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S L AV Í M E 25 L E T O D Z A LO Ž E N Í

V LETOŠNÍM ROCE NÁJEMNÍKY LÁKÁ
PODNIKATELSKÝ PARK PONÁVKA
Nárůst poptávky po nájemních prostorech jsme zaregistrovali již v minulém roce, kdy přišlo
velmi dlouho očekávané výrazné oživení na trhu s kancelářskými prostory. Mezi nájemníky
nových center patří v poslední době především společnosti z IT, medicíny, finančních služeb
apod. Majitelé těchto firem hledají kvalitní prostory, které budou přesně vyhovovat jejich
potřebám a zároveň poskytnou příjemné prostředí jejich zaměstnancům. Toto přesně splňuje
Bussinnes park Ponávka známý pod historickým názvem areál Škrobárny. Nové místo pro
své podnikání zde našla např. energetická společnost ABB, Aeskulab poskytující medicínskou
diagnostiku či expandující česká herní společnost Madfinger games.
Co Ponávka plánuje?
Na konci roku 2015 byla zahájena výstavba administrativního komplexu CTOffice II (8 500 m2) s certifikací BREEAM a s cílem dosáhnout úrovně
Excellent. Mezi prvními se do něj nastěhuje technologická společnost IBM a další firmy. Dosavadní velké parkovací kapacity budou rozšířeny
o parkovací dům, jehož dokončení je plánované na rok 2017. Ve stejném roce také developer plánuje otevření soukromého studentského domu,
který bude mít kapacitu až 200 lůžek.
Multifunkční Business park
Ponávka
. Celková výměra areálu: 130 000 m2
. L okalita: u centra města, zastávka
MHD, výborná dostupnost dálnice
D1 a D2
.P
 lochy k pronájmu: kancelářské,
obchodní a skladové prostory,
drobná výroba
Pro nájemníky a návštěvníky:
vysokokapacitní parkování
(venkovní i podzemní), úsporné
objekty v moderním stylu, centrální
recepce, venkovní relaxační zóna,
restaurace, kavárny, pekárny a další
plánované služby.
Pokud hledáte pro svoji společnost prostory přesně podle svých představ v místě,
kde budou Vaši zaměstnanci spokojeni, kontaktujte nás, zajistíme nezávaznou prohlídku
s nabídkou, která Vás mile překvapí.
Volejte zdarma 800 800 099

Kontaktní osoba:
Zdeněk Pavlíček, mobil: +420 724 405 366
email: zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

Široká nabídka dalších nemovitostí

NOVÉ KANCELÁŘE S PARKOVÁNÍM V CENTRU BRNA

ROZMARYN OFFICE & PARKING

V těsné blízkosti historického středu města Brna se nachází budova, která v současnosti
prochází velkou proměnou. Z parkovacího domu Rozmarýn se nově stává business centrum
ROZMARYN office & parking, které náročným klientům nabídne velmi inspirativní pracovní
prostředí v moderních kancelářích, které vznikají v posledních čtyřech podlažích budovy.
Kancelářské prostory jsou navrženy jako openspace a jejich celková výměra
je 3 686 m2. V nabídce jsou tři podlaží s výměrou 1 033 m2 a další, nacházející
se na střeše budovy, které je lemováno pochozí terasou. Prostory jsou flexibilní,
bez vnitřního členění a bude možné je individuálně upravit dle potřeb nájemce.
Všechna podlaží jsou ozvláštněna zajímavým dekorativním i funkčním prvkem
v podobě vnitřního proskleného atria, které zajistí přístup přirozeného osvětlení
i čerstvého vzduchu do středu budovy. Nájemníkům bude samozřejmě k dispozici
služba centrální recepce, umístěné na úrovni prvního kancelářského podlaží.
Objekt bude napojen na dvě nezávislé optické sítě. Silnoproudý okruh je zálohován.
Systém topení i chlazení bude v objektu zajištěn nejmodernější technologií, která
umožňuje předávání přebytečné energie mezi vnitřními jednotkami, což sníží
spotřebu energie i nákladů.
Spodní část budovy bude i nadále sloužit původnímu účelu k parkování. Autem se
dá do budovy přijet z ulice Kounicovy, přičemž nájemce i jeho návštěvy mohou po
zaparkování vyjet výtahem rovnou k pronajatým prostorům. Pro pěší a uživatele
MHD bude k dispozici vstup z Moravského náměstí.
Naproti budovy se nachází park se vzrostlými stromy vyzývající k relaxaci.
Doplňkem služeb pro klienty bude rozšíření nabídky stávajících komerčních prostor
o občerstvení v přízemí budovy. Otevření tohoto moderního fresh občerstvení je
naplánováno ke dni kolaudace celé stavby v říjnu tohoto roku.

