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Potřebujete rychle 
prodat či pronajmout?
Nepřicházejte zbytečně o peníze!

800 800 099
www.brnobezprovize.cz

Vážení majitelé,

připravili jsme pro Vás nový projekt www.brnobezprovize.cz, který je zaměřen na rychlost prodeje a pronájmu 
a tím na úsporu Vašich fi nancí. Projekt bude v plném rozsahu spuštěn od poloviny listopadu.

Hlavní přínos projektu:
Nemovitost prodáme či pronajmeme rychle 
Postaráme se o kompletní propagaci Vaší nemovitosti
Zajistíme potřebnou dokumentaci
Zajistíme prohlídku a veškerou komunikaci se zájemci

Co vše bude projekt zahrnovat?
Pronájmy bytů a rodinných domů

Byty na prodej

Rodinné domy na prodej

Rekreační objekty na prodej

Stavební pozemky na prodej

Uhradit odměnu za provedenou práci namísto zájemce se Vám vyplatí! 
Nemusíte platit poplatky za provoz nemovitosti v době, kdy není prodaná či pronajatá
Nemovitost Vám nechátrá
Nepřicházíte o nájemné
Rychlým prodejem nemovitosti můžete rychle investovat 



Kultivujeme český realitní trh 

aktivním členstvím v řadě profesních organizací

Rezidenční nemovitosti
k bydlení a rekreaci

Komerční nemovitosti
k podnikání a investici
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Daň z převodu nemovitosti, daň z nemovitosti, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty…

Naši specialisté vám rádi pomůžou a poradí!

Jak na daň z nemovitosti? 
Daň z nemovitostí (neplést s daní z převodu nemovitostí) platí poplatník každý rok ve dvou stejných splátkách, a to do 31.5. 

a 30.11. zdaňovacího období. 

Pokud daň nepřesáhne částku 5 000 Kč (případně dobrovolně i při vyšších částkách), platí se najednou do 31.5. zdaňovacího 

období.

Při prodeji nemovitosti je prodávající povinen oznámit skutečnost, že přestává být poplatníkem daně nejpozději do 31.1. roku 

následujícího po prodeji. Kupující se k 1.1. roku následujícího po koupi stává novým poplatníkem daně a je povinen do 31.1. 

podat přiznání k dani z nemovitostí. 

V REAL SPEKTRU je při prodeji či koupi daňové poradenství zdarma! 

Zájemci o nové bydlení v rezidenčních projektech se při jednání s realitní kanceláří zpravidla 

setkávají s takzvanou rezervační smlouvou.

Co je rezervační smlouva?
Jedná se o smlouvu uzavíranou mezi zájemcem o koupi, realitní kanceláří a developerem (vlastníkem nemovitosti), případně 

mezi zájemcem o koupi a realitní kanceláří, která zastupuje developera na základě plné moci.

Co by měla obsahovat?
Rezervační smlouva by měla obsahovat přesnou specifi kaci rezervované nemovitosti a její kupní cenu. Dále ustanovení upravující 

započitatelnost rezervačního poplatku na kupní cenu v případě realizace koupě nebo jeho započitatelnost na smluvní pokutu 

v případě zmaření prodeje ze strany zájemce o koupi, stejně jako podmínky a lhůtu pro jeho vrácení v případě zmaření prodeje 

ze strany developera či realitní kanceláře. Pamatováno by mělo být také na způsoby ukončení rezervační smlouvy. 

V rezervační smlouvě se zájemce a developer zavazují uzavřít v určité lhůtě další smlouvu vedoucí k prodeji a koupi rezervované 

nemovitosti, kterou bývá nejčastěji budoucí smlouva kupní. 

Se smlouvami a dalšími právními náležitostmi Vám velmi rádi pomůžeme, máme nejen právní tým, 

ale i 19 let zkušeností! 

V REAL SPEKTRU za právní služby nezaplatíte nic navíc!

Nebojte se daní!

Chcete koupit novostavbu
a nepřijít o peníze? 
Nepodceňujte rezervační smlouvu!

Právní okénko

Daňové okénko
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Nemusíte se o nic starat, vše za Vás zařídíme 



Spoléhat na „státní“ důchod ze stávajícího penzijního systému není vzhledem ke stavu veřejných fi nancí 

a stárnutí populace optimální. 

Nákup bytu, či rodinného domu za účelem zajištění vlastního bydlení je velmi výhodnou formou spoření na důchod. Splácením 

hypotéky v podstatě ukládáme volné fi nanční prostředky do vlastního majetku, realizujeme výhodnou dlouhodobou investici (ceny 

realit v delším časovém horizontu navzdory možným krátkodobým tržním výkyvům rostou), šetříme nájemné a vytváříme majetkovou 

rezervu na život v poproduktivním věku. 

REAL SPEKTRUM RADÍ:

Vzhledem k poklesu cen bytů, snížení úroků z hypoték a zvýšení ochoty bank poskytovat úvěry,

je investice do vlastního bydlení v současné době ideální! 

Realitní trendy
Investice do bydlení 
je nejlepší penzijní plán

··    Řešíte problémy s hypotékou?

··    Máte těžkou hlavu z fi nancování?

··    Bojíte se, že nedosáhnete na úvěr?

Převratná hypotéka 
od UniCredit Bank

Spolupracujeme s následujícími fi nančními institucemi: 

Konzultační hodiny 
fi nančního poradce 
přímo v našich prostorách

Známe unikátní způsob 

jak se dostat k hypotéce
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Dlouholetá tradice od roku 1991

Volejte zdarma 800 800 099



Výhradní smlouva 
strašák nebo výhra?
Rady a tipy jak se vyvarovat úskalím a za svou nemovitost dostat 

řádně zaplaceno.

Plánujete zadat nemovitost k prodeji 
více zprostředkovatelům? 

Pokud Vaši nemovitost nabízí více prodejců, neznamená to lepší 

šanci na prodej ani její propagaci. 

Velmi často dochází k tomu, že si malé realitní kanceláře nemovi-

tosti "půjčují" či "vyměňují" za účelem rychlého zisku. Tím bohu-

žel dochází k tomu, že inzerují nemovitost s nesprávnými údaji či 

dokonce za různou cenu. O stavu prodeje tak nemáte přehled a 

Vaše nemovitost je nabízena kanceláří, jejíž kvality nemáte pro-

věřené. Zájemci jsou dezorientováni a nemovitost se stává na 

trhu zprofanovanou (budí dojem nekvalitního zboží). Její cena 

tak klesá a mnohdy se bohužel stává neprodejnou. 

  

Výhradní smlouva = garance kvality 

+ exkluzivní servis 

Uzavřením výhradní smlouvy zabezpečíte nejen rychlý prodej,  

ale díky právnímu a fi nančnímu servisu dostanete včas a řádně 

zaplaceno. 

Obava ze ztráty suverenity je při uzavření výhradní smlouvy ne-

opodstatněná a lze ji odstranit uzavřením smlouvy na dobu urči-

tou, například na půl roku.  

Před uzavřením výhradní smlouvy si realitní kan-
celář důkladně prověřte. 
Musí být profesionální, stabilní, zkušená a hlavně poctivá!

Jaké jsou výhody výhradní smlouvy 

s REAL SPEKTREM? 

· Po celou dobu Vás informujeme o stavu prodeje 

 Vaší nemovitosti

· Prezentace Vaší nemovitosti je kvalitní a rozsáhlá: 

 Umístíme na náš realitní portál www.realspektrum.cz  

 Nabídneme na významných realitních serverech

 Otiskneme v našem průvodci světem realit – v nákladu 

 100 000 kusů rozvezeme po celém Brně. 

