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RŮST CEN NEMOVITOSTÍ 
NEPOLEVUJE.  

VYUŽIJTE TOHO A PRODEJTE 
SVŮJ KOMERČNÍ OBJEKT
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V Campus Science Parku nabízíme k pronájmu kance-
lářské prostory s výměrou od 550 m2 ve standardu nej-
vyšší kategorie. Jednotlivá patra s výměrou 2 287 m2 
mohou fungovat izolovaně nebo být vzájemně pro-
pojená.

V novostavbě moderního administrativního komple-
xu nabízíme k pronájmu 350 m2 kancelářských ploch. 
Prostory jsou nyní rozdělené na několik menších kan-
celáří, zasedací místnost a náleží k nim vlastní recepce 
a kuchyňka.

Pronájem moderních kancelářských prostor ve 3.NP 
administrativní budovy. Reprezentativní prostory tvoří 
několik místností, které je možné upravit dle požadav-
ku zájemce. K dispozici je centrální recepce a nonstop 
ostraha.

Na ulici Masná, v bezprostřední blízkosti centra Brna, 
nabízíme k pronájmu kancelářské prostory, které bu-
dou přizpůsobeny požadavkům zájemce. K dispozici 
je celkem 10 000 m2 s možností dělení od 250 m2.

V administrativním centru na ul. Šumavská nabízíme 
k pronájmu kancelářské prostory s celkovou výměrou 
150 m2. Kanceláře jsou udržované, v dobrém standar-
du a je možné je upravit dle požadavku nájemce.

Na ulici Edisonova, v obchodně-administrativním ob-
jektu nabízíme k pronájmu kanceláře o výměře 246 m2 
s možností rozšíření až na 424 m2. Moderní prostory se 
nachází ve 2.NP a jsou rozdělené na kancelářské celky 
s možností úprav.

V přízemí budovy na ulici Pražákova nabízíme k pro-
nájmu moderní kancelářské prostory s celkovou vý-
měrou 69 m2. Prostory je možné ponechat částečně 
vybavené nebo vyklizené. Možnost pronájmu parko-
vacího místa.

Pronájem exkluzivních kancelářských prostor v no-
vostavbě moderního administrativního komplexu 
Vlněna. K dispozici jsou kancelářská patra s výměrou 
800 m2 s možností dělení od 200 m2. Možnost přizpů-
sobení dle požadavku zájemce.

Pronájem 750 m2 kancelářských prostor ve standardu 
kategorie „A“. Kanceláře jsou koncipované jako open-
-space s možností flexibilního uspořádání a jejich pro-
nájem je možný od 40 m2. Parkování je zajištěno přímo 
v areálu.

Pronájem kancelářských prostor s celkovou výmě-
rou 350 m2 v samotném centru Brna. K dispozicizi 
jsou 3 kanceláře po kompletní rekonstrukci s výmě-
rou 80 m2, 90 m2 a 180 m2 umístěné ve 2.NP admini-
strativní budovy.

V administrativní budově na ulici Křenová nabízíme k  
pronájmu moderní kancelářské prostory s výměrou 
74,4 m2, které jsou dispozičně řešeny jako open-spa-
ce. Jejich součástí je vlastní kuchyňka a menší sklad.

V nově budovaném objektu, který se nachází v průmy-
slové a administrativní lokalitě Brna, nabízíme k proná-
jmu kancelářské prostory s centrální recepcí. K dispo-
zici je celkem 5 000 m2 s možností dělení od 500 m2.

Pronájem moderních kanceláří v technologickém 
cetru Areál Slatina. Prostory jsou koncipované formou 
„open-space“ s možností dalšího dělení či slučování. V 
nabídce jsou jednotky již od 17 m2.

V bývalém výrobním areálu, který je postupně 
proměňován na postindustriální prostor, nabízíme 
k  pronájmu 400 m2 kancelářských ploch. Prostory 
jsou kompletně zrekonstruované a jsou vhodné pro 
kreativní profese.

INZERCE

Areál bývalé Zbrojovky, který byl dlouhodobě nevyužitý, se 
postupně proměňuje v novou městskou čtvrť. Jako první zde 
ožije devítipodlažní budova bývalé Nářaďovny. 
Letos na jaře byla zahájena přestavba výš-
kové budovy bývalé Nářaďovny, která se 
na konci roku 2019 promění v moderní ad-
ministrativní budovu s  celkovou plochou 
19 000 m2 splňující nejvyšší požadavky 
současné doby. Jednotlivá podlaží s  vý-
měrou 2  900 m2 budou propojená vnitř-
ním schodištěm. 

