RD, větší pozemek ,možnost byd- RD 3+1 s novou nástavbou v klidné části
lení nebo rekrace. Nutnost rekonstrukcí.
obce, veškeré IS, pozemek 227 m².

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

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

950 000 Kč

390 000 Kč

2 790 000 Kč

N/RSB/5549/10

RD ve Vysokých Popovicích

RD Prodán
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490 000 Kč

N/RSB/5140/10

Rodinný dům v Žebětíně

RD Prodán

N/RSB/2796/09

Chata nedaleko Pernštejna

Chata Prodána

Splátky počítané podle www.csas.cz, ideální hypotéka,
doba splatnosti - 30 let, sazba 3,59 %, fix - 5 let, akontace 20 %

N/RSB/1465/09

Chata v krásném prostředí

Chata Prodána

Chaty, chalupy, pozemky

Chalupa Moravec

Chata na Vysočině - Lísek

Chata na břehu rybníka

Jedinečný rodinný dům s velkým pozemkem (CP 2 360 m²) na polosamotě. Nutno vidět, nabízí
skvělé podmínky k rekreaci a relaxaci.

Krásná chata na polosamotě s výhledem na
Skalský rybník. Vlastní pozemek 778 m².

Chata v krásném prostředí nedaleko Náměště
nad Oslavou a Dalešické přehrady.

2 590 000 Kč

1 290 000 Kč

990 000 Kč

N/RSB/5706/10

Chata Bílovice n. Svitavou

N/RSB/5296/10

Zděná chata Ivanovice

Chata Nedvědice

Pěkná zděná chata po kompletní rekonstruk- Celoročně obyvatelná chata, pozemek
ci na vlastním pozemku (CP 411 m²).
658 m², městský vodovod, el. 230/400 V.

Celoročně obyvatelná chata 3+1, vlastní pozemek, sezónní vodovod + vlastní studna.

Rekreační chata s vlastním pozemkem
(CP 747 m²) v krásném lesnatém prostředí.

950 000 Kč

850 000 Kč

490 000 Kč

N/RSB/6106/10

Zděná chata D. Heršpice

N/RSB/5433/10

950 000 Kč

N/RSB/6094/10

N/RSB/5930/10

N/RSB/5330/10

Chata Nedvědice

Chata Popůvky u Brna

Pozemek na hranici Brna

Pozemek Brno - Žebětín

Rekreační podezděná chata s vlast. pozemkem 399 m² a krásným výhledem na okolí.

Zděná chata, vlastní pozemek 479 m², el.
230/400V, užitková voda, parkování 200 m.

Pozemek 760 m² ke stavbě sam. stojícího
RD v městské části Ivanovice. Veškeré IS.

Stavební pozemek o výměře 656 m², veškeré
IS, včetně projektu a stavebního povolení.

490 000 Kč

350 000 Kč

3 750 000 Kč

2 990 000 Kč

N/RSB/5888/10

N/RSB/5411/10

N/RSB/5297/10

N/RSB/5331/10

Pozemek s chatou Rajhrad

Pozemek u Nového Města

Pozemky Tvarožná

Větší pozemek se zděnou chatou - možnost
stavby RD, 1 301 m², el., voda, kanalizace.

Pozemek 865 m² se stavebním povolením na
RD 3 km od Nového Města na Moravě.

Prodej tří stavebních pozemků určených na stavbu samostatně stojících RD. Výměra od 857 m²
do 932 m². Všechny sítě dokončeny.

1 990 000 Kč

950 000 Kč

od 762 730 Kč

N/RSB/6045/10

N/RSB/1439/09

RSB 5469

Pozemky Měnín u Brna

Pozemek Moravany u Brna

STP v Moravském krasu

Prodej stavebních pozemků o výměrách od 312 m² – do 531 m², pro stavbu samostatně stojícího RD je možné pozemky spojit. Sítě na hranici pozemků.

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

Stavební pozemek 600 - 1 200 m², veškeré IS,
klidné místo na okraji obce.

od 602 784 Kč

2 800 Kč/m²

890 Kč/m²

www.realspektrum.cz

RSB 7378

N/RSB/3583/09

N/RSB/4714/10
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KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Neplaťte víc než musíte!