 Zainzerujeme v časopisech Real City a Grand Reality 

 Umístíme na venkovní inzertní vývěsky 

 Propagujeme přímo na Vaší nemovitosti 

 Přímo oslovíme zájemce z naší databáze

· Daňový servis, právní servis, fi nanční servis v ceně.  

Přijďte se přesvědčit, že REAL SPEKTRUM si Vaši důvěru 

zaslouží. 

6

REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI

www.realspektrum.cz

REAL SPEKTRUM 

Petr Broža
obchodní ředitel

rezidenční nemovitosti
petr.broza@realspektrum.cz
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BYTY

Byt v Kuřimi

N/RSB/6397/101 510 000 Kč

Prodej novějšího bytu o velikosti 1+kk se 
zahrádkou a parkovacím stáním. 

Byt v Chrlicích

N/RSB/6201/101 890 000 Kč

Prodej bytu v OV po kompletní rekonstrukci 
o velikosti 2+1 se šatnou a balkonem. 

Byt ve Slatině

N/RSB/5659/102 290 000 Kč

Prodej novějšího velmi prostorného bytu 
v OV o velikosti 2+kk na ul. Langrova. 

Byt v Bystrci

N/RSB/5560/101 300 000 Kč

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

Byt v Židlochovicích

N/RSB/4740/101 200 000 Kč

Prodej slunného bytu v OV o velikosti 2+1 
s balkonem na ul. Masarykova. 

Byt v Kuřimi

N/RSB/6093/10849 000 Kč

Prodej novějšího cihlového bytu o velikosti 
1+kk v OV na ul. Nám. 1. Května. 

Byt v Kuřimi

N/RSB/6049/101 650 000 Kč

Nabídka bytu v OV o vel. 2+1 se dvěma bal-
kony s výhledem do okolní zeleně. 

Byt v Medlánkách

N/RSB/2676/092 290 000 Kč

Prodej krásné novostavby bytu v OV o veli-
kosti 2+kk se zahrádkou 44 m2. 

Byt v Řečkovicích

N/RSB/6592/101 290 000 Kč

Prodej velmi prostorného bytu v OV o vel. 
1+1 se šatnou na ul. Novoměstská. 

Byt u středu města

N/RSB/5650/102 850 000 Kč

Prodej nadstandardního nového bytu o vel. 
2+kk s výměrou 66 m2. 

Byt v Řečkovicích

N/RSB/6401/101 590 000 Kč

Prodej nadstandardního bytu v OV o vel. 
1+kk s prostorným balkonem. 

Byt v Juliánově

N/RSB/6479/101 890 000 Kč

Prodej velmi udržovaného bytu v OV o vel. 
2+1 s novou velkou lodžií. 

Byt v Židenicích

N/RSB/6160/102 795 000 Kč

Nabídka družstevního bytu o vel. 2+kk 
s podkrovím (40 m2) a se dvěma gar. stáními.

Byt na Lesné

N/RSB/6382/101 450 000 Kč

Prodej velmi slunného bytu v OV o velikosti 
1+1 s novou lodžií. 

Byt ve Zbýšově

N/RSB/5008/101 290 000 Kč

Prodej cihlového bytu v OV o velikosti 2+1 
po kompletní rekonstrukci. 

Byt v Líšni

N/RSB/6490/101 450 000 Kč

Prodej nového cihlového bytu v OV o velikosti 
1+kk s výměrou 40 m2. 

Byt na Lesné

N/RSB/5998/101 850 000 Kč

Prodej standardního panelového bytu v OV 
o velikosti 2+1 na ul. Ježkova. 

Byt v Medlánkách

N/RSB/6213/102 290 000 Kč

Prodej nového bytu v OV o vel. 2+kk s balko-
nem v klidné a vyhledávané lokalitě. 

Byt v Měníně

N/RSB/6380/101 190 000 Kč

Družstevní byt o velikosti 2+1 nacházející se 
v domě s novou fasádou a okny. 

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

Byt v Komárově

N/RSB/6348/101 890 000 Kč

Prodej udržovaného cihlového bytu v OV 
o velikosti 2+1 se třemi balkony. 



BYTY

8

Byt ve Štýřicích

N/RSB/6554/103 900 000 Kč

Prodej novějšího bytu v OV o velikosti 3+kk 
se šatnou a terasou. 

Byt na Lesné

N/RSB/6000/102 490 000 Kč

Prodej velmi pěkného cihlového bytu o vel. 
3+1 v OV na ul. Marie Majerové. 

Byt na Starém Brně

N/RSB/6425/102 050 000 Kč

Nabídka slunného cihlového bytu v OV o veli-
kosti 2+1 s komorou. 

Byt v Židlochovicích

N/RSB/7107/102 750 000 Kč

Prodej cihlového bytu v osobním vlastnictví o 
velikosti 5+1 s výměrou 188 m2.

Byt u středu města

N/RSB/6023/103 290 000 Kč

Převod cihlového družstevního bytu o vel. 
3+1 o výměře 95 m2. 

Byt v Žabovřeskách

N/RSB/5232/102 290 000 Kč

Nabídka prodeje velmi udržovaného cihlové-
ho bytu v OV o velikosti 2+1. 

Byt v Bystrci

N/RSB/6305/102 100 000 Kč

Prodej velmi udržovaného bytu v OV o veli-
kosti 3+1 s lodžií a šatnou. 

Byt v Líšni

N/RSB/6014/104 390 000 Kč

Prodej nadstandardního bytu v OV o vel. 3+kk
se dvěma terasami a garážovým stáním.

Byt v Černých Polích

N/RSB/5844/102 790 000 Kč

Převod cihlového bytu o vel. 3+1 s balkonem. 
Pokoje mají samostatné vstupy. 

Byt ve Slatině

N/RSB/3758/094 000 000 Kč

Prodej luxusního bytu v OV o vel. 3+kk s kli-
matizací a nadstandardním vybavením.

Byt v Obřanech

N/RSB/6304/102 690 000 Kč

Nabídka novějšího bytu o velikosti 3+1 s bal-
konem v lokalitě na severu Brna. 

Byt v Černovicích

N/RSB/5458/102 050 000 Kč

Prodej pěkného cihlového bytu v OV o veli-
kosti 2+1 s balkonem a zahrádkou. 

Byt v Kuřimi

N/RSB/6035/101 990 000 Kč

Převod družstevního mezonetového bytu 
o velikosti 3+1 na ul. Školní. 

Byt Brno - centrum

N/RSB/4729/106 490 000 Kč

Nabídka luxusního mezonetového bytu v OV 
o velikosti 4+kk u centra Brna. 

Byt v Žebětíně

N/RSB/6191/102 990 000 Kč

Prodej slunného bytu v OV o velikosti 3+kk
s terasou a zahrádkou na ul. Bešůvka. 

Byt v Černých Polích

N/RSB/5874/102 290 000 Kč

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

Byt u středu města

N/RSB/5626/101 890 000 Kč

Nabídka cihlového bytu v OV o velikosti 2+1 
s výměrou 60 m2, Brno. 

Byt u středu města Brna

N/RSB/5416/104 999 000 Kč

Prodej nadstandardního mezonetového bytu 
v OV o velikosti 4+kk se dvěma terasami. 

Byt v Černých Polích

N/RSB/6105/102 990 000 Kč

Převod atypického cihlového družstevního 
bytu o velikosti 3+1 s výměrou 97 m2. 