Samotné kanceláře budou mít industriální 
ráz a jejich pronájem je možný již od 500 m2. 
Objekt mimo jiné nabídne unikátní pracovní 
prostředí i na třech loftových patrech. 

Uživatelům bude k  dispozici také společná 
střešní terasa s nádherným výhledem na celé 
Brno. Budova Nářaďovny bude vybavena re-

prezentativním vstupním lobby s  centrální 
recepcí, jídelnou, kolárnou i  fitness sálem. 
Současně s  dokončením přestavby budovy 
Nářaďovny budou hotové i plochy pro volno-
časové aktivity s parkovými úpravami. 

 
Pro více informací o nabídce kancelářských ploch neváhejte kontaktovat makléře. Lukáš Wagner, tel.: +420 724 405 366, e-mail: lukas.wagner@realspektrum.cz

NÁŘAĎOVNA V AREÁLU  
NOVÁ ZBROJOVKA

PRONÁJEM
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V nově zrekonstruovaném administrativním centru 
Šumavská Tower, které tvoří 3 výškové budovy, nabí-
zíme k pronájmu kancelářské prostory s výměrou od 
483 m2. K dispozici jsou samostatné kancelářské celky i 
open-space prostory.

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi

Neplatíte 
provizi



B U S I N E S S  &  I N V E S T I C E

Široká nabídka dalších nemovitostíVolejte zdarma  800 800 099

NOVÁ PODOBA MILLENIUM CENTER
Na ulici Hybešova, která je hlavní dopravní 
spojnicí mezi Starým Brnem a Novými Sady, 
se nachází moderní kancelářský a obchodní 
komplex Millenium Center. Tvoří ho čtyři bu-
dovy, kterým nový vlastník, Investiční fond 
Generali, plánuje dodat nový vzhled. Objekt 
nabízí 325 m2 obchodních ploch a 4 106 m2 
exkluzivních kanceláří. 

Uživatelé mají k  dispozici službu recepce 
a  o  jejich bezpečí se stará nonstop ostraha.  
V roce 2004 byl ke komplexu Millenium Cen-
ter přistavěn šestipodlažní parkovací dům 
s  kapacitou 134 krytých parkovacích stání, 
který zajistí pohodlné a komfortní parkování 
pro všechny uživatele a návštěvníky adminis-
trativního centra.

KANCELÁŘE V PPI CENTRE BRNO
Komplex PPI CENTRE leží jen 5 minut jízdy 
od dálnice D1, D2 a D52 a je velmi dobře do-
stupný i MHD. Šestipodlažní, nově dostavěná, 
administrativní budova nabízí nadstandardní 
kanceláře již od 20 m2. Na každém podlaží je 
umístěno 8  samostatných kanceláří, sociální 
zázemí a kuchyňka. 

Tyto vysoce variabilní prostory uspokojí potře-
by malých i velkých firem. Kancelářská budova 
navíc klade maximální důraz na úspory ener-
gií a splňuje parametry pasivního domu. Pro 
ochlazování využívá systému rekuperace, vy-
tápění je zajištěno prostřednictvím tepelného 
čerpadla země-voda. 

Pro více informací a nabídku prostor neváhejte kontaktovat specialistu na pronájem kanceláří.

BABÁK OFFICE
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V  přízemí moderní budovy nabízíme k  pronájmu 
obchodní jednotku vhodnou pro showroom s  cel-
kovou výměrou 270 m2. Prostor je vybavený velkými 
prosklenými výlohami a vlastním sociálním zázemím. 
Možnost pronájmu parkovacího stání.

Na jednom z nejrušnějších míst centra Brna, ulici Masa-
rykove, nabízíme k pronájmu obchodní prostory s cel-
kovou výměrou 63,8 m2. Obchod se nachází v přízemí 
budovy a jeho výloha je orientovaná přímo do ulice.

V 1.NP budovy M-Palác na ulici Heršpická nabízíme 
k pronájmu obchodní prostory s celkovou výměrou 
208 m2. Jednotka je rozdělena na prodejní plochu 
a zázemí se 3 kancelářemi,  kuchyňkou a toaletami. 