Obchody
Dochází ke změně nákupního chování spotřebitelů a jejich preferencí, a tím k nutnosti
optimalizovat náklady nájemců.
Také obchodníkům pomůžeme sjednat lepší
podmínky při změnách nájemních smluv, nebo
je pomůžeme přestěhovat do prostor s lepším
poměrem kvalita/cena.

Kanceláře
Snižte Vaše náklady na pracovní místo, zefektivněte své nájmy kanceláří s našimi specialisty na kancelářské nemovitosti.
Vlastníkům administrativních budov dopronajímáme volné prostory, zkvalitníme strukturu nájemců.

Logistika
a industry
Výrazně roste poptávka po průmyslových
a skladových nemovitostech.
Brněnská specifika přetlaku poptávky a nedostatku nabídky vyhnala nájemné moderních
skladů nad úroveň cen v Praze. Naši brněnští
specialisté, s detailní znalostí této situace, Vám
zajistí výhodné podmínky nájmu a zdarma poskytnou poradenství.

Ing. Josef Hrachovský
obchodní ředitel
komerční nemovitosti

josef.hrachovsky@realspektrum.cz
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Volejte zdarma 800 800 099

NÁJEMNÍ DOMY / ADMIN. OBJEKTY

Výhodná nabídka

Polovina ND v Brně

ND Brno - Zábrdovice

ND bez reg. nájemného

ND po rekonstrukci

Prodej ideální 1/2 nájemního domu, 3 obch.
prostory, 9 bytů, 5 kanceláří, UP 1 920 m².

Prodej ND, celkem 13 bytů, nutné rekonstrukce, UP 815 m², pozemek 700 m².

Prodej ND - 7 bytů, vše tržně pronajato,
UP 633 m², volná půda, nová střecha.

Prodej nájemního domu po komp. rekonstrukci, 4 byty, UP 221m², zajímavá výnosnost.

28 000 000 Kč

12 900 000 Kč

11 200 000 Kč

8 850 000 Kč

N/RSB/5315/10

N/RSB/5503/10

N/RSB/4386/10

N/RSB/4286/10

Komerční areál

Objekt v Židlochovicích

Administrativní objekt

Prodej komerčního areálu - byty, kanceláře,
sklady, velké parkoviště. Už. plocha 1 900 m².

Prodej AO, 545 m², výborný technický stav,
1/2 pronajata Komerční bance, parkování.

AO na atraktivní městské třídě, 5 NP, kancel. Admin. objekt s pozemkem v průmyslové
a obch. plochy. Stabilní výnos. UP 1 700 m². zóně Brna a v dosahu do centra Brna.

38 000 000 Kč

12 900 000 Kč

info v RK

N/RSB/2384/09

N/RSB/2379/09

Prodej kanceláří v Brně
N/RSB/689/09

8 100 000 Kč

N/RSB/4925/10

Hledáme ke koupi
·
·
·
·
·
·
·
·

Nájemní dům v úplném centru Brna, okamžitá platba, jedná se o dlouhodobou investici.
Nájemní dům v Brně, tržně obsazené byty výhodou. Zn.: Poptávka z pražské pobočky
Budovu vhodnou k zavedení sídla firmy s užitnou plochou minimálně 250 m², parkování, lokalita Brno – město.
Nájemní dům v k.ú. Veveří, Ponava nebo Královo Pole. Na stavu objektu nezáleží.
Budovu vhodnou jako sídlo firmy( UP min. 250 m²), není nutné parkování, dosah MHD.
Vilu k podnikání v Masarykově čtvrti nebo v Černých Polích, ideálně dvoupodlažní, parkování na pozemku.
Dům v Králově Poli vhodný k reprezentativnímu sídlu firmy, parkování min. dvou aut.
Prázdný nájemní dům pro investory z Ostravska kdekoliv v Brně.

Nájemní dům na Pekařské

Prodáno

Nájemní dům na Grohové

Prodáno

Užitná plocha 1 798 m²

Užitná plocha 2 154 m²

Nájemní dům na Bayerově

Nájemní dům na Štefánikové

Prodáno

Prodáno

ND, Rostislavovo náměstí

Prodáno

Užitná plocha cca 765 m²

Schodový ND v Brně

Prodáno

Užitná plocha domu 1 028 m²

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!