14 126 Kč/měs.

23 840 Kč/měs.

Splátky počítané podle www.unicreditbank.cz, převratná hypotéka
doba splatnosti - 30 let, sazba 3 %

Byt v Líšni

N/RSB/6614/101 890 000 Kč

Nabídka družstevního bytu o velikosti 4+1 
s balkonem na ul. Koutného.
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1+kk 30 m2 Vinohrady Velkopavlovická 11./11 ihned nezařízený 7 500 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/6550/10

1+kk 28 m2 Trnitá Štěpánská 3./5 ihned nezařízený 6 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6648/10

1+kk 30 m2 Vinohrady Prušánecká 4./4 1. 11.  nezařízený 7 900 Kč/ měsíc vč. ink. N/RSB/6570/10

2+kk 65 m2 Líšeň Leskauerova 2./6 ihned částečně zařízený 9 500 Kč/měsíc + ink N/RSB/5468/10

2+kk 60 m2 Jundrov Optátova 2./3 1.11. nezařízený 13 900 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/6359/10

2+kk 44 m2 Nový Lískovec Oblá 2./8 ihned nezařízený 6 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6374/10

2+kk 45 m2 Štýřice Červený Kopec 1./2 1. 12. nezařízený 8 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6597/10

2+kk 105 m2 Starý Lískovec Plachty 1./4 ihned částečně zařízený 10 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6101/10

2+kk 58 m2 Lesná Dusíkova 4./8 1.11. částečně zařízený 8 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6474/10

2+kk 48 m2 Medlánky Hrázka 3./4 1. 12. nezařízený 8 500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6615/10

2+kk 67 m2 Modřice Přízřenická 2./5 ihned kompletně zařízený 13 500 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/6626/10

2+kk 57 m2 Líšeň Sedláčkova 5./8 1.10. částečně zařízený 10 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6262/10

2+kk 57 m2 Medlánky Nadační 1./4 ihned zařízený 14 000 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/6050/10

2+kk 40 m2 Žabovřesky Voroněžská 9./11 ihned částečně zařízený 8  500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6314/10

2+kk 49 m2 Královo Pole Metodějova 2./4 ihned částečně zařízený 11 950 Kč/měsíc vč. ink.  N/RSB/1758/09

2+kk 47 m2 Bohunice Spodní 2./8 ihned částečně zařízený 7 500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6619/10

2+kk 50 m2 Juliánov Došlíkova 4./4 1. 1.  částečně zařízený 9 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6449/10

2+1 53 m2 Juliánov Krásného 2./5 1. 11. nezařízený 9 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6317/10

2+1 55 m2 Horní Heršpice Záhumenice 2./4 ihned zařízený 10 000 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/6620/10

2+1 60 m2 Veveří Čápkova 2./5 ihned částečně zařízený 10 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6464/10

2+1 52 m2 Židenice Stará Osada 13./13 ihned částečně zařízený 9 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/5573/10

2+1 70 m2 Veveří Lidická 3./5 ihned nezařízený 12 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6400/10

2+1 59 m2 Líšeň Molákova 2./8 ihned částečně zařízený 8 500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6398/10

2+1 56 m2 Kohoutovice Voříškova 4./8 ihned částečně zařízený 11 500 Kč/měsíc vč. ink. N/RSB/6312/10

2,5+1 76 m2 Královo Pole Purkyňova 2./5 ihned nezařízený 11 000 Kč/měsíc + en. N/RSB/6646/10

3+kk 60 m2 Jundrov Sosnová 2./2 ihned nezařízený 10 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6664/10

3+kk 78 m2 Černovice E. Krásnohorské 4./4 1.10. kompletně zařízený 12 500 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6316/10

3+kk  80 m2 Lelekovice Hlavní RD ihned kompletně zařízený 15 000 Kč/měsíc + ink. N/RSB/6293/10

Pronájmy bytů
Byt m2 Lokalita Ulice Podlaží Volný od Zařízení Cena Kód RSB

Pro naše klienty naléhavě hledáme 

byty všech velikostí v Bohunicích, 

Starém Lískovci, Líšni a Vinohradech.

Prodáme rychle a bezpečně!

Mgr. Romana Dokonalová

specialista na nábor bytů
romana.dokonalova@realspektrum.cz

Volejte zdarma 

800 800 099

www.realspektrum.cz
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BYTY

Byty Netušilova
Brno – Husovice, ul. Netušilova

Pod Chvalovkou
Brno – Bystrc, ul. Říčanská

Panorama
Brno – Bystrc, ul. Kachlíkova

Byty Štěpánská
Brno – Trnitá, ul. Štěpánská

„Zajímavá investice“ „Zateplený dům“Byty Húskova
Brno – Černovice, ul. Húskova

od 890 000 Kč od 1 899 580 Kč

od 1 444 722 Kč

od 1 287 725 Kč

od 2 270 000 Kč

·  nabídka bytů 1+kk – 2+kk

·  třípodlažní dům s vlastní kotelnou

·  klidná lokalita, poblíž zastávky MHD

·  jen 12 bytů v domě

· nové byty 1+kk – 4+kk s balkony, terasami 

 nebo zahrádkami 

· dva pětipodlažní bytové domy v blízkosti 

 Žebětínského rybníka

· možnost přikoupení garážového stání 

· dokončení léto 2012

· prodej bytových jednotek 2+kk – 5+kk 

· moderní bytový komplex v atraktivní lokalitě 

 v blízkosti Brněnské přehrady

· garážové stání, sklepy, balkony, terasy

· dokončení domů léto 2012

· poslední volné byty o velkosti 1+1 

· bytový cihlový dům po celkové rekonstrukci 

· v nabídce je i 1 byt před rekonstrukcí

· nové cihlové byty 2+kk – 2+1 se sklepem

· výběr z bytů před i po rekonstrukci

· k nastěhování ihned

N/RSB/6144/10

N/RSB/6500/10

N/RSB/6610/10

N/RSB/6533/10 N/RSB/4863/10
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Byty Veverská Bítýška
Veverská Bítýška, ul. Boční

Byty Tišnov
Tišnov, ul. Marie Pavlíkové

Byty Adamov
Adamov, ul. Osvobození

Byty Ostopovice
Ostopovice, ul. U Dráhy

„Akční ceny“ „Možnost i DB“Byty Šlapanice
Šlapanice – „Brněnská Pole“

od 1 387 319 Kč od 1 799 000 Kč

od 1 918 025 Kč

od 974 925 Kč

od 1 549 607 Kč

· nabídka 2 nových bytů o velikosti 3+kk

· dvoupodlažní dům o deseti bytech

· kuchyňská linka vč. spotřebičů v ceně

· možnost pronájmu parkovacího místa ve dvoře

· prodej II. etapy výstavby bytů 1+kk – 4+kk 

· nízkoenergetické třípodlažní bytové domy

· jen 20 minut jízdy z Brna, v dosahu IDS

· dokončení léto 2011

· prodej posledních 6-ti volných bytů

· výběr z dokončených bytů 2+kk – 4+1

· parkovací místo, sklep, vlastní topení v ceně

· více na www.bytyadamov.cz

· nabídka bytů do OV o velikostech 1+kk – 4+kk

· energeticky úsporné bytové domy

· sklep v ceně, možnost parkovacího stání

· III. etapa výstavby bytových domů

· výběr z bytů o velikostech 2+kk – 3+kk

· každý byt je vybaven vlastním plynovým kotlem

N/RSB 6414/10

N/RSB/6611/10

N/RSB/3896/10

N/RSB/4250/10 N/RSB/6613/10

BYTY
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Novostavba Dražovice

N/RSB/4713/103 990 000 Kč

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

12

Novostavba Syrovice

N/RSB/5707/104 990 000 Kč

Nadstandardní dům 4+kk s garáží, pozemkem 480 m2, veškeré IS + rekuperace vzduchu. 