Pronájem showroomu s  kanceláří  na ulici Vídeňská. 
K prostoru s celkovou výměrou 250 m2 je možné využít 
zdarma zastřešený sklad 24 m2. Před prodejnou je k dis-
pozici dostatek parkovacích míst.

Na frekventované ulici Štefánikova, v blízkosti Lužánec-
kého parku, nabízíme k pronájmu obchodní jednotku 
s výměrou 100 m2. Prostor se nachází u tramvajové za-
stávky a má dvě velké výlohy situované do ulice.

INZERCE
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Pronajímáte kancelářské prostory? 
Najdeme Vám ideální zájemce.  
  
Kontaktujte specialistu na kancelářské prostory.  
Lukáš Wagner, tel.: +420 724 405 366, e-mail: lukas.wagner@realspektrum.cz

Na konci roku 2019 bude dokončená rekon-
strukce administrativního komplexu BABÁK 
OFFICE v  Králově Poli. Dvě moderní kance-
lářské budovy v oblíbené městské části na-
bídnou více než 4 500 m2 kvalitních prostor 
třídy A. K  dispozici budou samostatné kan-
celářské jednotky od 23 m2, celá kancelářská 

patra se standardní velikostí 353 m2 i open-
-space prostory o  výměře 136 m2. Admini-
strativní centrum bude vybaveno centrální 
recepcí a  ostrahu objektu bude zajišťovat 
nepřetržitá bezpečnostní služba. Na každém 
patře bude umístěna kuchyňka a sociální zá-
zemí se sprchou.
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Prodej ideální 1/2 bytového domu na ulici Polní v Brně. Pětipodlažní budovu tvoří 20 bytových jednotek a 3 neby-
tové prostory s celkovou užitnou plochou 1 280 m2. Nemovitost byla postavena v letech 1935 - 1937,  je průběžně 
udržována a postupně rekonstruována. Náleží k ní pozemek o výměře 553 m2.

V činžovním domě na ulici Lidická, v těsné 
blízkosti parku Lužánky, nabízíme k prodeji 
nebytovou jednotku s  výměrou 144,4 m2. 
Prostor je v současné době pronajatý a je vy-
užíván pro provoz bistra se zdravou výživou 
Fresh Freaks. 

Prodej polyfunkčního objektu v širším cen-
tru Hodonína, u hlavní silnice na Slovensko. 
V osmipodlažní budově byla provedena čás-
tečná rekonstrukce a byly zahájeny stavební 
práce. Dle platného stavebního povolení je 
zde možné vybudovat 47 ubytovacích jed-
notek se zázemím.

V bezprostřední blízkosti Brněnské přehrady 
nabízíme k prodeji restauraci a hotel U Šuláka. 
Ubytovací kapacita hotelu, který prošel před 
7 lety rozsáhlou rekonstrukcí, je 20 lůžek. V re-
stauraci je k dispozici 65 míst, v  letních mě-
sících lze využít velkou zahrádku s kapacitou 
pro 80 hostů. 

V novostavbě cihlového domu na ul. Tábor-
ská nabízíme k prodeji obchodní jednotku 
s výměrou 128 m2. K prostoru je možné do-
koupit garážové stání a je vhodný pro vlast-
ní podnikatelské aktivity nebo pro budoucí 
pronájem. 

Prodej 2/3 podílu činžovního domu na 
ulici Příční v centru Brna. Pětipodlažní ob-
jekt s celkovou užitnou plochou 1 345 m2 
byl postaven v roce 1905. Tvoří ho 12 bytů 
a 3 nebytové prostory, ve sníženém příze-
mí jsou umístěné sklepní kóje a dvě gará-
že. Parkování pro dalších 5 aut je možné 
ve vnitrobloku.

Prodej třípodlažní administrativní budovy 
po kompletní generální rekonstrukci. V su-
terénu objektu je umístěna jídelna vč. zá-
zemí, v patře se pak náchází kanceláře 
a učebny s výměrou 1 450 m2. Parkování 
na vlastním pozemku pro 4 auta a na ve-
řejném parkovišti před objektem.