Pronajato
Už. plocha domu 1 500 m²

Pronajímaná plocha 1 000 m²

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 730 - 1830
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OBCHODY, UBYTOVÁNÍ, RESTAURACE

OP k pronájmu v Králově Poli

Obchodní prostor 132 m²

Nebytový prostor vč. parkovacího stání Prodej obchodní jednotky v novostavbě
v multifunkčním centru EDEN, výměra 97m². v Brně - Líšni na ul. Jírova, výměra 107 m².

Nebytový prostory v Edenu

Pronájem nově vybudovaného OP v Králově
Poli na známé obchodní třídě, UP 125 m².

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

3,5 mil. Kč + DPH

40 000 Kč/měs.

35 000 Kč/měs.

N/RSB/4434/10

Obchodní prostory

Obchod/kavárna/pizzerie
4 mil. Kč + DPH

N/RSB/4810/10

Obchod na rušné třídě

N/RSB/5473/10

N/RSB/2335/09

Obchodní prostor v Bystrci

Komerční prostor

Pronájem atraktivního OP v blízkosti ul. Pa- Pronájem OP na rušné třídě, obchod 2 míst.
lackého. Výměra 161 m² + kuchyňka a WC.
(26 + 14 m²) + světelný panel na výlohu.

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

Pronájem prostor ve 2. NP vhodných ke sportovním účelům (spinning, fitbox) UP 225 m².

35 000 Kč/měs.

15 000 Kč/měs.

155 Kč/m²/měs.

N/RSB/778/09

20 000 Kč/měs.

RSB 1708

N/RSB/5509/10

N/RSB/5902/10

Prodej/pronájem

Restaurace + 3 byty

Penzion/ubytovna

Penzion s restaurací

Rekreační středisko

Prodej domu se zavedenou restaurací a třemi Zavedený penzion s restaurací a obchodem
byty. UP 350 m² (rest. 130 m², byty 230 m²). v obci Zastávka (20 km od Brna, směr Rosice).

Dvoupatrový penzion u D1 s restaurací se zavedenou klientelou. Dostatek parkovacích míst.

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

6 490 000 Kč

info v RK

info RK

RSB/5809/10

4 950 000 Kč

RSB 4689

N/RSB/3051/09

N/RSB/684/09

Hledáme kanceláře, obchody, restaurační a ubytovací zařízení
K PRONÁJMU
· Obchod 300 m² na viditelném místě, Brno – sever, možnost parkování, velké výlohy.
· Obchodní prostory na frekventovaných městských třídách pro vybudování občerstvení nebo večerky.
· Prodejnu na frekventované městské třídě, min 400 m², výlohy, přístup z ulice, lépe otevřená dispozice, Brno - město.
KE KOUPI
· Prostory pro zavedení sportbaru/herny, viditelné místo není podmínkou, výměry od 80 do 300 m².
· Zavedenou restauraci 200 - 300 m² nebo prostory k vybudování, dobré parkování u objektu, Brno – město.
· Zavedené rekreační středisko/objekt na Vysočině se zavedenou klientelou, dobrý technický stav.
· Obchodní prostor v Brně vhodný k zavedení vzorkové prodejny od 100 do 200 m².
Obchod v Brně

Pronajato

Užitná plocha cca 110 m²

18

Obchod na rušné třídě v Brně

Pronajato

Celková výměra cca 102 m²

www.realspektrum.cz

Obchod na strategickém místě

Prodáno

Užitná plocha cca 75 m²

Obchod na frek. místě

Pronajato

V přízemí s výlohou 34 m²

SKLADY A VÝROBA

Hala Brno Černovice

Hala ke skladování v Brně

Hala Moravské Knínice

Areál Bílovice n. Svitavou

Nová výrobní hala, UP cca 2 050 m², kanceláře
365 m², zázemí 640 m², pozemek 22 500 m².

Objekt skladů a kanceláří, přístup na dálniční
spojení, adm./soc. část + hala (3 000 m²) .

Areál s dobrou dostupností do Brna - 10 km severním směrem. Hala 2 500 m², STP 7 000 m².

Skladově výrobní areál, výroba a sklady 1 600 m²,
kanceláře 150 m², pozemek 5 160 m².

95 000 000 Kč

40 000 000 Kč

12 900 000 Kč

8 500 000 Kč

N/RSB/4791/10

N/RSB/6058/10

N/RSB/5092/10

N/RSB/5106/10

Hala na prodej v Brně

Prodej haly Ostrovačice

Sklady ve Vyškově

Hala Brno - Modřice

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

Sklady/výroba a kanceláře, pozemky a komunikace. UP budovy 1 330 m², pozemky 4 690 m².