Rodinný dům Šlapanice

N/RSB/5710/105 200 000 Kč

Prostorný dům s garáží a větší zahradou ve výborném stavu. Veškeré IS, dosah MHD. 

Dům Řečkovice/Mokrá Hora

N/RSB/6234/1011 950 000 Kč

Samostatně stojící nadstandardně řešený a vybavený dům, dvojgaráž, zahrada s bazénem. 

Nízkoenergetický RD Popůvky

N/RSB/6438/104 750 000 Kč

Rodinný dům 4+kk se zahradou (CP 315 m2), veškeré IS. Výborný stav, kolaudace v roce 2006. 

Novostavba Medlov

N/RSB/5018/104 750 000 Kč

Samostatně stojící rodinný dům 6+1, větší pozemek (CP 1 422 m2), veškeré IS, klidné místo 
- okraj obce. 

Novostavba na severu Brna

N/RSB/6090/107 900 000 Kč

Nadstandardně řešený a luxusně vybavený dům s garáží a zahradou v Ivanovicích. 

Novostavba Troubsko

N/RSB/5886/104 750 000 Kč

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

Větší dům Židenice

N/RSB/6157/1010 900 000 Kč

Vícebytový dům (1+kk, 3 x 3+1, půdní byt) se zahradou ve vyhledávané lokalitě. 

Rodinný dům Blansko

N/RSB/6089/10info v RK 

Prostorný dům s garáží a zahradou s nutností dokončení kompletní rekonstrukce. 

39 062 Kč/měs.

28 311 Kč/měs.

43 651 Kč/měs.

Splátky počítané podle www.unicreditbank.cz, převratná hypotéka
doba splatnosti - 30 let, sazba 3 %
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RODINNÉ DOMY

www.realspektrum.cz

Novostavba Velké Pavlovice

N/RSB/6352/103 790 000 Kč

Samostatně stojící rodinný dům 5+kk s garáží, pozemkem 896 m2. Klidná lokalita, dosah 
dálnice D2. 

Rozlehlá nemovitost Chudčice

N/RSB/5969/103 200 000 Kč

Prostorný dům, vedlejší stavby, garáž s dílnou, vinný sklep, pozemek celkem 4 370 m2. 

Rodinný dům Mohelno

N/RSB/5140/10395 000 Kč

RD 3+1 s novou nástavbou v klidné části 
obce, veškeré IS, pozemek 227 m2. 

Chalupa Moravec

N/RSB/5706/102 590 000 Kč

Jedinečný rodinný dům s velkým pozemkem 
(CP 2 360 m2) na polosamotě. Nutno vidět!

RD Rousínov - Slavíkovice

N/RSB/6403/101 550 000 Kč

Řadový dům 3+1, dvůr, zahrada (CP 112 m2) 
a zahrada/pole (1 030 m2), veškeré IS. 

Rodinný dům Pouzdřany

N/RSB/5549/10850 000 Kč

Samostatně stojící dům, k celkové rekonstruk-
ci nebo demolici, pěkný stavební pozemek.

Novostavba RD Ždánice

N/RSB/6289/102 900 000 Kč

Samostatně stojící novostavba RD 4+1 s garáží 
a pěknou zahradou (CP 785 m2).

Rodinný dům Velešovice

N/RSB/6667/101 950 000 Kč

Samostatně stojící RD 5+1 se zahradou urče-
ný ke kompletní rekonstrukci, veškeré IS.

Dům Velké Tresné

N/RSB/6288/10750 000 Kč

Dům na rozhraní Českomoravské vrchoviny 
a přírodního parku Svratecká hornatina. 

Rodinný dům Radostice

N/RSB/6432/102 500 000 Kč

Řadový dům 3+1, připraveno pro půdní 
vestavbu, pozemek 466 m2, veškeré IS. 

Rodinný dům Pozořice

N/RSB/6287/101 990 000 Kč

RD s obytným podkrovím, pozemek 226 m2, 
veškeré IS. Nutnost dokončení rekonstrukce. 

Rodinný dům Lipovec

N/RSB/6203/10920 000 Kč

Dům v krásné lokalitě na rozhraní CHKO 
Moravský kras a Drahanské vrchoviny. 

Prostorný dům Jiříkovice

N/RSB/592/093 150 000 Kč

RD 1+1 a 6+1, dvůr, garáž. Velmi dobrý stav po 
rekonstrukci. Klidná lokalita, dostupnost, IDS.

Rodinný dům Bzenec

N/RSB/6639/102 590 000 Kč

Prostorný rodinný dům ve výborném stavu, 
garáž, zahrada, venkovní bazén, veškeré IS. 
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Rodinný dům Brno - Komín

N/RSB/6676/104 290 000 Kč

Rodinný dům s větším pozemkem (CP 735 m2),
vhodné k bydlení nebo podnikání. 

Rodinný dům Loděnice

N/RSB/6353/103 490 000 Kč 

Sam. stojící novostavba k dokončení s garáží. 
Klidná lokalita, výborná dostupnost do Brna.

Nadstandardní dům Radiměř

N/RSB/6140/103 590 000 Kč

Dům po kompletní rekonstrukci pro trvalé 
bydlení nebo rekreaci, pozemek 1 541 m2. 

Rodinný dům Měnín

N/RSB/6607/104 490 000 Kč

Vícegenerační dům ve velmi dobrém stavu 
s větším dvorem a hospodářským stavením.

Volejte zdarma 800 800 099
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Rodinné domy Měnín
Měnín - Vinohrádky

RD Ponětovice
Brno – venkov, Ponětovice

od 2 299 685 Kč

3 999 000 Kč

· poslední 4 volné rodinné domy se zahrádkou

· dokončení domu dle požadavku klienta

· venkovní parkovací stání nebo garáž

· jen 10 minut jízdy z Brna

více na www.rdmenin.cz

· prodej řadové novostavby RD 4+kk s garáží

· možnost dalšího rozšíření o půdní vestavbu

· klidné rodinné bydlení v dosahu IDS

· standardní vybavení dle požadavku klienta

N/RSB/5750/10

N/RSB/3001/09

Byt 2+1, 109 m2, Mikulov

 2 500 000 Kč

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

Byt 3+kk, 85 m2, Břeclav

1 530 000 Kč

Prostorný byt v klidné části města, sklep 
9 m2, balkon 11 m2, parkování ve dvoře.

Dva poslední rodinné domy 
ve vinařské obci Hrušky u Břeclavi

1 990 000 Kč 2 190 000 Kč

·  ·  2 km na dálnici D2 Brno - Bratislava
·  ·  4 km od Břeclavi
·  ·  obec s veškerou infrastrukturou
·  ·  nezávazné prohlídky kdykoliv

Kontakt: 606 633 850

Kontakt: 723 488 813

Kontakt: 723 488 813

Doprodej za úžasné ceny!



15

CHATY, CHALUPY, POZEMKY

Stavební pozemek u Vrchlabí

N/RSB/5192/101 995 000 Kč

Pěkný pozemek v podhůří Krkonoš, 1 684 m2, 
veškeré IS, ÚR+projekt na poloroubený dům. 