INVESTIČNÍ NEMOVITOSTI PRODÁVÁM VÍCE NEŽ 10 LET

Jakmile se s Vámi dohodnu na prodeji nemovitosti, beru to jako 
osobní závazek k uskutečnění obchodu.
Jan Ryšavý,  
specialista na investiční nemovitosti,  
tel: +420 602 156 824, e-mail: jan.rysavy@realspektrum.cz

INZERCE

investiční 

příležitost

výhodná 
cena

V každé nemovitosti se snažím najít její potenciál a možnost, jak zefektivnit její výnosnost s cílem 
následného výhodnějšího prodeje. Díky dlouhodobé spolupráci s významnými investory mohu 
Vaši nemovitost nabídnout vhodné cílové skupině. Přijďte se poradit, jak výhodně prodat.

bezplatné konzultace 
a poradenství

pravidelný reporting 
o nabízení nemovitosti

podpora prodeje od celého 
týmu RS
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Chceme, aby byla zachovaná vysoká kvalita našich služeb. 
Proto sázíme na oborovou specializaci našich makléřů a vlastní 
oddělení pro podporu prodeje.
 

JSME TÝM

Mgr. Tomáš Kokna
obchodní ředitel oddělení komerčních nemovitostí

tel.: +420 724 255 155
tomas.kokna@realspektrum.cz

Ing. Juraj Tréger, CSc.
specialista na dražby a výběrová řízení

tel.: +420 602 563 615
juraj.treger@realspektrum.cz

Veronika Brázdová
marketingový specialista

Ing. Michaela Vomelová, MBA
ekonomické oddělení

Mgr. Markéta Šenková
právnička

Petra Hamouzová
administrativa

Ing. Radek Březina
specialista na prodej a pronájem skladů, výrobních 

prostor, komerčních areálů a pozemků
tel.: +420 602 411 584

radek.brezina@realspektrum.cz

Ing. Pavel Daněk
specialista na komerční nemovitosti

tel.: +420 602 500 451
pavel.danek@realspektrum.cz

Šárka Koknová
marketing a grafické práce

Ing. Lucie Dyčková
ekonomické oddělení

Ing. Vladimír Hnát
specialista na prodej a pronájem skladů, výrobních 

prostor, komerčních areálů a pozemků
tel.: +420 602 501 012

vladimir.hnat@realspektrum.cz

Jan Ryšavý
specialista na nájemní domy a investiční objekty

tel.: +420 602 156 824
jan.rysavy@realspektrum.cz

Lukáš Wagner
specialista na kancelářské a obchodní prostory

tel.: +420 724 405 366
lukas.wagner@realspektrum.cz

Obchodní tým 
Realitní společnost REAL SPEKTRUM, a.s. funguje na principu specializovaných oddělení na pro-
dej a pronájem jednotlivých typů komerčních nemovitostí. Každý makléř se soustředí pouze na 
jeden segment realitního trhu a může tak klientovi nabídnout vyšší odbornost a profesionalitu. 
Díky zkušenostem víme, že tento způsob a přístup k obchodování s nemovitostmi je maximál-
ně efektivní a našim klientům zajišťuje nejvyšší komfort a bezpečný průběh celé transakce.

Právní oddělení
Kvalitní realitní sevis se neo-
bejde bez právní podpory. 
Naše právní oddělení doká-
že vše srozumitelně vysvětlit 
a ve spolupráci s  advokátní 
kanceláří  Muzikář&Partners 
vypracuje smluvní dokumen-
taci na míru.

Oddělení 
administrativy 
Odborná asistentka je velkou 
podporou nejen pro obchod-
ní tým makléřů. Organizuje 
chod komunikačního centra 
a  koordinuje služby dodava-
telských agentur.

Oddělení 
marketingu 
Pracovníci oddělení marketingu 
dohlíží nad marketingovými ak-
tivitami firmy, grafickou přípra-
vou materiálů a v neposlední 
řadě pečují o inzerci Vaší nemo-
vitosti v tištěné i elektronické 
formě ve vybraných médiích.

Finanční oddělení  
Ekonomické specialistky do-
hlíží nad vedením finančních 
a účetních výkazů, zajišťu-
jí ekonomický a technický 
chod firmy, vč. personálních 
záležitostí.
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Tišnov
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790 Kč/m2

info v RK

info v RK

info v RK

info v RK

N/RSB/17147/18

N/RSB/17207/18

N/RSB/16821/18

N/RSB/16096/16

N/RSB/17320/18

N/RSB/15061/15

N/RSB/16587/17

N/RSB/17185/18

N/RSB/16665/17

N/RSB/17394/18

Formou výběrového řízení nabízíme k prodeji dvou-
lodní halu s  celkovou výměrou 3 200 m2. Objekt je 
vhodný pro skladování nebo výrobu a je z větší části 
pronajatý dvěma nájemcům. K dispozici je dostatečná 
venkovní manipulační plocha.