ROZMARYN office & parking

Recepce

Vestibul

Prostory již naleznete v naší nabídce. Pro bližší informace kontaktujte makléře Zdeňka Pavlíčka, tel: +420 724 405 366.
INZERCE – KANCELÁŘE
PRONÁJEM

Brno-Líšeň

PRONÁJEM

N/RSB/15622/16

Brno – ul.Vídeňská

PRONÁJEM

N/RSB/15348/15

Moravany

PRONÁJEM

N/RSB/12027/13

Brno-střed

PRONÁJEM

N/RSB/15491/16

Brno-střed

N/RSB/15464/16

63 000 Kč /  m2 / měsíc

1 700 Kč / m2 / rok

2 200 Kč / m2 / rok

cena: info v RK

cena: info v RK

Pronájem samostatného celku kanceláří v administrativním objektu na okraji Brna, v dosahu dálnice
D1. Budova je tvořena kancelářskými jednotkami
a dvojgaráží. Další parkovací plochy jsou k dispozici
před objektem.

Pronájem kancelářských prostor v kompletně zrekonstruované administrativní budově na ul. Vídeňská.
Kanceláře se nacházejí v 5.NP, jejich celková výměra je
280 m2 a dispozičně je lze přizpůsobit dle požadavku
klienta.

Pronájem kanceláří v novostavbě administrativní
budovy s parkováním. Třípodlažní objekt se nachází
v průmyslové zóně poblíž ulice Vídeňská a jeho užitná
plocha je 690 m2. Kanceláře jsou řešeny jako „open-space“ s možností dokončení na míru.

Pronájem kancelářských prostor v nové administrativní
budově v centru Brna. Možnost pronájmu kanceláří
od 150 m2 nebo celého patra 508 m2. Prostory budou
upraveny na míru podle požadavku klienta. Parkování
je zajištěno v podzemních garážích.

Pronájem kancelářských prostor na náměstí Svobody v centru Brna. Jedná se o samostatný celek, který
tvoří jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Celé
prostory prošly v roce 2008 kompletní rekonstrukcí
a jejich celková výměra je 262 m2.

Stovky dalších nemovitostí na webu

www.realspektrum.cz

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

PODNIKATELSKÝ PARK VIENNA POINT
Technologickému parku dominuje výšková budova VIENNA POINT 2, která v průkazu
energetické náročnosti budovy dosáhla stupně „A“, což jí řadí k nejúspornějším objektům
tohoto typu v České republice. Soubor administrativních a technologických budov je
umístěn do atraktivní lokality na ulici Vídeňská v blízkosti sjezdů na dálnice ve směru
na Prahu, Bratislavu, Olomouc a Vídeň. V docházkové vzdálenosti je obchodní centrum
Futurum a zastávky MHD. K pronájmu se nabízí moderní kanceláře a laboratoře, které
jsou členitelné na jednotky od 100 m² do 1000 m² na každém podlaží. V parku je
zajištěno zázemí ve formě restaurace, kantýny, kavárny, odpočinkových zón a sdílených
konferenčních místností. K dispozici je více než 500 krytých a venkovních parkovacích
míst. VIENNA POINT je vhodným řešením pro společnosti, které chtějí být v intenzivním
kontaktu se svými klienty a obchodními partnery.
Nabídku volných prostor naleznete na www.realspektrum.cz.