Pronájem nových skladově výrobních ploch,
haly 1 900 m² a 600 m², kanceláře 100 m².

Pronájem prostor pro výrobu, sklad a sídlo firmy.
Hala 330 m², kanceláře a zázemí 180 m².

8 000 000 Kč

7 800 000 Kč

1 550 Kč/m²/rok

1 200 Kč/m²/rok

N/RSB/5467/10

N/RSB/4814/10

N/RSB/3943/10

N/RSB/3939/10

Hala Brno - město

Hala na severu Brna

Hala v blízkosti Hodonína

Hala na výrobu/sklad

Pronájem víceúčelové výrobní/skladové haly cca
450 m² ve výborném stavu. Volné ihned.

Pronájem samostatné části haly (900 m²), možno využít pro výrobu nebo pro skladové účely.

Pronájem výrobní haly v dosahu D2 (exit Břeclav
12 km).UP haly cca 1 950 m² + administrativa.

Pronájem haly v Brně, CP cca 5 500 m², adm. a
soc. zázemí, dálnice Praha, Bratislava, Olomouc.

1 100 Kč/m²/rok

1 100 Kč/m²/rok

1 000 Kč/m²/rok

od 1 000 Kč/m²/rok

N/RSB/5313/10

N/RSB/4470/10

N/RSB/5030/10

N/RSB/6009/10

Skladová hala u Tišnova

Pronájem skladových hal

Hala k pronájmu v Brně

Hala Brno - venkov

Pronájem skladové haly ve vysokém standardu.
Volné od 11.10. 2010.

Pronájem dvou skladových hal cca 1 820 m² v
blízkosti Hodonína s možností část. pronájmu.

Hala 760 m² vhodná ke skladování, dostupnost
na dálnici D1, D2, pozemky celkem cca 1 000 m².

Pronájem obchodních, skladových a admin.
ploch s dobrou dopravní dostupností na dálnici.

800 Kč/m²/rok

750 Kč/m²/rok

690 Kč/m²/rok

595 Kč/m²/rok

N/RSB/3191/09

N/RSB/5029/10

N/RSB/5695/10

N/RSB/4217/10

Hala ve výborném stavu

Areál Hodonín

Průmyslový areál v Brně

Areál u Adamova

Pronájem skladové haly v západní části Brna,
výborná dostupnost na dálnici Praha, Olomouc.

Prodej výrobního areálu skládajícího se z několika objektů, UP 8 300 m², pozemek 18 000 m² .

Prodej areálu v lukrativní lokalitě, skladová/výrobní část, kancel. a sam. hala s poz. 6 500 m².

Prodej výrobního areálu o celkové výměře cca
25 000 000 m² s možností dělení.

22 000 Kč/měs.

45 000 000 Kč

35 000 000 Kč

38 814 000 Kč

N/RSB 6027/10

RSB 7969

Volejte zdarma 800 800 099

N/RSB/5271/10

N/RSB/1803/09
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SKLADY A VÝROBA

Přerov - INVESTICE

Výrobní areál

Komerční areál Brno - jih

Prodej areálu s výnosem

Prodej dlouhodobě pronajatého skladově
výrobního areálu, užitná plocha 3 130 m².

Objekt skladů, výroby a kanceláří v jižní části
Brna. UP 2 450 m², pozemky 5 063 m².

Prodej areálu s adm. a výrobními plochami pro
skladování. Celk. UP 861m², pozemek 3 240 m².

Prodej plně pronajatého areálu v centru Brna
s výborným napojením na hlavní městské tahy.

30 000 000 Kč

29 750 000 Kč

22 900 000 Kč

19 500 000 Kč

N/RSB/1719/09

N/RSB/5110/10

N/RSB/5132/10

N/RSB/1731/09

Areál Brno - venkov

Sklady - výroba u dálnice

Skladový areál Brno - Jih

Objekt na rušné třídě

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

Rekonstruovaný areál se skladovými, výrobními
a adm. plochami. UP 400 m², pozemek 436 m².

Rekonstr. areál s obch., skladovými, výrobními a
adm. plochami v Brně. UP budovy 1 844 m².