V bezprostřední blízkosti sjezdu z dálnice D1 v Ostro-
vačicích nabízíme ke koupi stavební pozemky urče-
né pro průmyslovou výrobu a skladování. K dispozici 
je celkem 80 000 m2 rovinatých ploch s dělením od 
10 000 m2.

Prodej samostatné části bývalého zemědělského areá-
lu s pozemky o výměře 31 350 m2. V územním plánu je 
areál veden jako plocha zemědělské a lesnické výroby 
a byl podán návrh na rozšíření využití na skladování.

Prodej stavebního pozemku s  celkovou výměrou 
9  549 m2. Dle územního plánu je pozemek určený 
pro výstavbu komerčních zařízení. Součásti prodeje 
je i platné územní rozhodnutí a stavební povolení na 
umístění stavby sídla společnosti. 

V  průmyslové zóně města Židlochovice nabízíme 
k  prodeji dvoupodlažní objekt s  užitnou plochou 
327 m2 vhodný pro umístění sídla společnosti. V pří-
zemí budovy se nachází výrobní a skladové prostory, 
v patře jsou kanceláře.

U dálnice D1 ve směru Brno - Vyškov, u sjezdu na obec 
Holubice nabízíme k prodeji pozemek s celkovou výmě-
rou cca 27 000 m2. Dle platného územního plánu je urče-
ný pro výstavbu skladových a výrobních objektů.

Na hranici města Tišnov, 50 m od komunikace ve směru 
na Brno nabízíme k prodeji areál se skladovými, výrob-
ními a kancelářskými plochami. Budova s celkovou užit-
nou plochou 954 m2 je ve výborném technickém stavu.

Na křížení D35 a  komunikace ve směru Přerov - Olo-
mouc nabízíme k prodeji stavební pozemky s výměrou 
16 300 m2 s možností rozšíření až na 49 000 m2. Vydáno 
platné územní rozhodnutí na výrobně skladovou a skla-
dovou halu. 

Prodej menšího areálu v komerční a dobře dostupné 
zóně města Tišnov. Areál tvoří hlavní dvoupodlažní 
kancelářská budova a drobné sklady s garážemi s cel-
kovou užitnou plochou 828 m2. Hlavní objekt je ve 
výborném technickém stavu.

Na Brněnské přehradě nabízíme k prodeji stavební 
pozemek s celkovou plochou 1 324 m2. Nachází se 
přímo naproti pláži při ulici Rakovecká a dle územního 
plánu se jedná o plochy SO (smíšená plocha obchodu 
a služeb).

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ PRODEJ

Havlíčkův Brod

Troubsko

Znojmo - Oblekovice Nížkovice

N/RSB/17322/18

N/RSB/17396/18

N/RSB/17424/18 N/RSB/17397/18

info v RK

info v RK

info v RK 35 000 000 Kč

V  Havlíčkově Brodě nabízíme ke 
koupi výrobně/skladový areál 
s rozsáhlými zpevněnými manipu-
lačními plochami. Areál s celkovou 
výměrou 16 198 m2 se nachází v lo-
kalitě, která je velmi dobře dostup-
ná z dálnice D1 a tvoří ho čtyřlodní 
hala s jeřáby a třípodlažní administ-
rativní budova.

V  podnikatelské zóně Troubska, 
v  bezprostřední blízkosti hranice 
Brna a dálnice D1, nabízíme k pro-
deji nadstandardní sídlo společ-
nosti s užitnou plochou 1 014 m2. 
Dvoupodlažní objekt byl zkolaudo-
vaný v roce 2015, je vytápěný a tvoří 
ho kanceláře, sklady a výrobní pro-
story s výškou stropu 8,3 m.

U hlavního tahu směr Rakousko, v průmys-
lové části města Znojma, nabízíme k prodeji 
skladový/výrobní areál s celkovou výměrou 
16 234 m2. V areálu se nachází dvoupodlaž-
ní administrativní objekt s výměrou 320 m2, 
ze kterého je přístupná hlavní výrobní hala 
s výměrou 1 680 m2. K hale náleží nezatep-
lená přístavba se skladovou částí o výměře 
971 m2. Dále jsou v areálu k dispozici dva 
plechové sklady 370 m2 a 1 000 m2 a starší 
výrobní objekty 413 m2 a 600 m2. 