REAL SPEKTRUM, a.s.
SPOLUPRACUJE
S FAKULTOU
ARCHITEKTURY VUT
V BRNĚ
Společnost REAL SPEKTRUM, a.s.
není jen ryze zprostředkovatelskou firmou v oblasti nemovitostí.
V rámci dlouhodobé spolupráce s různými institucemi
se podílí na celkovém obrazu města Brna. Jedním z takových projektů, který probíhá v rámci výzkumného
úkolu Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj (GAČR 15-05237S), je projekt, podporovaný Grantovou
agenturou České republiky, jehož řešitelem je doc. Ing.
arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. Cílem projektu je identifikovat parametry volných městských prostorů, které
mají vliv na kvalitu života obyvatel a udržitelný rozvoj
měst. Vzhledem k tomu, že jsou v rámci výzkumu zkoumány a popisovány vlastnosti volného, nezastavěného prostoru v obytných souborech, společnost REAL
SPEKTRUM, a.s. pro účely výzkumu zpracovává tzv. ekonomické pasporty vybraných lokalit v Brně. Tyto pasporty mapují prodejní ceny nemovitostí a výše jejich
nájmů, jejichž rozdíly mohou odrážet různou kvalitu
celého obytného prostředí.
Velmi si této spolupráce vážíme,
tým společnosti REAL SPEKTRUM

Vienna Point, Brno
INZERCE – KANCELÁŘE

PRVNÍ NÁJEMNÍCI
V AREÁLU SLATINA

PRONÁJEM
Brno-Královo pole
N/RSB/15591/16
cena: info v RK

Do technologického centra Areál Slatina se začínají stěhovat první nájemníci, kteří v nízkoenergetických budovách
našli prostory pro své nové sídlo společnosti. Do technologického centra expanduje např. společnost AZ KLIMA a.s.
a v květnu zde byl otevřený nový showroom společnosti
My interior service s.r.o.

Pronájem obchodních prostor vhodných ke zřízení showroomu s nábytkem,
sportovními potřebami nebo oblečením.
Klimatizované prostory s velkou prosklenou výlohou se nachází v přízemí a jejich
celková výměra je 482 m2 s možností
rozšíření na 900 m2. Součástí pronájmu je
10 parkovacích míst a vlastní sociální zázemí s kuchyňkou.

PRONÁJEM

Brno – ul. Vídeňská

PRONÁJEM

N/RSB/15672/16

Brno-střed

PRONÁJEM

N/RSB/15604/16

Brno-Bohunice

PRONÁJEM

N/RSB/12471/13

Brno-střed

OD 8,2 E
UR

nájem m 2
/ měsíc
Rent Sq
m / mou
nth

PRONÁJEM

N/RSB/11204/13

Brno-střed

N/RSB/15531/16

35 000 Kč / měs.

cena: info v RK

cena: info v RK

10 € / m2 / měs.

33,14 € / m2 / rok

Pronájem showroomu se zázemím o celkové výměře
189 m2. Součástí pronájmu je dostatek parkovacích
míst přímo před prodejnou a venkovní zastřešený
sklad o výměře 24 m2. Prostory jsou připravené ihned
k užívání.

Pronájem obchodní jednotky v těsné blízkosti Zelného trhu na velmi prestižní adrese. Obchodní prostor
s celkovou výměrou 75,7 m2 je klimatizovaný a jeho
předností je velká prosklená výloha přímo do ulice.

Pronájem dvoupodlažní jednotky v obchodním centru Campus Square v Bohunicích. Prostor se nachází
v čelní řadě u venkovního parkoviště a jeho celková
výměra je 971 m2. Vhodné pro zřízení obchodu nebo
kontaktního místa s klienty.

Pronájem samostatné kancelářské jednotky v obchodně/administrativním objektu v samotném centru
města na ul. Mečová. Kanceláře s celkovou výměrou
227 m2 jsou upraveny ve vysokém standardu s možností dispozičních úprav.

Pronájem obchodních prostor v přízemí centra Velký
Špalíček. Obchod má prosklené výlohy přímo do galerie a jeho výměra je 54 m2. Vhodné pro prodejnu,
kontaktní místo s klienty nebo pobočku společnosti.