Sklad./obch. a adm. plochy s dobrou dostupností na velký městský okruh, celk. UP 485 m².

12 500 000 Kč

3 700 000 Kč

170 000 Kč/měs.

58 000 Kč/měs.

RSB 7729

RSB 8769

N/RSB/5401/10

RSB 2129

Hledáme ke koupi
· Halu 2 000 m² k výrobě i skladování ocelových nosníků, do 40 km od Brna.
· Sklad + prodejnu 1 100 m², 2 - 3 kanceláře, Slatina, Komárov.
· Areál 8 000 m² (sklad 3 000 m², adm. 600 m², odstavná plocha 4 000 m²), Brno.
· Pronajatý areál s výnosem pouze v Brně, na INVESTICI.
· Sídlo firmy s 500 m² kancelářských ploch, menším skladem a dílnou.
· Areál v dosahu MHD. Cena do 15 000 000 Kč. Zn.: okraje města Brna

Hledáme k pronájmu
· Výrobní prostory 150 – 300 m² – výroba palet, Brno – jih.
· Výrobní prostory 1 000 m² – zámečnická výroba, volná plocha 2 000 m², Brno.
· Výrobní prostory 800 m² – potahování hliníkových profilů, Brno a okolí.
· Výrobní prostory 300 m² v Brně, volná plocha, příjezd kamionu, dobrá dostupnost.
· Sklad do 900 m², zázemí pro 15 zaměstnanců, Brno - jih do 15 km.
· Menší sklad cca 250 m² ke skladování nápojů, Brno - město.
· Dílnu 250 m², kancel. 80 m², viditelné místo, manipulační plocha, Brno.
Skladová hala Hájecká

Prodáno

Užitná plocha 1 900 m²

20

Haly v západní části Brna

Prodáno

Výměry 2x 295 m²

www.realspektrum.cz

Areál ve Slatině

Prodáno

Užitná plocha 2 207 m²

Výrobní areál Tovární

Prodáno

Užitná plocha cca 2 030 m²

KOMERČNÍ POZEMKY

Pozemek Brno - jih

Pozemky Brno - Popůvky

Brno - Černovické terasy

Pozemek Brno - Bohunice

Pozemek se stavebním povolením na výstavbu
haly cca 680 m², výměra pozemku 2 330 m².

Prodej pozemků u D1, včetně IS a příjezd. komunikací, celkem 44 000 m², prodej od 2 000 m².

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

Prodej stavebního pozemku, dle územního plánu smíšená zóna, výměra cca 3 220 m².

6 900 000 Kč

2 400 Kč/m² + DPH

3 000 Kč/m²

2 600 Kč/m²

N/RSB/2338/09

N/RSB/533/09

N/RSB/4792/10

N/RSB/1052/09

Pozemek Brno - Popůvky

Pozemky Brno - Moravany

Pozemek Brno - Moravany

Pozemek pro výstavbu haly

Prodej pozemku v komerční zóně, inženýrské
sítě na hranici pozemku, plocha od 2000 m².

Pozemky o výměře až 50 000 m², od 20 000 m²,
dle územního plánu pro plochy výroby a skladů.

Pozemek v atraktivní lokalitě určeného pro
podnikatelské aktivity, výměra cca 6 100 m².

Prodej stavebního pozemku 160 x 95 m
v expandující průmyslové lokalitě Brna.

2 400 Kč/m² + DPH

2 300 Kč/m²

1 890 Kč/m²

1 590 Kč/m²

N/RSB/4428/10

N/RSB/1323/09

N/RSB/527/09

RSB 6649

Pozemek v Olomouci

Pozemek Brno - Rosice

Pozemek Brno - venkov

Pozemek u dálnice D5

Prodej pozemku u rušné komunikace, možnost
napojení na inženýrské sítě, výměra 60 000 m².

Pozemek u D1, územní rozhodnutí na halu
cca 10 000 m², plocha pozemku 23 675 m².

Pozemek 7 800 m² na výstavbu haly cca 20 km
od Brna, lze napojit na komunikaci a veškeré IS.

Prodej pozemku v prům. zóně 35 km od Prahy,
výměra cca 117 000 m² (250m x 460m).