V Nížkovicích u Slavkova, jen 23 km od Brna, 
nabízíme k prodeji komerční objekt s cel-
kovou užitnou plochou 2 291 m2. Součástí 
objektu je hala (6x vstupní vrata) s užitnou 
plochou 1 735 m2 a kancelářské prostory se 
sociálním zázemím o výměře 556 m2. Dvou-
podlažní objekt je objízdný a je přístupný 
pro kamionovou dopravu. Dobrá dostup-
nost na dálnici D1.

POZEMKY PRO PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY
Před půldruhým rokem jsem se zamýšlel na stránkách tohoto ča-
sopisu nad situací na brněnském realitním trhu a to především 
nad možnostmi nabídky komerčních pozemků. Už tehdy pano-
vala shoda mezi investory, developery a realitními agenty, tedy že 
nabídka se stále snižuje oproti enormní poptávce a paradoxně se 
v době ekonomického vzestupu realitní trh „zadírá“ a to jak v sa-
motném Brně, tak i v jeho širším okolí. Tolik tehdejší stav. Dnes už 
možná neřešíme, zda jsou, či nejsou pozemky předražené, není-li 
jejich prodejní cena dávno za hranicí obvyklé návratnosti, ale zda 
vůbec je možné investorům v této oblasti alespoň něco nabíd-

nout. Běžná nabídka, dostupná v realitní inzerci je v podstatě nepoužitelná – technické a právní 
vady, nejistota vzhledem k provizoriu současného územního plánu apod., investory odrazuje. 

Za této, skoro bezvýchodné situace, máme však pro investiční veřejnost dobrou zprávu. Podařilo se 
nám zajistit zajímavou menší průmyslovou zónu s  pozemky o výměře cca 1,1ha, v lukrativní části 
města Brna, v blízkosti výpadovky na Vídeň. Je to ojedinělá příležitost zejména pro výrobní firmy 
i skladující subjekty, které jsou vázány na Brno. Bližší informace rádi podáme osobně.

Ing. Vladimír Hnát
specialista na prodej a pronájem skladů, výrobních prostor, komerčních areálů a pozemků
tel.: +420 602 501 012, 
e-mail: vladimir.hnat@realspektrum.cz

Doporučujeme

prohlídku



Široká nabídka dalších nemovitostíVolejte zdarma  800 800 099

Líbí se Vám industriální objekty ze začátku 20.  století a  hledáte pro své podnikání prostory ve velmi dobrém 
standardu? V objektu bývalé továrny cukrovaru v Hrušovanech u Brna budou Vaši zaměstnanci spokojeni.

V uzavřeném areálu v obci Hrušo-
vany u Brna nabízíme k pronájmu 
skladové a výrobní prostory s vý-
měrou od 1 000 m2 do 10 000 m2. 
Objekt, ve kterém jsou prostory 
umístěné, je obsluhovaný náklad-
ními výtahy a  nachází se přímo 
vedle vlakového a  autobusové-
ho nádraží. Sklady jsou díky své 
výborné poloze velmi dobře do-
stupné z dálnice D2 a R52 a mají 
k  dispozici dostatečný manipu-
lační prostor pro příjezd kamio-

nů. Haly s  výškou stropu 4,7 m 
jsou vytápěné plynovými robury 
a  jsou vybaveny vlastním sociál-
ním zázemím. Jednotlivé skladové 
a výrobní prostory je možné dělit 
již od 1 000 m2 a flexibilně rozšiřo-
vat až na 10 000 m2.