Volejte zdarma 800 800 099

Široká nabídka dalších nemovitostí

PRODEJTE SVŮJ NÁJEMNÍ DŮM
ZA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU CENU
Na brněnském realitním trhu není dostatek investičních nemovitostí na prodej a zájem
o jejich koupi stále narůstá. V posledním období se výrazně zvýšila poptávka po nájemních
domech, a to především v okolí širšího centra města. V současné době je v Brně na prodej
okolo 25 činžovních domů v různém technickém stavu. Poptávka tedy značně převyšuje
nabídku a dělá tak z těchto nemovitostí nedostatkové zboží. I toto je jeden z důvodů, proč se
ceny nájemních domů drží tak vysoko. Dalo by se říct, že teď je nejlepší čas na jejich prodej.
Majitelé mohou nyní utržit i o desítky procent více, než tomu bylo před rokem.
Většina činžovních domů se dnes prodá rychle. Předpokladem pro
takový prodej je správně nastavená cena. Je důležité cenu nemovitosti
nepodhodnotit, ale ani nepřecenit. Podezřele nízká cena může
v zájemcích vzbudit nedůvěru a oni mohou hledat skryté závady.
V opačném případě o ni nebude zájem a majiteli nezbyde, než cenu
postupně snižovat. Proto se ve většině případů vyplatí obrátit na
realitní společnost, která tržní ceny stanovuje mnohem přesněji a díky
tomu přinese majitelům více peněz a ušetří jejich čas.
Naše realitní společnost úspěšně působí v oblasti komerčních nemovitostí od roku 1991. Spolupracují s námi nejvýznamnější tuzemští
i zahraniční developeři, investoři a vlastníci komerčních nemovitostí.

Za 25 let jsme si vybudovali vlastní obsáhlou, cílenou a dlouhodobě
udržovanou databázi klientů, ve které aktuálně evidujeme přes 420
poptávek po činžovních domech. I díky tomu není žádnou výjimkou,
že při správně nastavené ceně umíme nemovitost prodat bez nutnosti spuštění inzerce a to na základě oslovení vlastních klientů z široké
databáze.
Využijte i Vy bezplatné a nezávazné konzultace, na kterých můžete
s odborníkem probrat veškeré náležitosti spjaté s prodejem nájemního
domu. Více informací Vám poskytne specialista na prodej investičních
nemovitostí Jan Ryšavý, tel.: 602 156 824.

Úspěšně jsme prodali stovky nájemních domů!

Prodej polyfunkčního objektu na ul. Táborská v Brně.
Užitná plocha objektu 1 550 m2, pozemek 1 600 m2.

Prodej nájemního domu na ul. Cihlářská v Brně.
16 bytových jednotek, užitná plocha domu 1 020 m2.

PRODALI JSME
2 KANCELÁŘSKÁ PATRA
V BUDOVĚ M-PALÁC
Společnost GE Money Leasing nás pověřila prodejem kancelářského celku v prestižní administrativní budově M-Palác.
Nový majitel obou kancelářských pater s celkovou výměrou
1 170 m2 nyní prostřednictvím naší společnosti hledá vhodného nájemce. Vážíme si této spolupráce a jsme rádi, že se
obchod zrealizoval.
Stovky dalších nemovitostí na webu

Prodej nájemního domu na ul. Skřivanova v Brně.
12 bytových jednotek, 1 nebytový prostor, užitná plocha 927 m2.

AKTUÁLNĚ HLEDÁME
. P/RSB/11016/16

opravený činžovní dům na investici v Brně, cena do 60 mil. Kč, platba z vlastních zdrojů

. P/RSB/10980/16

menší nájemní dům vhodný na investici, celé Brno, cena 10 mil. Kč

. P/RSB/10534/15

činžovní dům ve středu Brna a nejbližším okolí, i v horším stavu, do 20 mil. Kč

. P/RSB/10857/16

kancelářské prostory v dobrém stavu, ideálně s nájemníkem, cena 5–6 mil. Kč

. P/RSB/10846/16

admin. budovu poblíž centra, alespoň 250 m2, parkování, i v horším stavu

. P/RSB/10831/16

nebytový prostor v přízemí cca 100 m2, pro provoz aerobního sálu, pouze k.ú.Veveří

. P/RSB/10719/16

nájemní dům v dobrém stavu bez nutných oprav, vhodný na investici, 25 mil. Kč

. P/RSB/10679/16

pro developera menší činžovní dům vhodný pro následný rozprodej, cena 12 mil. Kč

. P/RSB/10620/15

nájemní dům jako investici, nejlépe Brno v dosahu MHD, cena max 35 mil. Kč

. P/RSB/10532/15

činžovní dům v Brně, po rekonstrukci, obsazeno nájemníky, cena 30 mil. Kč

www.realspektrum.cz

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

Jste majitelem
nájemního domu?

INZERCE
PRODEJ
Tatranská Polianka
N/RSB/15015/15

Víme,
jak ho výhodně
prodat.