Pozemek Rosice u Brna

N/RSB/6158/10550 000 Kč

Pozemek vhodný ke stavbě řadového RD, 
359 m2, veškeré IS + projekt na stavbu. 

Pozemek Brno - Žebětín

N/RSB/5331/102 990 000 Kč

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

Rekreační chata Popůvky

N/RSB/6431/10390 000 Kč

Podezděná chata s vlastním pozemkem 
(CP 722 m2), příjezd, oplocení, el. 230/400 V. 

Pozemek s chatou Rajhrad

RSB/6080/101 990 000 Kč

Stavební pozemek s chatou a možností 
výstavby rodinného domu v Rajhradě.

Pozemek u Nového Města

N/RSB/1439/09950 000 Kč

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

STP Krasová
Blansko, Krasová

STP Měnín
Brno – venkov, Měnín

od 762 730 Kč

od 998 820 Kč

· tři stavební pozemky o výměře od 857 m²

 do 932 m²

· pro individuální výstavbu samostatně stojících 

 rodinných domů

· sítě na hranici pozemků 

· jen 30 minut jízdy severním směrem  

 z hranice Brna

· stavební pozemky o výměře 531 m² – 950 m²

· pro stavbu dvojdomku nebo samostatně 

 stojícího RD 

· zkolaudované inženýrské sítě včetně přípojek

· jen 10 minut jízdy jižním směrem

  z hranice Brna

N/RSB/5089/10

N/RSB/4361/10

Zděná chata Brno - Žabovřesky

N/RSB/6683/10950 000 Kč

Zděná chata s vlastním pozemkem v krásné lesna-
té lokalitě v blízkosti MHD, celoročně obyvatelná.

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

Ing. Josef Hrachovský
obchodní ředitel

komerční nemovitosti
josef.hrachovsky@realspektrum.cz

Výrobní areál v průmyslové zóně

Obchodní dům v komerční zóně

Administrativní budova, Brno

Komerční a průmyslové nemovitosti představují 

nezbytný materiální základ pro podnikání. 

Dlouholetý a kontinuální monitoring nabídky, 

poptávky a cen podnikatelských nemovitostí, 

nám umožňuje analyzovat stav a předpovídat 

vývojové trendy realitního trhu. 

Přijďte se poradit!

Určíme tržní cenu a prodejnost Vašich nemo-• 

vitostí. 

Při• jďte se svým podnikatelským záměrem, pro 

který zajistíme vhodnou nemovitost. 

Po• soudíme Váš developerský projekt a doporučíme 

výnosnou investiční příležitost. 

Na• vrhneme nejlepší způsob zpeněžení Vašeho 

nemovitého majetku.    

REAL SPEKTRUM poskytuje konzultace ke všem 

otázkám kolem podnikatelských nemovitostí.

Nemovitosti 

k podnikání, 

hardware byznysu!

www.realspektrum.cz

Pronajato

Pronajato

Prodáno
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Prodej OP v Brně s parkováním

N/RSB/6488/106 900 000 Kč

Prodej zrekonstruovaných otevřených obchod-
ních prostor 190 m2 s možností parkování.

Kosmetické a relaxační studio

N/RSB/6141/1026 000 Kč / měs. + en.

Přenechání nájmu kompletně vybaveného 
kosm. a relax. studia UP 177 m2. Odstupné.

OP k pronájmu Brno - sever

N/RSB/6516/1055 000 Kč/měs.

Pronájem OP (189 m2) u frekv. ulice. Velké vý-
lohy, otevřený obch. prostor se zázemím. 

OP k pronájmu v Králově Poli

N/RSB/5473/1040 000 Kč/měs. + en.                 

Pronájem nově vybudovaného OP v Kr. Poli na 
známé obchodní třídě, užitná plocha 125 m2.

Prodej nebytového prostoru

N/RSB/2534/093 500 000 Kč

Prodej nového zařízeného nebyt. prostoru ve 
sníž. přízemí v Brně - Lesné, plocha 96 m2.

Atraktivní OP v IBC

N/RSB/6541/1040 000 Kč/měs. + en.

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

Obch. prostor ve středu Brna

N/RSB/6273/10100 000 Kč/měs. + en. 

Pronájem OP 180 m2 v obchodním domě 
v blízkosti Masarykovy ul. Volné od 1. 1. 2011.

Obchodní prostor 132 m2

N/RSB/2335/0935 000 Kč/měs.

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

Prodej nebyt. prostor v Edenu

N/RSB/4434/10 3 500 000 Kč 

Nebyt. prostory v 1. patře  v multifunkčním 
centru EDEN, výměra 97m2. Parkování v ceně.

Obch. prostor Bystrc - Kamechy

N/RSB/5509/1015 000 Kč/měs. + en.

Pronájem obchodní jednotky na viditelném 
místě u autobusové zast. Už. plocha 75 m2.

OP v obch. centru v Králově Poli

N/RSB/6538/1037 700 Kč/měs. + en. 

Pronájem OP (54 m2) v komerční zóně v jed-
nom z největších obchodních center v Brně. 

Obchodní prostor v Králově Poli

N/RSB/6224/103 000 Kč/m2/rok + en.

Zrekonstruovaný OP 123 m2 s výlohou na ruš-
né obchodní třídě. Volné od 1.1.2011.

Obchodní prostory v Kr. Poli

N/RSB/6257/102 000 Kč/m2/rok + en. 

Pronájem velmi atraktivního OP (165 m2), 
sklad 80 m2 + kanceláře se soc. zázemím.

Obchodní prostor u Semilassa

N/RSB/3584/0929 000 Kč/měs. + en.

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

Pronájem obchodu/kanceláře

N/RSB/6376/102 200 Kč/m2/rok + en.

Pronájem obchodních prostor (90 m2) + su-
terénních prostor 90 m2 kousek od centra.

Hledáme kanceláře, obchody, restaurační a ubytovací zařízení
Pro manžele, kteří přes naši kancelář prodali svoji nemovitost, hledáme ke koupi pronajatý obchodní prostor v lokalitě Brno - město.• 

Pro klienta se zavedenou hernou hledáme prostory pro další provozovny v Brně. • 

Hledáme prostory k pronájmu na frekventovaném místě Brna k provozování rychlého občerstvení nebo večerky.• 

Pro našeho klienta provozujícího kavárnu hledáme prostory pro další provozovnu. Prodej i pronájem.• 

Pro stálého klienta poptáváme prostory ke koupi vhodné k provozu ubytovny a případně i restaurace – není podmínkou. Zn.: rychlé jednání• 

Pro obchodní řetězec hledáme k pronájmu přízemní obchodní prostor od 400 m2 na frekventovaném místě Brna. • 

Pro prodejce motorek z Prahy hledáme k pronájmu obchodní prostor/reprezent. sklad na dobře dostupném místě v Brně. Zn.: nabídněte• 

Pro fi nanční skupinu hledáme ke koupi prostory od 120 m2. Zn.: vyhledávanější lokalita, frekventované místo není podmínkou• 

Pro prodejce oděvů hledáme prostory na rušných třídách (Štefánikova, Lidická, Veveří), do 50 m2.• 

Pro cestovní kancelář hledáme menší obchodní prostory do 30 m2, na rušnějších místech, případně v obchodním centru.• 

Pro veterinární ordinaci hledáme prostory v přízemí (cca 3 místnosti), Brno – město, bez blízké konkurence.• 

Prodej OP/kavárny/pizzerie

N/RSB/4810/103 900 000 Kč 

Prodej obchodní jednotky v novostavbě 
v Brně - Líšni na ul. Jírova, výměra 107 m2.