Pro více informací kontaktuje 
naše specialisty. Rádi pro Vás 
zajistí prohlídku a připraví 
Vám nabídku na míru.
www.cukrovarhrusovany.cz

B U S I N E S S  &  I N V E S T I C E

INZERCE

 K E  K O U P I  A  P R O N Á J M U

PRONÁJEM PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Brno - Slatina Nížkovice

Brno - Komárov

Brno - město Vojkovice

Brno - Slatina

Brno - Horní Heršpice

Pohořelice

Brno - jih

Ostrovačice

Brno - Horní Heršpice

Brno - město

Rousínov

Břeclav

Břeclav - Hrušky

170 000 Kč/měsíc 1 100 Kč/m2/rok

info v RK

69 500 Kč/měsíc 80 000 Kč/měsíc

info v RK

info v RK

info v RK

1 200 Kč/m2/rok

55 000 Kč/měsíc

1 000 Kč/m2/rok

info v RK

85 Kč/m2/měsíc

900 Kč/m2/rok

info v RK

N/RSB/17109/18 N/RSB/17398/18

N/RSB/17429/18

N/RSB/17427/18 N/RSB/17327/18

N/RSB/14294/14

N/RSB/17383/18

N/RSB/14284/14

N/RSB/17310/18

N/RSB/17186/18

N/RSB/17272/18

N/RSB/7010/10

N/RSB/16120/17

N/RSB/17314/18

N/RSB/17363/18

V  expandující průmyslové lokalitě nabízíme k  pro-
nájmu nově vznikající komerční objekt, který bude 
kombinací obchodních ploch, kanceláří a prostorů pro 
výrobu a skladování. Jeho kolaudace je plánovaná na 
3Q/2019. 

Pronájem dvoupodlažního objektu s užitnou plochou 
2 290 m2 v obci Nížkovice u Slavkova, jen 23 km od 
Brna. Objekt je vhodný pro umístění sídla společnosti 
a tvoří ho administrativní část a haly pro výrobu a skla-
dování.

Pronájem flexiboxů, které jsou tvořeny obchodním 
prostorem a  velkou halou s  kancelářským zázemím. 
K dispozici jsou 3-4 parkovací místa. Flexibox s výměrou 
330 m2 lze rozšířit o další vestavná patra až na 700 m2.

V blízkosti městského okruhu, v lokalitě Brno-Židenice, 
nabízíme k pronájmu kompletně zrekonstruovanou 
výrobně/skladovou halu. K hale s celkovou užitnou 
plochou 470 m² náleží velká venkovní odstavná plo-
cha 300 m² a kanceláře. 

Pronájem rekonstruovaného objektu s  celkovou vý-
měrou 1 119 m2. Prostory jsou vhodné pro výrobu 
a skladování a náleží k nim kancelářské zázemí. Sou-
částí je velký uzavíratelný dvůr k manipulaci a venkov-
nímu skladování.

V  moderním průmyslovém parku v  blízkosti centra 
Brna a  dálnice D1 nabízíme k  pronájmu variabilní 
skladové a  výrobní prostory třídy A  s  kancelářským 
zázemím. K dispozici je celkem 50 000 m2 s možností 
pronájmu od 2 000 m2.

Jen 2 km od nájezdu na dálnici D1 a  D2 nabízíme 
k  pronájmu dvoulodní halu s  užitnou plochou cca 
2 000 m2. Hala je vybavena jeřáby s nosností 8 a 12 tun 
a navazují na ni kanceláře s kompletním zázemím pro 
zaměstnance.

U silnice E462 ve směru na Vídeň, jen 25 km jižně od 
Brna, nabízíme k pronájmu skladové a výrobní prosto-
ry třídy A. Haly jsou vhodné pro distribuční centrum, 
sklad apod. Celkem je k dispozici 15 000 m2 s možností 
dělení od 2 000 m2.

V uzavřeném areálu v Modřicích nabízíme k pronájmu 
prostory vhodné pro výrobu a  skladování s  celkovou 
užitnou plochou 538 m2. Vytápěné prostory jsou dostup-
né pro kamiony a náleží k nim dostatek volných zpevně-
ných ploch pro obsluhu.

Pronájem skladové/výrobní haly v bezprostřední blízkos-
ti dálnice D1, u sjezdu na Ostrovačice u Brna. Hala s cel-
kovou plochou 510 m2 je přístupná pro kamionovou do-
pravu a disponuje dostatečnou manipulační plochou.

V areálu v jižní části Brna, který sloužil pro strojírenskou vý-
robu, nabízíme k pronájmu část haly (cca 880 m2) pro vý-
robní nebo skladové účely. Hala je vybavena mostovým 
jeřábem s nosností 5 tun a zázemím pro zaměstnance.