Využijte
bezplatné
konzultace
a poradenství
s odborníkem.

cena: info v RK
Prodej hotelu Tivoli v Tatranské Poliance
v srdci Vysokých Tater. Jedná se o průběžně rekonstruovanou secesní budovu
a kulturní památku bývalého sanatoria
Dr. Ghura postavenou v letech 1902–1903.
Současná ubytovací kapacita je 46 lůžek
s možností dalšího rozšíření o 2 a 3 NP.

PRODEJ

Jan Ryšavý
tel.: 602 156 824

podhůří Vysočiny
N/RSB/14122/14
cena: info v RK

Chcete vědět více
o nájemních
domech
v Brně?

Prodej zavedeného hotelu v krásném prostředí nedaleko kraje Vysočina. Hotel prochází průběžnými rekonstrukcemi a nabízí
ubytování převážně ve 2 a 3 lůžkových pokojích s celkovou kapacitou 120 lůžek. Objekt je ideální k pořádání společenských
setkání, svatebních hostin nebo firemních
akcí a seminářů.

www.najemnidomybrno.cz

PRODEJ

PRODEJ

Jedovnice

Brno-Královo Pole

N/RSB/15568/16

N/RSB/14210/14

cena: info v RK

cena: info v RK

Prodej čtyřhvězdičkového hotelu TERASA
v Jedovnicích u rybníku Olšovec. Objekt s
celkovou kapacitou 40 lůžek prošel před
6 lety kompletní rekonstrukcí a jeho součástí je krytý bazén s protiproudem, sauna,
whirpool, solárium, posilovna a restaurace
s barem.

Prodej třípodlažní aministrativní budovy po kompletní generální rekonstrukci.
V suterénu objektu je umístěna restaurace vč. zázemí, v patře se pak náchází
kanceláře s výměrou 1 450 m2. Parkování
na vlastním pozemku pro 4 auta a na veřejném parkovišti před objektem.

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

Brno-Horní Heršpice
N/RSB/15056/15
8 790 000 Kč
Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji činžovní dům na ul. Kšírova
v Brně. Nemovitost s užitnou plochou
270 m2 je umístěna u rušného dopravního uzlu s dostupností na dálnici D1 a D2.
V domě se nachází 2 byty a 2 nebytové
prostory.

Volejte zdarma 800 800 099

Brno-Starý Lískovec

N/RSB/14875/15

Brno-Staré Brno

N/RSB/11303/13

Brno-střed

N/RSB/12763/14

6 990 000 Kč

7 490 000 Kč

28 000 000 Kč

Prodej polyfunkčního objektu ve velmi vyhledávané
lokalitě na ulici Svah. V současné době je nemovitost
pronajata a slouží jako jazyková škola s ubytováním
pro studenty. Celková užitná plocha je 200 m2.

Prodej menšího nájemního domu v bezprostřední
blízkosti centra města na ulici Anenská. Třípodlažní
budova je v současnosti pronajímána studentům po
jednotlivých pokojích.

Prodej ojedinělé nemovitosti k investici na pěší zóně
v centru Brně na ul. Novobranská. Nájemní dům má
13 bytových jednotek, 2 nebytové prostory a jeho celková užitná plocha je cca 560 m2. Bez nutnosti dalších
investic!

Široká nabídka dalších nemovitostí

STARŠÍ PRŮMYSLOVÉ AREÁLY
HLEDAJÍ NOVÉ MAJITELE
Nedostatek pozemků vhodných pro výstavbu nových skladových / výrobních, administrativních ale i bytových projektů vyvolal v posledním
období nárůst zájmu o staré areály. Ty jsou ve většině případech umístěny v průmyslových zónách měst, disponují dostatečně velkými
pozemky a jsou vhodné i pro přestavby.
Mají také velký investiční potenciál, protože mohou těžit ze své výhodné polohy a existující infrastruktury. REAL SPEKTRUM bylo pověřeno
prodejem podobných areálů v rámci celé České republiky. Z naší široké nabídky jsme pro Vás vybrali alespoň ty nejvýznamnější.
PRODEJ

PRODEJ

Havlíčkův Brod

Hořice, okr. Jičín

N/RSB/15619/16

N/RSB/15563/16

cena: info v RK

18 000 000 Kč

Prodej výrobního areálu/stavebního pozemku v Havlíčkově Brodě. Objekt se nachází v expandující části města a je velmi
dobře dostupný z dálnice D1 (sjezd Humpolec nebo Jihlava). Bližší informace Vám
rádi poskytneme v realitní kanceláři.