990 Kč/m²

790 Kč/m²

720 Kč/m²

700 Kč/m²

RSB 7609

N/RSB/4299/10

N/RSB/4901/10

N/RSB/540/09

Hledáme ke koupi
· Pozemek 3 000 m² na výstavbu sídla opravny dřevařských strojů, pouze Brno – příjezd kamionu.
· Pozemek do 2 000 m² pro sídlo firmy a skladu s možností příjezdu kamionů, kdekoliv v Brně. Zn.: do konce roku
· Stavební pozemek 4 000 m²/objekt k rekonstrukci na výstavbu sídla firmy. Ideálně jižní část města Brna.
· Proluku mezi objekty nebo pozemek na výstavbu bytového domu, lokalita Brno - město.
· Odstavnou plochu 5 - 10 000 m², (na parkování stavební a manipulační techniky), Brno a okolí do 15 km.
· Pozemek 5 000 m² pro výstavbu skladové haly, příjezd kamionu, Brno a blízké okolí s dostupností na dálnici.
Pozemek v Moravanech

Prodáno

Výměra 2 250 m²

Pozemek na Cacovické

Prodáno

Výměra 6 500 m²

Pozemek v Bučovicích

Prodáno

Výměra 4 200 m²

Lidická 77, 602 00 Brno · Po - Pá 730 - 1830

Pozemek v Rajhradicích

Prodáno

4 pozemky 1 500 - 1 700 m²
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KANCELÁŘE

Spielberk Office Centre

Kanceláře v Brně

Kanceláře Brno - Bohunice

Adm. - obchodní komplex

Kancelářské prostory od 150 m², garáže, sklady,
recepce, bezpečnostní služba.

Pronájem špičkových kancelářských prostor
s dostupností na D1 a parkováním.

Administrativní komplex, pronájem 4 000 m²
ploch, parkování, dostupnost.

Pronájem exkluzivních kancelářských prostor
v nově budovaném objektu.

12,5 €/m²/měs.

11,5 €/m²/měs.

3 900 Kč/m²/rok

od 3 900 Kč/m²

RSB 2415

RSB 0136

N/RSB/3927/10

RSB 0277

Kanceláře Brno - střed

Kancelářské prostory v IBC

Obchod a Kanceláře Brno

Obch. plochy a kanceláře

Pronájem kancelářských prostor v nově budovaném administrativním centru v centru Brna.

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

Pronájem obchodních a kancelářských ploch,
800 m², sociální zázemí, úpravy možné.

Pronájem v novém komplexu, kanc. plochy
1 500 m², obch. plochy 320 m², parkování.

3 200 Kč/m²/rok

od 3 000 Kč/m²

2 800 Kč/m²/rok

2 590 Kč/m²/rok

N/RSB/4924/10

RSB 7709

N/RSB/4789/10

N/RSB/4300/10

Adm. objekt Brno - střed

Kanceláře v Brně

Kanceláře Brno - Kr. Pole

Reprezentativní sídlo firmy

Pronájem secesního admin. objektu u areálu
BVV, CP 1 420 m², zahrada, parkování.

Pronájem reprezentativního objektu s kancelářemi. K objektu náleží parkoviště.

Pronájem vybavených admin. prostor, 500 m²
na jednom patře, parkování.

Pronájem kancelářských prostor v třípatrové
administrativní budově, parkování.

2 400 Kč/m²

od 2 400 Kč/m²

2 350 Kč/m²

2 200 Kč/m²/rok

N/RSB/4955/10

RSB 9039

N/RSB/4786/10

RSB 7649

Kanceláře Brno - Kr. Pole

Kanceláře Brno - střed

Obchodně skladový park

Obchod Brno - střed

Pronájem rekonstruovaných kanceláří, 291 m²
volných ploch, sociální zázemí.

Pronájem kanceláří na ul. Lidická, parkování,
sklady, celková výměra 375 m² .

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

Pronájem obchodního prostoru, centrum Brna,
355 m², skladové a sociální zázemí.

2 100 Kč/m²/rok

od 1 800 Kč/m²

od 1 650 Kč/m²/rok

info v RK

N/RSB/5187/10

Školící centrum Brno – jih

Pronajato

150 m² kanceláří
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RSB 1288

Spielberk Office Centre

Pronajato

9 000 m² kanceláří třídy A

www.realspektrum.cz

RSB 1849

Admin. centrum Brno – jih

Pronajato

2 000 m² kanceláří třídy A

N/RSB/4444/10

Kanceláře v Žabovřeskách

Pronajato

250 m² kanceláří

Jak poznáte kvalitní
realitní kancelář?
Trvejte na špičkové kvalitě služeb!
Reference hovoří za vše
Nechejte si ukázat referenční zakázky, čím více, tím lépe. Zeptejte se ve svém okolí.