OBCHODY, RESTAURACE
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Sídlo fi rmy/RD v Brně - Husovicích

N/RSB/3795/095 250 000 Kč 

Komerční objekt, 3 patra, po kompletní rekon-
strukci. Zastavěná plocha 119 m2, UP 200 m2.

Prodej hotelu/admin. budovy

N/RSB/6411/1034 000 000 Kč

Prodej hotelu na jihu Brna s možností rozšíře-
ní, případně vybudování admin. centra

ND Brno - Zábrdovice

N/RSB/5503/1012 900 000 Kč

Prodej ND - celkem 13 bytů, nutná rekon-
strukce, už. plocha 815 m2, pozemek 700 m2.

Prodej admin. budovy

N/RSB/4925/108 100 000 Kč

Prodej admin. budovy v Brně - Přízřenicích, 
užitná plocha 241 m2, pozemek 480 m2.

Restaurace + 3 byty

N/RSB/5809/10 6 490 000 Kč

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

ND po celkové rekonstrukci

N/RSB/4286/10  8 850 000 Kč

Prodej ND v Brně - Černovicích, po kompletní 
rek., 4 byty, UP 221m2, zajímavá výnosnost.

Sídlo fi rmy/RD v Brně

N/RSB/6010/104 490 000 Kč

Dům vhodný jak k podnikání tak i k bydlení, 
kompletní rekonstrukce v r. 1999. UP 145 m2.

Hotelový komplex Lednice

N/RSB/3449/0978 000 000 Kč

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

ND bez regulovaného nájemného

N/RSB/4386/10 11 200 000 Kč

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

Administrativní objekt

N/RSB/689/09info v RK 

Prodej AO, 5 NP (kanceláře a obch. jednotky). 
Stabilní výnos. Užitná plocha 1 700 m2.

Penzion s restaurací u D1

N/RSB/3051/0910,5 mil. Kč (k jednání)

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

Nájemní dům v centru Brna

 1 000 000 €

Prodej ND v centru Brna, 12 bytů, 2 obchodní 
prostory, UP 530 m2, pozemek 197 m2.

Penzion u Výstaviště Nájemní dům PonavaNájemní dům na Grohové Nájemní dům v Brně

Užitná plocha 850 m2 Užitná plocha cca 730 m2Užitná plocha 2 154 m2 Užitná plocha cca 480 m2

Prodáno ProdánoProdáno Prodáno

Hledáme ke koupi
Pro francouzské investory hledáme ke koupi nájemní domy v centru a blízkém okolí, zn.: nabídněte, rychlá platba a komunikace• 

Pro f• ond investorů z Prahy hledáme ke koupi nájemní domy v celém Brně, 4 bytové jednotky a více.

Pro • brněnského advokáta poptáváme nájemní dům pouze v lokalitách Královo Pole, Ponava a Černá Pole, velice seriózní jednání.

Pro • klienta pohybujícího se v exekučním prostředí hledáme nájemní domy/administrativní budovy, i zadlužené nebo zatížené exekucí. 

Pro • fi rmu s celorepublikovou působností hledáme prostory ke koupi, za účelem vybudování vlastního sídla, 
nutno min. 150 m2 užitné plochy a 1 parkovací stání.

Pro•  investorskou skupinu hledáme pronajatá administrativní centra nebo jiné výnosové objekty v Brně, cena od 5 mil Kč. 
Pro fi rmu zabývající se prodejem softwaru, hledám ke koupi administrativní prostory od 150 do 300 m2, jakákoliv lokalita, • 
nejsou závislí na lokální klientele.

Pr• o pobočku našeho fi nančního poradce hledáme kancelářské prostory ke koupi, do 100 m2.

NÁJEMNÍ DOMY / ADMIN. OBJEKTY / UBYTOVÁNÍ



SKLADY A VÝROBA

Hala na prodej Brno

N/RSB/5467/108 000 000 Kč

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

Výroba/sklady Adamov

N/RSB/6383/10  8 500 000 Kč 

Víceúčelové budovy k výrobě, skladování, včet-
ně kancelářského zázemí. CP 14 500 m2.

Komerční areál Brno

N/RSB/5132/1022 900 000 Kč

Prodej areálu s admin. a výrobní částí, sklady. 
UP 861m2, pozemek 3 240 m2.

Hala v Adamově s most. Jeřáby

N/RSB/974/0932 900 000 Kč

Moderní hala po generální opravě, jeřábové drá-
hy, mostové jeřáby, sklad, admin.

Výrobní hala u D2

N/RSB/3804/1012 500 000 Kč 

Nový areál s výrobními, skladovými, admin. 
a zpevněnými plochami. Možný rozvoj.

Hala v centru Brna

N/RSB/6443/10         6 900 000 Kč                               

Skladově/výrobní hala s admin. vestavbou, par-
kováním. Oplocená, výměra cca 616 m2.

Hala/skladování Brno

N/RSB/6058/10 40 000 000 Kč                          

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

Hala Brno - střed

N/RSB/5271/10               35 000 000 Kč

Prodej skladově/výrobního areálu, hala 865 m2, 
hala 570 m2, kanceláře 500 m2, STP 6 500 m2. 

Hala Brno - sever

N/RSB/6136/10                     8 900 000 Kč 

Sklady, výroba, administrativa, parkování. 
Objekt po rekonstrukci, CP 500 m2.

Areál s výnosem Brno

N/RSB/1731/0919 500 000 Kč

Obchodně/administrativní areál, sklady, parko-
vání, skvělá dostupnost, užitná plocha 800 m2. 

Hala Moravské Knínice

N/RSB/5092/1012 900 000 Kč

Samostatný areál s dobrou dopravní dostupnos-
tí do Brna. Hala 2 500 m2, STP 7 000 m2.

Přenechání autoservisu

N/RSB/6455/1029 000 Kč/měs. + en.

Přenechání zavedeného autoservisu, UP 
200 m2 + parkování. Info o odstupném v RK.
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Pronájem skladu Brno

N/RSB/6445/10   35 500 Kč/měs. + en.         

Sklad 175 m2, 2 kanceláře a plocha pro venkovní 
skladování, přístup pro kamiony.

Skladová hala u Tišnova

                    N/RSB/3191/09 800 Kč/m2/rok + en.

Sklady ve zrekonstruovaném areálu Předkláštěří 
u Tišnova, dobrá dostupnost do Brna. 

Pronájem haly Brno

N/RSB/6402/10900 Kč/m2/rok + en.           

Hala pro výrobu nebo skladování, admin. záze-
mí, dobrá dostupnost. CP 1 500 m2.

Pronájem haly v dosahu Brna

N/RSB/2613/09 550 Kč/m2/rok

Pronájem haly s dostupností pro kamionovou 
dopravu. Napojení na D2 - exit Měnín.

Pronájem haly v Brně

N/RSB/6404/101 200 Kč/m2/rok + en.

Pronájem haly pro výrobu nebo skladování, 
administrativní část. Výborná dostupnost.

Skladová a obchodní hala

N/RSB/6266/10od 15 000 Kč/měs. + en. 

Pronájem zateplené temperované haly s obcho-
dem, areál střežený, Brno - Komárov.

Pronájem haly v Brně

N/RSB/6396/101 250 Kč/m2/rok + en.

Pronájem haly pro výrobu nebo skladování, 
pronájem haly nebo její samostatné části. 