Prodej samostatného výrobního a skladového areálu s administrativní částí
a příslušenstvím. Areál se nachází v průmyslové zóně Hořic a je v dobrém technickém stavu. Celková zastavěná plocha je cca 12 000 m2, výměra pozemků
28 333 m2.
Výrobní areál společosti ZETOR TRACTORS, a.s.

Výrobní areál s výrobou Hořických trubiček

PRODEJ

PRODEJ

Náměšť nad Oslavou

Skuteč, okr. Chrudim

N/RSB/1746/09

N/RSB/14401/14

6 000 000 Kč

cena: info v RK

Prodej výrobního areálu s užitnou plochou 3 700 m2. Objekt se nachází v blízkosti zámku, sousedí se zámeckou zahradou a je v dobrém technickém stavu.
Je také vhodný k přestavbě na penzion,
ubytovnu, bytový dům nebo dům pro
seniory.

Prodej výrobního areálu, který tvoří
soubor staveb využívaných k výrobě,
skladování, kancelářskému a sociálnímu zázemí. Součástí uzavřeného areálu
o výměře 2,3 ha jsou i zpevněné a nezpevněné plochy, garáže, kompresovny
a vlastní trafostanice.
Areál textilní společnosti, součást zámeckého areálu

NÁŠ VÁŽENÝ
OBCHODNÍ PARTNER
ZETOR TRACTORS a.s.
SLAVÍ 70 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ.
GRATULUJEME K TOMUTO
VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ!
AKTUÁLNĚ HLEDÁME
. P/RSB/11047/16

ke koupi nemovitost vhodnou k tuningovým úpravám aut, výměra 500–1 500 m2, do 20 mil. Kč

. P/RSB/10958/16

ke koupi STP 2 500 m2 pro výstavbu skladu 700 m2, administrativy 250 m2, Brno a nejbližší okolí do 5 km

. P/RSB/10955/16

ke koupi pozemek 5 000 m2 pro výstavbu výrobní haly se sídlem společnosti, Brno a nejbližší okolí

. P/RSB/10941/16

ke koupi skladově výrobní objekt se zázezím pro pražírnu kávy, plocha do 1 000 m2, Brno a Brno-venkov

. P/RSB/10883/16

pozemek pro výstavbu ND/objekt k demolici případně k rekonstrukci, Brno, do 50 mil. Kč

. P/RSB/10785/16

ke koupi prostor pro sídlo firmy, 100 m2 kanceláře + 400 m2 showroom a sklad, parkování, 15 mil. Kč

. P/RSB/10775/16

ke koupi komerční objekty v Brně s možností využití dotací na brownfields, cena do 90 mil. Kč

. P/RSB/10834/16

ke koupi pozemek 5 000–10 000 m2 pro sídlo dopravní společnosti, v okolí Brna s dostupností na D1

. P/RSB/10898/16

ke koupi sklad 1 000–3 000 m2 pro velkoobchod s potravinami, tepelně izolovaný, Brno a okolí

. P/RSB/11058/16

k pronájmu skladovou halu o výměře 1 500–2 000 m2, jeřáb 8–10 tun, Brno a nejbližší okolí

Stovky dalších nemovitostí na webu

Jeden z nejvýznamnějších areálů v lokalitě

ADAMOVSKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
OPĚT ŽIJE
Město Adamov bylo vždy spojováno s průmyslem a společností
ADAST Adamov. Po jejím krachu, který se dlouhodobě podepsal
negativně na adamovském regionu, jsme byli pověřeni rozprodejem
jednotlivých výrobních a skladových objektů. Vzhledem k lokalitě
odloučené od Brna a s ohledem na specifickou dispozici objektů to
nebyl úkol jednoduchý. V průběhu několika let se nám podařilo postupně zaplnit
jednotlivé objekty stabilními a prosperujícími investory, mezi které např. patří spol.
Eden Europe, spol. s.r.o., TENZA cast, a.s. a další.
Možná také právě proto jsme byli osloveni městem Adamov k uspořádání
výběrového řízení na prodej některých zbytných objektů ve vlastnictví městské
společnosti ADAVAK, s.r.o. Spolupráci v tomto směru jsme zahájili v roce 2015
s přesahem do roku 2016. Vážíme si dosavadní spolupráce se zástupci města
Adamov, zejména se starostou p. Bc. Romanem Pilátem, MBA, jejichž snahou je
podpora obnovení a růstu dříve proslulé adamovské podnikatelské zóny.
Touto cestou chceme městu Adamov poděkovat za tuto příležitost a těšíme se
na další spolupráci.