Pronájem komerčních prostor v nově budovaných ob-
jektech na klíč, které se nacházejí v expandující průmys-
lové lokalitě Brna. Vhodné pro skladování, lehkou výrobu 
nebo zřízení distribučního centra. Výměry od 450 m2 
s možností slučování.

V průmyslové zóně u dálnice D1, jen 15 km od Brna, 
nabízíme k pronájmu víceúčelový prostor s výměrou 
od 1 000 m2. Areál je dostupný pro kamionovou do-
pravu a náleží k němu dostatečná zpevněná manipu-
lační plocha před rampou.

V průmyslové zóně města Břeclav nabízíme k proná-
jmu výtapěnou, skladově/výrobní halu s celkovou vý-
měrou 4 315 m2. Hala je vybavená mostovým jeřábem 
s  nosností 8 tun a  náleží k  ní dostatek manipulační 
plochy.

V lokalitě Hrušky u Břeclavi nabízíme k pronájmu nově 
budovanou halu ve vysokém standardu, která je vhod-
ná pro výrobu a skladování. K dispozici jsou jednotky 
s výměrou od 5 000 m2 s vlastním sociálním zázemím 
a kancelářemi.

PODNIKEJTE V PROSTŘEDÍ INDUSTRIÁLNÍHO STYLU. BÝVALÝ CUKROVAR 
V HRUŠOVANECH U BRNA TAKOVÉ PROSTORY NABÍZÍ

jen 10 minut jižně od Brna  u vlakového nádraží  výměry již od 1 000 m2  nákladní výtahy 

 výborná dostupnost 
z dálnice D2 a R52

uzavřený areál  velmi dobrý standard  cena pronájmu  
490 Kč/m2/rok

Nejlevnější výrobní a skladové prostory



BYTOVÝ DŮM LIDO
Moderní městský dům 
z přírodních materiálů

Na bývalé Marxove ulici v  Brně, dnes Spolkové, vyroste nový bytový 
dům LIDO z architektonické kanceláře Atelieru RAW s.r.o. Tento moderní 
městský dům nabídne celkem 56 krásných bytů, které budou splňovat 
vysoké nároky na klidné bydlení a současně respektovat brněnské tradi-
ce. Budova zapadne do zástavby z přelomu 19. a 20. století a je koncipo-
vaná tak, aby v ní našla svůj nový domov rodina, pár i jednotlivci. 

www.bdlido.cz

MLADÉ VINOHRADY
Rodinné domy v klidné lokalitě Pálavy 
v obci Zaječí

Na krásném místě v obci Zaječí, která se nachází mezi městy Hustope-
če a Břeclav, vzniká výstavbou rodinných domů nová ulice Mladé Vino-
hrady. V mírném svahu mezi nádhernými vinohrady budou postavené 
domy s jedinečným výhledem na Pálavu a Mušovská jezera. Domy jsou 
díky své poloze vhodné nejen pro trvalé bydlení nebo víkendovou re-
kreaci, ale také jako výhodná investice s cílem následného pronájmu.

Stavba zahájena   |   www.mladevinohrady.cz
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V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat na výše uvedených kontaktech. Pokud si již nepřejete dostávat na svoji poštovní adresu Business noviny, napište nám na marketing@realspetkrum.cz

www.realspektrum.cz
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BRNO
Lidická 77, 602 00 Brno
volejte zdarma  
800 800 099

PRAHA
U Prašné brány 3,  
110 00 Praha
tel. 221 146 366
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Rybná

Vybíráme z nabídky našeho specializovaného oddělení na prodej nemovitostí k bydlení a rekreaci

SPOLUPRACUJÍ S NÁMI

 jen 10 minut z centra města 
Brna

 56 krásných bytů s balkony 
o velikosti 1+kk až 3+kk

  garážová stání, parkování 
ve dvoře

 skvělá příležitost k pořízení 
investiční nemovitosti

 výstavba 30 dvojdomků 
a 1 samostatně stojícího RD

 v nabídce jsou tři typy 
rodinných domů 

  pozemky od 380 m2 
do 748 m2

 výborná dostupnost 
z dálnice D2

SPUSTILI JSME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY!
Stránky jsou nyní přehledněji členěné a nově rozdělené na sekci pro 
komerční nemovitosti a objekty k bydlení a rekreaci.

Věříme, že se Vám náš nový web bude líbit a usnadní Vám práci při 
hledání nemovitostí a při výběru našich služeb. 

www.realspektrum.cz