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

Komerční objekt Brno - Židenice

N/RSB/3446/099 900 000 Kč 

Komerční objekt - kanceláře, sklady, lehká vý-
roba, parkování. Dobrá dostupnost, CP 560 m2.
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Máte vhodné prostory pro naše klienty?

Pokud žádná z uvedených poptávek neodpovídá Vaší 

nemovitosti, neváhejte nás kontaktovat, v naší databázi 

čeká více než 2 500 poptávajících klientů!

Prostory na výrobu/sklad Výrobní areál v prům. zóně Areál v prům. zóně v BlanskuHala na severu Brna

 Výměra  510 m2 Užitná plocha 2 030 m2 Užitná plocha cca 1 357 m2Výměra 900 m2

SKLADY A VÝROBA

Pronajato Pronajato Prodáno Prodáno

www.realspektrum.cz

Klient naší RK koupí sklad 2 500 m2 + kancelářské prostory v Brně a blízkém okolí. Nutná obsluha z úrovně vozovky.• 

Pro klienta hledáme ke koupi prodejní sklad cca 300 m2, kancelář a soc. zázemí cca 150 m2, obsluha kamionem, pouze Brno.• 

Pro fi rmu s ozvučovací technikou hledáme k pronájmu temperovaný sklad 150 m2, bezprašné prostředí, příjezd IVECO. Brno - město.• 

Pro lakovnu motocyklů a jejich kompletaci hledáme k pronájmu sklad 350 - 400 m2 s možností vjezdu kamionu, výška 4,5 m, 1 kancelář,  • 

Brno a okolí do 20 km.

Opravna nákladních aut hledá k pronájmu  prostory 200 – 300 m2, temperované, volná plocha 300 m2, spěchá.• 

Ke skladování venkovních stojanů a jejich montáž hledáme k pronájmu sklad cca 300 m2, 2 kanceláře do 100 m2, sociální zázemí • 

pro 5 - 10 zaměstnanců, jen Brno, MHD.

Pro sklad lékařské diagnostiky hledáme ke koupi 300 m2 a více, kamion, dostupnost na D1, parkování pro 3 nákladní auta, Brno. • 

Hledáme ke koupi sklad 350 m2 pro skladování elektra, výška skladu 5 m, mezi Brnem a Vyškovem.• 

Hledáme skladovou halu 1000 m2 ke koupi, kanceláře 500 m2, venkovní plocha 1 500 m2, Brno, Brno - venkov směr jih.• 

Klient koupí halu 1500 m2, kanceláře 500 m2, volnou manipulační plochu cca 2 000 m2, Brno a okolí u dálničního napojení.• 

K pronájmu hledáme prostory k autoservisu cca 300 m2, pouze Brno• 

Provozovatel autoservisu koupí areál v dosahu MHD. Cena do 15 000 000 Kč. Zn.: na okraji města Brna• 

Pro fond investorů z Prahy hledáme ke koupi areály v celém Brně a blízkém okolí.• 

Pro holandskou fi rmu hledáme investiční příležitost do pronajatých nemovitostí se zajímavým ročním výnosem. Zn.: nabídněte, rychlé • 

a korektní jednání

Areál Brno - venkov

N/RSB/6461/1013 500 000 Kč 

Prodej pozemku s parkovištěm, sklady a rozesta-
věnou adm. budovou, pozemek 4 000 m2.

Administrativní budova Brno

N/RSB/6377/10  7 900 000 Kč

Admin. objekt Brno - Modřice s rozsáhlým 
pozemkem, CP 1 270 m2, po rekonstrukci.

Areál Slavkov u Brna

N/RSB/5732/109 900 000 Kč

Areál ve Slavkově u Brna. 3 objekty, sklady 
+ 1 garáž. Vlastním pozemek.

Areál Bílovice nad Svitavou

N/RSB/5106/108 500 000 Kč

Prodej skladově výrobního areálu 1 600 m2, 
kanceláře 150 m2, pozemek 5 160 m2.

Sklady a výroba u D2

N/RSB/3603/093 700 000 Kč

Zrekonstruovaný areál se sklady, výrobou, admi-
nistrativou. CP 436 m2, Medlov. 

Objekt Brno - Řečkovice

N/RSB/1731/099 000 000 Kč     

Prodej adm. objektu kombinovaného s bydle-
ním, užitná plocha 200 m2, pozemek 2 415 m2.

Výroba/sklad Dolní Loučky

N/RSB/951/096 300 000 Kč

Výrobně-skladový areál, kancelářské, sociální 
a výrobní prostory, CP 4 698 m2.

Hotel na Vysočině

N/RSB/713/099 900 000 Kč

Zavedený hotel ve Sněžném, pivnice, sauna, 
jídelna, salonek, parkoviště, CP 1 674m2.



21

KOMERČNÍ POZEMKY

Máte pozemek pro naše klienty? Aktuálně hledáme:

Pozemek v Tišnově

 N/RSB/6135/10 450 Kč/m2 

Stavební pozemek v komerční zóně, 4 400 m2, 
el.+plyn v dosahu, voda+kan. na pozemku.

Pozemek Moravany

N/RSB/527/091 890 Kč/m2                                                                                               

Stavební pozemek pro komerční výstavbu 
o výměře cca 6 100 m2. 

Stavební pozemek Vyškov

N/RSB/580/091 200 Kč/m2 

Pozemek vhodný pro komerční výstavbu, 
31 646 m2.  IS na hranici pozemku, blízko D1. 

Pozemek Kuřim

N/RSB/6518/105 200 000 Kč

Pozemek 1992 m2 se stavebním povolením na 
motorest, možno dokoupit přiléhající pozemek.

Pozemek Brno - venkov

N/RSB/4901/10720 Kč/m2

Prodej pozemku v zóně určené pro výstavbu 
průmyslového objektu 20 km od Brna. 

Pozemek ihned k využití

N/RSB/1046/0917 000 000 Kč

Pozemek Brno - jih u D1, s ÚR a SP - výstavba 
prodejny, skladu, výměra 8 300 m2. 

Pozemek u D1 Brno

N/RSB/5506/102 100 Kč/m2

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

Pozemek ve východní bráně Brna

N/RSB/483/093 900 Kč/m2                                                                  

STP 11 000 m2, možno dělit na polovinu, dobrá
dostupnost na D1, určen pro výst. podnik. aktivit.

Pozemek u D1 Brno

N/RSB/5913/103 500 Kč/m2

Stavební pozemek včetně úz. rozhodnutí na 
výst. prodejny, haly a kanc. zázemí o 1 850 m2. 

Stavební pozemek Brno - Bohunice

N/RSB/1052/092 600 Kč/m2 

Stavební pozemek v komerční zóně, cca 
3 220 m2 pro výstavbu sídla fi rmy či obchodu.

Stavební pozemek Řečkovice

N/RSB/5887/10                  info v RK

Stavební pozemek, výměra 2 001 m2, napojení 
na všechny sítě na hranici pozemku. 

Pozemek u D1

N/RSB/4428/102 400 Kč/m2              

Pozemek 2 000 m2 v západní části Brna. IS, tra-
fostanice, vlastní zdroj vody, chodníky, nájezdy.

Pozemek pro výstavbu haly

N/RSB/2029/091 590 Kč/m2 

Pozemek s úz. rozhodnutím, v dosahu výpadov-
ky z centra Brna - Vídeň, cca 15 000 m2.

Pozemek Jinačovice

N/RSB/532/091 550 Kč/m2

Stavební pozemek o výměře až 6 900 m2, mož-
nost napojení IS, na výpadovku Brno - Svitavy.