www.realspektrum.cz

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

CO NOVÉHO SE UDÁLO
NA RELITNÍM TRHU V BRNĚ A OKOLÍ?

NAŠIMI OBCHODNÍMI
PARTNERY JSOU I OBCE

Chuť firem pořídit si nemovitost pro vlastní využití nebo jako investici stále přetrvává. I díky této skutečnosti se nám podařilo v posledním období úspěšně prodat
i tyto objekty:

V rámci naší zprostředkovatelské
činnosti je již dlouhodobě běžná
spolupráce s obcemi, přesněji
řečeno s vedením obcí. Většinou se jedná o zajištění
informací a služeb pro naše klienty, kteří mají záměr v té
které obci investovat. Stává se však, že se investorem
a tím i naším obchodním partnerem stane i sama obec,
jako tomu bylo i v případě Města Tišnova.

AREÁL V MODŘICÍCH
Nový majitel MotoKenny Brno
zde bude provádět renovace
historických motocyklů.
www.motokenny.cz

BROWNFIELD ZÓNA
V MĚNÍNĚ U BRNA
Expanze společnosti
MORAVIA PROPAG, s.r.o.
na ploše 26 500 m2.

PRODÁNO

PRODÁNO

V uplynulém roce jsme řešili prodej komerčního areálu
v Tišnově a mezi jinými na naši nabídku reagovalo
i Město Tišnov. Areál, sousedící s pozemky města se
nabízel jako vhodný expanzní prostor pro budoucí
záměry obce – prvoplánově pro přechodné využití
při rekonstrukci a přestavbě areálu Technických služeb
Tišnov, s.r.o. a v budoucnu pro možnou výstavbu
rezidenčních objektů. Celý obchod probíhal v režimu,
který se poněkud vymyká běžné praxi, protože uzavření
kupní smlouvy předcházel časově náročný schvalovací
proces orgánů města. Díky velmi korektnímu přístupu
zástupců města a na druhé straně majitele areálu, se
podařilo obchod úspěšně uzavřít počátkem tohoto
roku. Jsme přesvědčeni, že uvedený obchod může být
dobrým počátkem spolupráce s Městem Tišnovem
pro další období a to zejména i na poli zprostředkování
kontaktů s potenciálními investory, kterým můžeme
nabídnout příjemné a vstřícné podmínky pro jejich
podnikatelské záměry v tišnovském regionu.

INZERCE – VÝROBA, SKLADY
PRODEJ

PRODEJ

Brno-město

Brno-město

N/RSB/15567/16

N/RSB/15638/16

27 000 000 Kč

40 000 000 Kč

Prodej areálu v jihovýchodní části Brna.
Objekt sloužil k průmyslové výrobě
a skladování, je dosuptný pro kamiony
a nachází se v blízkosti MHD a dálničního
napojení na D1 a D2. Celková užitná plocha všech objektů je 2 024 m2, pozemky
mají výměru 4 927 m2.

Prodej třípodlažního objektu, který je
vhodný pro výrobu a skladování. Areál
s celkovou užitnou plochou 6 190 m2 je
situovaný v severní části Brna, je dostupný pro kamionovou dopravu a náleží k
němu dostatek manipulačních a parkovacích ploch.

PRONÁJEM

Brno – jih

PRONÁJEM

N/RSB/15616/16

Brno-město

PRONÁJEM

N/RSB/15419/16

Brno-město

PRONÁJEM

N/RSB/15625/16

Brno-město

PRONÁJEM

N/RSB/15599/16

Kuřim

N/RSB/15479/16

29 000 Kč / měsíc

info v RK

850 Kč / m2 / rok

900 Kč / m2 / rok

1 150 Kč / m2 / rok

Pronájem výrobně/skladové haly s kancelářským zázemím. Objekt s celkovou výměrou 493 m2 se nachází
v bezprostřední blízkosti rychlostní komunikace ve
směru Brno – Vídeň. K dispozici je plocha pro manipulaci a parkování.