Informujte se o rozsahu služeb

Kvalitní realitní kancelář poskytuje veškeré služby, od stanovení a doporučení tržní ceny nemovitosti, přes zajištění právního
servisu včetně vkladu do katastru, až po vyřízení a podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti. To vše v rámci
předem smluvně sjednané odměny.

Zajímejte se o prezentaci Vaší zakázky

Kancelář by měla klientovi předložit seznam realitních serverů, na kterých bude zakázka prezentována. Zjistěte si, jaké odborné
inzertní časopisy kancelář využívá, zda vydává vlastní realitní časopis, kde ho získáte a zda také využívá jiné způsoby inzerce –
například inzertní vývěsky.

Vnímejte úroveň vystupování zaměstnanců a pracovní prostředí

Každý zaměstnanec firmy by s Vámi měl jednat profesionálně, vstřícně a ochotně. I prostředí kanceláře vypovídá o dosavadních
výsledcích práce a její úrovni.

Smlouvy o zprostředkování si nechejte důkladně vysvětlit

Základem spolupráce s realitní kanceláří je jednoznačná a srozumitelná smlouva o zprostředkování. Ta zahrnuje nejen dobu
trvání smlouvy, možnost vypovězení smlouvy, ale také výši a způsob úhrady odměny realitní kanceláři. Je tedy velmi důležité
smlouvu důkladně projít a nechat si ji vysvětlit.

Zůstaňte v kontaktu se svým makléřem

Trvejte na průběžné informovanosti o postupu při realizaci Vašeho zadání.

Doporučení:
Před konečným rozhodnutím, se kterou realitní kanceláří uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu, si vyžádejte vstupní nezávaznou
konzultaci ZDARMA!

Náš tip!
Sezóna nákupu chat a chalup stále trvá!
Plánujete prodej? Neotálejte:

1.
2.
3.

Zájem o rekreační nemovitosti mezi našimi klienty je již druhý
měsíc na svém vrcholu, nemusíte proto na kupce čekat, peníze
budete mít rychle.
Získané peníze z prodeje můžete právě nyní, v době příznivých
cen realit, výhodně investovat!
Nemusíte nést náklady za zimní údržbu a přípravu na další
rekreační sezónu.

Přijďte se nezávazně poradit, na rekreační nemovitosti
se specializujeme již 19 let, vše zařídíme rychle a profesionálně.
Těšíme se na návštěvu, Vaše REAL SPEKTRUM

00
Otevírací
doba: Po
- 1800
Volejte zdarma
800- Pá
8008 099
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Přes nás prodáte!
Svěřte nám svoji nemovitost
a my se postaráme :
Nabídneme ji solventním kupcům z naší databáze!
Pokud mezi nimi kupce nenajdeme:
1. Vystavíme ji na realitních serverech:
		
· www.nemovitosti.cz · www.bydlet.cz · www.avizo.cz · www.domybytypozemky.cz
www.nreal.cz · www.ekrk.cz · www.realcity.cz · www.realitycechy.cz · www.realitymorava.cz
www.reality-jiznimorava.cz · www.realites.cz · www.eurobydleni.cz · www.realityidnes.cz
www.nemoshop.cz · www.kdechcibydlet.cz · www.hitreality.cz · www.black-reality.cz
www.rajrealit.cz · www.hradeckralove.cz

2. Umístíme na naše specializované stránky:
www.realspektrum.cz a nasměrujeme na ni zájemce
3. Otiskneme v našem „Průvodci světem realit“,
v nákladu 100 000 kusů ji rozvezeme po celém Brně.
4. Zainzerujeme v časopise REAL CITY, GRAND REALITY
a dalších inzertních časopisech
5. Umístíme na venkovní inzertní vývěsky
6. Zajistíme propagaci přímo na Vaši nemovitosti

Neváhejte nám zadat Vaši nemovitost k prodeji!
Další číslo realitního průvodce vychází 6. listopadu!

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 730-1830
www.realspektrum.cz
800 800 099
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