Pozemek Brno - sever

N/RSB/5235/10                  3 900 Kč/m2                                                     

Výměra cca 3 300 m2, možnost zvětšení výměry, 
napojení na IS. 

Pozemek u dálnice D5

N/RSB/540/09700 Kč/m2

Prodej pozemku v průmyslové zóně, okres Be-
roun, 35 km od Prahy, výměra 117 000 m2. 

Pozemek/proluku na výstavbu bytového domu kdekoliv v Brně.• 

Pozemek od 1 500 do 2 000 m2 pro sídlo fi rmy ZP cca 500 m2, lehká výroba, pouze Brno - MHD.• 

Pozemek pro výstavbu sídla fi rmy o celkové výměře 5 000 m2. Podmínkou je příjezd na pozemek a dosah všech IS. Brno a blízké okolí.• 

Pozemek cca 2 000 m2 (sídlo fi rmy), pouze Brno, možnost i stávající budova – rekonstrukce.• 

Pozemek 1 000 m2 (pro výstavbu autoservisu s odtahovou službou), Brno a okraj s dostupností na D1.• 

Lesy od 5 hektarů na Vysočině. Zn.: Nabídněte• 

Stavební pozemek o výměře 8 hektarů v lokalitách Vyškov, Olomouc, Přerov pro umístění výroby.• 

Pozemek o výměře od 1000 do 1 500 m2 v lokalitě určené pro komerční výstavbu. Pouze Brno - město.• 

Pro výstavbu menšího sídla fi rmy hledáme pozemek do 600 m2 v lokalitě Brno - město. • 

Pozemek pro výstavbu restaurace v Brně a blízkém okolí, nutno u frekventované ulice. • 

Volejte zdarma 800 800 099



Spielberk Offi  ce Centre

N/RSB/774/0912,5 €/m2/měs. + en. 

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

Nové prostory pro vaši fi rmu

N/RSB/987/09od 1 600 Kč/m2/rok + en.

Pronájem kancel.,obch. a skladů v nově rekon-
struovaném areálu v blízkosti hlavního nádraží.  

Kancel. a obchody na rušné třídě

N/RSB/6519/103 500 Kč /m2/rok

Pronájem kanceláří v nově budovaném objektu 
v blízkosti bývalého nákupního centra Carrefour.

Pronájem sídla na severu Brna

N/RSB/2938/091 800 Kč /m2/rok + en.

Pronájem reprezentativního sídla fi rmy, 544 m2
kancelářských prostor v adm. budově v Brně.

Kanceláře v centru Brna

N/RSB/6575/102 600 Kč /m2/rok

Rekonstruované kanceláře na známé obchodní 
třídě v centru Brna. Prostory mají výměru 181 m2.

Kanceláře v Brně k pronájmu

N/RSB/6427/10od 11 €/m2/měs. + en.

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

Kanceláře v centru Brna

N/RSB/3878/102 400 Kč /m2/rok + en.

Pronájem admin. ploch v udržovaném sta-
vu. Možnost pronájmu i jednotlivých pater.

Obchod a kanceláře Brno - Slatina

N/RSB/4789/102 800 Kč/m2/rok + en. 

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

Kanceláře Brno - Královo Pole

N/RSB/4786/102 350 Kč /m2/rok + en.

Pronájem vybavených administrativních pro-
stor, 500 m2 na jednom patře, parkování.

Kanceláře Brno - Business Park

N/RSB/709/0911,5 €/m2/měs. + en. 

Pronájem špičkových kancelářských prostor 
s dostupností na D1 a parkováním.

Kanceláře na míru v Brně

N/RSB/810/09od 3 000 Kč/m2/rok + en.

Adm. prostory v expandující lokalitě Brna vhod-
né pro obchod s kancelářemi ve středu města. 

Administrativní objekt Brno - střed

N/RSB/4955/102 400 Kč /m2/rok + en.

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

Kanceláře v centru Brna

N/RSB/3465/09od 2 500 Kč/m2/rok + en.

Pronájem kanceláří o výměrách 75 m2 - 430 m2
v různých patrech budovy v admin. objektu.

Kanceláře v Brně  

N/RSB/6265/1040 000 Kč/měs. + en.

Pronájem kanceláří (171 m2) na velmi atraktiv-
ním místě města Brna. Možnost parkování.

Moderní kanceláře v Brně

N/RSB/6005/10od 3 600 Kč/m2/rok + en. 

Pronájem kanceláří a obchodů nejvyšší ka-
tegorie v centru Brna a v dobrém dosahu D1.

Kanceláře a obchody ve Slatině

N/RSB/6394/1034  000 Kč /m2 

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

Kancelářské prostory v IBC

N/RSB/2946/09od 3 000 Kč/m2/rok + en.                     

Pronájem kanceláří od 16 m2 do 136 m2 ve zná-
mém adm. centru v Brně, parkování.

Obchodně skladový park

N/RSB/769/09od 1 650 Kč/m2/rok + en.

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

Kanceláře k pronájmu v Kuřimi

N/RSB/4746/101 900 Kč/m2/rok + en.

Pronájem volných adm. prostor v průmyslovém 
parku v Kuřimi. Možnost dělení pro více zájemců.
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KANCELÁŘE

www.realspektrum.cz

Zde může být 

i Vaše nemovitost
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Veřejná dobrovolná dražba
Rozsáhlý areál textilky JOLAVA, Vodňany

Věcná hodnota nemovitostí:  51 756 690 Kč
Odhadnutá tržní cena:               20 200 000 Kč
Nejnižší podání:       17 900 000 Kč

Konání dražby dne 8. 12. 2010

Dražba výrobního areálu fi rmy JOLAVA s.r.o., který je tvořený několika 
stavbami, příslušenstvím a pozemky o celkové výměře 7 812 00 m2. 
V hlavní 4 podlažní výrobní budově byla provedena rekonstrukce v r. 1995.

Ing. Juraj Tréger, CSc.
veřejné dražby

juraj.treger@realspektrum.cz

volejte zdarma: 800 800 099
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Poctivý obchod s nemovitostmi

Proč a jak investovat 

právě nyní?
1. Ceny nemovitostí i přes krátkodobé cenové 

 výkyvy do budoucna porostou. Investuji 

 do budoucnosti své a svých dětí.

2. Investice do bydlení je nejlepším osobním 

 penzijním plánem. Nespoléhám 

 na důchod od státu, postarám se sám.

3. Když ceny klesly, kupuji! Ceny jsou na dně, 

 nikdo předem neví, kdy začnou stoupat. 

 Kdy jindy kupovat, když ne teď?!

4. Banky začaly znovu půjčovat a snížily úroky. 

 Získám levnější fi nance na investici!

5. Investice „do cihly“ je spolehlivou formou 

 spoření. I splácení hypotéky je spořením. spoření. I splácení hypotéky je spořením.

Co je pro mne důležité?
1. Když investuji, chci mít jistotu!

 Právní servis REAL SPEKTRUM je zde pro mne.

2. Když investuji, chci za své peníze obdržet 

 protihodnotu! 

 REAL SPEKTRUM mi pohlídá přepis na katastru.

3. Když investuji, nezapomínám na daně!

 REAL SPEKTRUM mi poradí i s nimi.

4. Když investuji, tak s odborníky!

       Profesionální investiční poradce a poctivé makléře 

 najdu v REAL SPEKTRU.

5. Investuji do nemovitostí, v akciích se bydlet nedá!5. Investuji do nemovitostí, v akciích se bydlet nedá!

Další číslo našeho realitního 

magazínu vychází již 21. února 2011