Pronájem uzavřeného areálu na viditelném a frekventovaném místě, v blízkosti dálnice D1. Vhodné
pro firmy, které hledají sídlo společnosti s venkovním
skladováním nebo odstavnými plochami. Celková výměra 4 220 m2.

Pronájem výrobně/skladových prostor v lokalitě s dobrou dopravní dostupností do centra, na městský okruh
i na dálniční spojení. Prostory se náchází v patrové budově v uzavřeném areálu a jejich výměra je od 300 m2
do 3 000 m2.

Pronájem velké skladové/výrobní haly v blízkosti
dálničního napojení na D1. K dispozici jsou plochy
od cca 2 000 m2 do 10 000 m2 s možností pronájmu
kancelářského zázemí ve stejném objektu. Možnost
individuálních úprav.

Pronájem skladových a výrobních ploch v novém
průmyslovém parku v Kuřimi. Celková výměra haly je
950 m2 s možností rozšíření o dalších 500 m2. Přízemní
objekt je ideální k využití pro distribuční centrum nebo
sklad.

Volejte zdarma 800 800 099

Široká nabídka dalších nemovitostí

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

PALÁC BRATŘÍ MORGENSTERNOVÝCH
MÁ NOVÉHO MAJITELE

Mimo jiné s námi
spolupracují:

Bývalý secesní palác bratří Morgensternových, který se
nachází na rohu ulic Štefánikova a Kotlářská, byl postaven
v letech 1886 –1887 podle projektu stavitele J. Nebehostenyho. Byl prohlášen kulturní památkou a jeho interiér je
zdoben štukovým dekorem, který doplňují umělecko-řemeslné práce ve dřevě, kovu a skle. V 1. PP bývala v provozu
restaurace a zbytek pater sloužil jako kanceláře a ordinace.
V době prodeje byla budova zcela prázdná.
V loňském roce naše společnost organizovala výběrové řízení na prodej tohoto
polyfunkčního objektu. Nemovitost byla v insolvenčním řízení a i přes toto úskalí se
nám povedlo najít kupce. Nový majitel před nedávnem zahájil opravy celého objektu
a to především v podobě nové fasády a oken. Jsme rádi, že palác získal nového vlastníka
díky naší společnosti.
Získejte více informací o prodeji formou výběrového řízení a kontaktuje
Ing. Juraje Trégera, CSc., tel.: 602 563 615, e-mail: juraj.treger@realspektrum.cz

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

INZERCE

Hledáte funkční
podnikatelské sídlo
v moderním
nízkoenergetickém stylu?

Vsaďte na spolupráci
s czcproperty!

PRODEJ / PRONÁJEM

V oblasti průmyslových
a logistických nemovitostí
působíme již od roku 1991.

Pojďte se s námi podívat na dokončenou
1. etapu projektu, která je již zprovozněna
a vyberte si mezi prvními svoje sídlo ve
druhé etapě. V projektu RDPark vznikají
prostory vhodné pro sídlo firmy, které jsou
doplněny dostatečným skladovým a kancelářským zázemím. Jsou využitelné i pro
lehkou výrobu a obchod a nabízí možnost
variabilního propojování již od 400 m2.

www.czcproperty.cz

PRODEJ

PRODEJ

Brno – jih

Brno – jih

N/RSB/15560/16

N/RSB/15634/16

cena: info v RK

18 000 000 Kč

Prodej dvoupodlažního multifunkčního
objektu na viditelném a frekventovaném
místě. Vlastní oplocený pozemek o výměře 1 616 m2 zajišťuje dostatek zpevněných
ploch pro manipulaci (i kamionem) a parkování. Ideální pro zavedení sídla firmy
s kombinací skladu a obchodu.

Prodej dvoupodlažního objektu s vlastním parkováním v jižní části Brna, v bezprostřední blízkosti obchodního domu
Marko a dálničního uzlu Bratislava, Praha
a Ostrava. Nemovitost s užitnou plochou
800 m2 je vhodná pro umístění sídla firmy
a skladování.

REAL SPEKTRUM a.s.
Lidická 77, 602 00 Brno

Volejte zdarma 800 800 099

rs@realspektrum.cz
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